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1. Inleiding 

 

 

‘Het aantal jongeren dat wordt afgekeurd en een Wajong-uitkering krijgt is de 200 duizend 

gepasseerd, bleek dinsdag. Bijna allemaal zijn ze volledig arbeidsongeschikt, het gros met de 

diagnose ‘psychische klachten’.’ (Herderscheê, 2010, p.9). Dit citaat is afkomstig uit een 

artikel van de Volkskrant op 1 december 2010, waarin het probleem van de Wajong aan de 

kaak wordt gesteld. Sinds de invoering van de Wajong-uitkering in 1998 heeft deze regeling 

voor jonge arbeidsongeschikten te maken met een sterke toename van gerechtigden. De 

Wajong is een uitkering voor jongeren (vanaf 17 jaar), die vanwege fysieke en psychische 

redenen niet aan het werk kunnen komen en in het verleden geen baan hebben gehad. Vóór 

1998 viel deze uitkering onder de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet (AAW), maar daarna 

is er een aparte regeling gekomen (SCP, 2010). Jongeren die van school komen met 

psychische stoornissen zoals ADHD, autisme of lichamelijke en verstandelijke handicaps 

kunnen vaak na hun studie niet aan het werk komen. Deze jongeren komen dan terecht in de 

Wajonguitkering. De afkorting Wajong staat voor Wet Arbeidsongeschiktheidsvoorziening 

voor Jonggehandicapten en is in het leven geroepen om mensen die al voor hun achttiende 

kampen met beperkingen financieel bij te staan. 

 Wat echter een interessante vraag is met betrekking tot deze Wajongers is hoe zij 

functioneren in het dagelijks leven zonder vast werk en zonder ooit werk gehad te hebben? Zij 

hebben namelijk een heel ander sociaal leven dan mensen met een reguliere baan, omdat ze 

nooit het normale patroon (studeren en werken) hebben kunnen volgen. Zij bouwen een heel 

ander levenspatroon op, doordat zij op een andere manier moeten leren functioneren in de 

maatschappij. Hoe deze jongeren functioneren in het sociale leven en of zij zich sociaal 

geïsoleerd voelen zijn de vragen die in dit onderzoek centraal staan. Daarom heb ik de 

volgende vraagstelling opgesteld: 

In hoeverre voelen jongeren, die vanwege psychische beperkingen een Wajong uitkering 

ontvangen, zich sociaal geïsoleerd? 

In het eerste hoofdstuk zal ik deze vraagstelling kort toelichten en de doelstelling van 

dit onderzoek uitleggen. Daarnaast zal ik de maatschappelijke en wetenschappelijke relevantie 

voor het onderzoek verklaren. Ook zal ik beschrijven op welke manier vorm is gegeven aan 

de ASW-invalshoek. Daarbij gaat het om de interdisciplinariteit, omdat de studie Algemene 

Sociale Wetenschappen vanuit verschillende sociale disciplines opereert.  
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Vervolgens zal in de literatuurstudie een aanzet gegeven worden voor het verdere 

onderzoek. Dit wordt gedaan door verschillende informatie die al beschikbaar is aan te halen, 

om zo een theoretisch perspectief te vormen voor het vraagstuk. Sommige vragen zullen deels 

beantwoord worden in deze literatuurstudie, maar de daadwerkelijke antwoorden moeten 

gevonden worden in het kwalitatieve onderzoek dat hierna zal plaatsvinden. Ik zal daarvoor 

ten eerste ingaan op de Wajong uitkering in het algemeen. Hierbij gaat het om wat de Wajong 

precies inhoudt en wanneer mensen in aanmerking komen voor een dergelijke uitkering. 

Eveneens zal ik een korte historische context weergeven, waarin onder andere een aantal 

relevante cijfers van de laatste jaren worden aangehaald. Ook zal het traject van de Wajongers 

aan bod komen, waarbij wordt weergegeven welk pad zij volgen om eventueel weer 

(gedeeltelijk) aan het werk te komen. Vervolgens zal ik een beeld schetsen van de specifieke 

groep Wajongers met psychische aandoeningen. Dit is de categorie waar mijn onderzoek zich 

op zal richten. Daarna zal ik kort weergeven wat van deze jongeren wordt verwacht en hoe zij 

functioneren in het dagelijks leven. Hierbij komen onder andere het sociale leven van 

Wajongers aan bod en de theorie omtrent sociaal isolement. Tot slot zal ik in het laatste deel 

van de literatuurstudie een totaalbeeld geven van Wajongers met psychische problemen in 

relatie tot hun dagelijkse leven. Daar geef ik ook aan wat alle bevindingen hebben opgeleverd 

voor het verdere verloop van dit onderzoek. 

 Hierna zal ik ingaan op de methodologische verantwoording voor mijn onderzoek. Ten 

eerste komt daar de onderzoekspopulatie aan bod; welke groep heb ik in mijn onderzoek 

betrokken, hoeveel respondenten heb ik daarvoor gebruikt en op welke manier heb ik deze 

respondenten benaderd? Vervolgens zal ik de methode van mijn onderzoek toelichten. Daarbij 

gaat het erom welke methode ik gebruik en hoe ik deze toepas op de respondenten. De 

betrouwbaarheid en validiteit komen daarna aan bod. Hoe maak ik het onderzoek zo 

betrouwbaar en valide mogelijk? Tot slot zal ik de operationalisering voor het onderzoek 

uitwerken. Daarbij zal ik de begrippen en theorieën die aangehaald zijn in de literatuurstudie 

operationaliseren, zodat deze gebruikt kunnen worden voor het onderzoek en de analyse. 

 Daarna zal ik de resultaten van de dataverzameling en de analyse toelichten. Daarin 

zal eerst de manier van verwerking van de resultaten aan bod komen om zo de analyse 

optimaal te laten verlopen. Eveneens zal ik een korte beschrijving van de respondenten 

weergeven en de representativiteit van deze respondenten beschrijven. Daarna zal ik alle 

resultaten beschrijven en analyseren. 

 Tot slot zal ik in de conclusie en discussie de resultaten samenvatten, een antwoord 

proberen te geven op de vraagstelling en de praktische consequenties aan het licht brengen. 
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2. Probleemstelling 

 

In dit onderzoek staat de volgende vraagstelling centraal: 

In hoeverre voelen jongeren, die vanwege psychische beperkingen een Wajong uitkering 

ontvangen, zich sociaal geïsoleerd? 

Hierbij kijk ik naar of Wajongers veel sociale contacten hebben en of ze deze als waardevol 

beschouwen. Daarnaast zal ik kijken of deze Wajongers zich eenzaam voelen. Deze twee 

aspecten samen moeten bepalen of er sprake is van sociaal isolement. Dit zal ik aan de hand 

van theorieën in het literatuuronderzoek verder toelichten. 

De doelstelling van het onderzoek is vast te stellen of Wajongers minder sociale 

contacten hebben, doordat ze geen vaste baan hebben en zich daardoor eenzaam voelen. Zo 

kunnen we vaststellen of Wajongers als gevolg daarvan te maken hebben met sociale isolatie. 

Op deze manier kunnen we te weten komen of Wajongers zich kunnen schikken in de huidige 

individualistische samenleving en of ze daar tevreden mee zijn.  

 

Maatschappelijke en wetenschappelijke relevantie 

In een samenleving waar individuele zelfredzaamheid en arbeidsproductiviteit centraal staan, 

is het moeilijk voor werklozen een plek te vinden. Wajongers kunnen niet altijd voldoen aan 

de eisen van de geïndividualiseerde samenleving van tegenwoordig. Dit kan problemen 

opleveren voor de maatschappij, omdat deze ontwikkeling als het ware een nieuwe vorm van 

maatschappelijke ongelijkheid veroorzaakt (Hortulanus e.a., 2003). Het is interessant bij 

Wajongers te onderzoeken hoe zij zich staande houden in onze samenleving, waarin het 

belangrijk is om een baan te hebben en op eigen benen te kunnen staan.  

Het is eveneens interessant dit specifiek vanuit een wetenschappelijke invalshoek te 

bekijken, om zo een duidelijke beeld te krijgen van de (eventuele) problematiek bij 

Wajongers. Door middel van kwalitatief onderzoek probeer ik de mechanismen te verkennen 

die de uitsluiting van Wajongers veroorzaken. Zo kunnen we met behulp van 

wetenschappelijk onderzoek te weten komen of er bij deze werkloze jonggehandicapten vaak 

sprake is van sociaal isolement en welke oorzaken daar aan ten grondslag liggen. 

 

ASW-invalshoek 

Sociaal isolement is in eerste instantie een probleem dat te maken heeft met de maatschappij. 

Iemand kan namelijk niet voldoen aan de verwachtingen van de samenleving en heeft 
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daarnaast niet de steun van sociale contacten. Op die manier voelt iemand zich niet thuis 

binnen de maatschappij. Het gaat hier eveneens om mensen die psychische beperkingen 

hebben en daardoor niet volledig kunnen functioneren. Daarmee heeft het onderzoek ook een 

psychologische grondslag. 

In de afgelopen jaren is het aantal Wajongers sterk toegenomen. De vraag is waar de 

oorzaak ligt dat er zo veel jongeren in een uitkering terecht komen. Bovendien kan dat 

betekenen dat veel jongeren sociaal geïsoleerd raken en daarom niet kunnen participeren in de 

huidige samenleving. Dit kan problemen veroorzaken binnen de samenleving, waardoor het 

erg relevant is dit probleem te onderzoeken. 
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3. Literatuurstudie 

 

 

3.1 Wajong uitkering 

 

Aangezien in deze studie de Wajong uitkering centraal staat, zal ik eerst de nodige algemene 

informatie weergeven. Zo ontstaat er een beeld van deze uitkering en kunnen we daarna 

kijken wat de belangrijke aspecten zijn om te onderzoeken. Daarbij zal ik ook een definitie 

van de Wajong geven. Eveneens zal ik aangeven welke mensen in aanmerking komen voor 

een dergelijke uitkering om zo de doelgroep van het onderzoek te bepalen. Vervolgens geeft 

een historische context het verloop van de Wajong populatie aan sinds 1998. Daarnaast is het 

belangrijk het traject van Wajongers in beeld te brengen. Zo kunnen we helder krijgen wat 

deze mensen moeten doorlopen met betrekking tot de regeling. Ten slotte zal ik nog kijken 

naar de in de toekomst te verwachten maatregelen die op de Wajong van toepassing zijn. 

 

Definitie 

In het SCP- rapport ‘Beperkt aan het werk’ (2010) wordt de Wajong uitkering uitgebreid 

gedefinieerd. De afkorting staat voor de Wet Arbeidsongeschiktheidvoorziening voor 

Jonggehandicapten en gaat om personen die arbeidsongeschikt zijn op de dag dat zij 17 jaar 

worden. Personen die na hun zeventiende verjaardag arbeidsongeschikt worden hebben onder 

bepaalde omstandigheden ook recht op deze uitkering. De voorwaarden voor de Wajong zijn 

dat jongeren voorafgaand aan de arbeidsongeschiktheid tenminste zes maanden een studie 

hebben gevolgd, waarvoor ze óf een tegemoetkoming in studiekosten ontvingen óf gemiddeld 

213 uren per kwartaal les volgden of stage liepen. Zij kunnen deze uitkering niet na hun 

dertigste verjaardag ontvangen. De uitzondering op deze regel is wanneer iemand boven de 

dertig kan aantonen dat een gebrek of ziekte is ontstaan vóór iemands achttiende verjaardag 

en daardoor nu arbeidsongeschikt is (SCP, 2010).  

Het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) voegt nog het een en 

ander toe aan deze definitie en legt uit welke mensen hier voor in aanmerking komen. Zij 

geven ten eerste aan dat het om mensen gaat zonder arbeidsverleden die door hun beperking 

maar maximaal 75 procent van het minimumloon kunnen verdienen. Het UWV oordeelt zelf 

of iemand in aanmerking komt voor een dergelijke uitkering en is ook verantwoordelijk voor 

de verstrekking ervan en voor de re-integratie (of beter integratie, aangezien Wajongers nooit 
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volledig hebben gewerkt). Er wordt sterk de nadruk gelegd op (re-)integratie, met name door 

de nieuwe maatregelen die in 2010 zijn opgenomen in de regeling. De definitieve keuring 

voor de Wajong wordt gedaan op 27-jarige leeftijd, vóór deze leeftijd wordt alleen nog maar 

gekeken naar wat de mogelijkheden zijn (vanaf 18 jaar) met betrekking tot werk, school en 

inkomen. Deze jongeren krijgen in principe een participatieplan, waaraan ze mee moeten 

werken, willen ze een inkomensondersteuning krijgen. Eveneens zijn Wajongers met 

arbeidspotentieel verplicht mee te werken aan (re-)integratie (UWV, 2007). 

Wanneer personen in de Wajong uitkering terecht komen betekent dit niet dat deze 

mensen helemaal niet werken. Het is wel zo dat 97 procent van deze mensen volledig 

arbeidsongeschikt is, maar dat wil alleen maar zeggen dat zij met het werk dat ze kunnen 

verrichten niet het minimumloon kunnen verdienen (Kok & Hop, 2008). Het aantal 

Wajongers dat betaald werk verricht ligt zelfs hoger dan een 25% en de helft van de 

Wajongers heeft binnen twee jaar ten minste één keer betaald werk verricht (SCP, 2010). 

Bovendien wordt er voortdurend gekeken hoe jonggehandicapten weer (gedeeltelijk) aan het 

werk kunnen komen en eventueel weer uit de Wajong kunnen stromen. Er is zodoende geen 

sprake van een permanente uitkering of arbeidsongeschiktheid. Omdat er nog steeds meer 

mensen instromen in de Wajongregeling dan uitstromen, blijft het de vraag waarom de groep 

Wajongers blijft toenemen. 

 

Historische context 

De Wajong is ingevoerd in 1998 om een aparte regeling te verzorgen voor mensen die al voor 

hun achttiende (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt raken. Hiervoor vielen deze mensen onder de 

Algemene Arbeidsongeschiktheidswet (AAW). Tot het moment van de afschaffing van de 

AAW was er sprake van een redelijk stabiele instroom van jonggehandicapten van ongeveer 

4000 mensen per jaar. Vanaf de invoering van de Wajong in 1998 veranderde dit echter in een 

zeer sterke groei, zoals in grafiek 1 hieronder te zien is. Volgens het UWV is de verwachting 

dat de groei zal afnemen en rond de 15000 mensen per jaar zal zijn in de komende jaren (SCP, 

2010).  

Zo blijkt uit de cijfers in de grafiek dat de invoering van de Wajong (indirect) een 

sterke toestroom van jonggehandicapten heeft veroorzaakt. In de periode van 1998 tot 2010 is 

er wat betreft de algemene regeling van de Wajong niets veranderd. Zodoende heeft de 

regeling van de Wajong weinig geschiedenis, omdat het sinds de intrede in 1998 dezelfde 

wetgeving is gebleven. Wel is er het een en ander veranderd vanaf 2010, dat gevolgen heeft 
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voor de toekomst. Deze nieuwe maatregelen zullen aan het einde van dit hoofdstuk worden 
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Grafiek 1. Wajong-toekenningen, vijfjaarsgemiddelden, 1980-2015 (in aantallen x 1000) 

(SCP, 2010). 

 

Het traject van de Wajonger 

Nu duidelijk is waarom iemand in de Wajong terecht komt, kunnen we verder kijken naar het 

vervolgtraject. Het staat in ieder geval vast dat mensen met een Wajong uitkering zoveel 

mogelijk worden gemotiveerd betaald werk te verrichten, maar dit is niet voor iedereen 

mogelijk. Er wordt (volgens het UWV) veel aandacht besteed aan de (re-)integratie van 

Wajongers (UWV, 2007). 

 Wajongers stromen erg weinig uit naar volledig betaald werk, ook al werken ze 

gedeeltelijk naast hun uitkering, omdat het risico op terugval erg groot is. Wajongers die 

uitstromen blijven het recht op de uitkering houden. In 2005 werkte 16,7 procent van de 

Wajongers naast hun uitkering, dit percentage is toegenomen sinds 1999 (toen was dit 8,3 

procent) (Kok & Hop, 2008). Opvallend is overigens dat de meeste Wajongers die werken een 

psychische aandoening hebben, terwijl deze groep juist minder vaak uitstroomt. Dat 

Wajongers met werk toch niet vaak uitstromen, komt doordat ze nog steeds niet het 

minimumloon kunnen verdienen en daardoor recht blijven houden op een uitkering. Als zij 

wel uitstromen hebben zij de eerste vijf jaar het recht via een verkorte procedure weer in te 

stromen. Dit recht bevordert de terugval (Kok & Hop, 2008). Opvallend is, dat de uitstroom 

vooral plaatsvindt vlak na de intrede in de Wajong (SCP, 2010). 

Het percentage Wajongers dat een zogenoemd ‘traject’ krijgt is erg laag. Een dergelijk 

traject betekent dat zij, door middel van het volgen van een uitgestippeld pad met begeleiding, 

aan het werk komen en eventueel zelfs uitstromen. De kans om in het eerste jaar van de 
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uitkering een traject te krijgen is slechts 13 procent. Hieruit blijkt dat Wajongers met 

psychische klachten het moeilijker hebben dan degene met lichamelijke klachten, want 

Wajongers met een psychische stoornis krijgen minder vaak een traject. Een traject wordt 

overigens door het UWV vaak uitbesteed aan (re-)integratiecentra voor speciaal onderwijs 

(bijvoorbeeld MOTA, dat later in het onderzoek besproken wordt). 

Uit het voorgaande wordt duidelijk dat de uitstroom en (re-)integratie van Wajongers 

erg moeizaam verloopt. Gedeeltelijk werken komt wel voor (echter niet meer dan 20 procent), 

maar uitstromen blijkt nog steeds een stap te ver. Dit betekent dat mensen die te maken 

krijgen met deze uitkering vaak langdurig arbeidsongeschikt zijn. 

 

Toekomstmaatregelen 

Zoals al verschillende keren is aangegeven, is de instroom van Wajongers vanaf 1998 alleen 

maar toegenomen, wat eveneens betekent dat er meer kosten zijn voor de staat. Daarom heeft 

het Ministerie van Financiën besloten om vanaf 2010 een aantal veranderingen aan te brengen 

in de regeling ervan. Het Ministerie van Financiën heeft in de ‘Rapporten Brede 

Heroverwegingen’ (2010) deze veranderingen wat betreft de Wajong uitgelegd en vervolgens 

aangegeven wat de mogelijke effecten hiervan zijn. Deze veranderingen zullen in deze 

paragraaf kort aan bod komen. 

Ten eerste geldt de Wajong in de nieuwe regeling alleen nog maar voor jongeren die 

op 18-jarige leeftijd volledig en duurzaam arbeidsongeschikt zijn en daardoor niet meer voor 

degenen die door loondispensatie (werkgevers mochten minder dan het minimumloon betalen 

als ze Wajongers aannamen) nog aan het werk komen. Zij hebben ook geen sollicitatie- en 

(re-)integratieverplichtingen. De rest komt niet meer in aanmerking voor een Wajong 

uitkering. De gemeente (niet het UWV) is voortaan verantwoordelijk voor (re-)integratie van 

Wajongers. Bovendien wordt deze maatregel ook op bestaande Wajongers toegepast. Ten 

tweede worden de polisvoorwaarden (voorwaarden waaraan voldaan moet worden om in 

aanmerking te komen voor de Wajong) van de Wajong genormaliseerd. Dit betekent dat een 

partner- en vermogenstoets worden geïntroduceerd. Samenwonenden ontvangen nu 100% van 

het minimumloon in plaats van 150% en thuiswonenden ontvangen 50% in plaats van 75% 

van het minimumloon. Deze groepen ontvangen een lagere uitkering dan voorheen. Deze 

maatregel wordt eveneens toegepast op huidige Wajongers, alleen is hier wel sprake van een 

overgangstermijn van 2 jaar. Tot slot worden de polisvoorwaarden voor Wajongers onder de 

27 jaar gelijkgesteld aan de polisvoorwaarden in de WIJ (Wet Investeren in Jongeren). Het 
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UWV is nog steeds verantwoordelijk voor de uitvoering en controle van Wajong gerechtigden 

(Ministerie van Financiën, 2010).  

Daarnaast is het nieuwe kabinet (VVD en CDA met gedoogsteun van PVV) van plan 

veranderingen aan te brengen met betrekking tot de regeling van de Wajong. Het plan is 

namelijk de uitkeringen voor jonggehandicapten en langdurig werklozen samen te voegen 

(Stoker, 2010). Dan ontstaat de zogenaamde Participatiewet, waarin de Wajong 

samengevoegd wordt met de bijstandswet en de wet sociale werkvoorziening. Ook wil vooral 

de VVD dat ADHD’ers geen recht meer moeten krijgen op een Wajong-uitkering (Derkzen 

e.a., 2010). Wajongers die nog gedeeltelijk kunnen werken vallen dan voortaan onder de 

bijstand (of Participatiewet), wat betekent dat de gemeente verantwoordelijk wordt voor de 

uitvoering en controle in plaats van het UWV. Het gewenste effect daarvan is dat werkgevers 

via dezelfde loonregeling zowel Wajongers als andere mensen in de bijstand kunnen inhuren. 

Het UWV staat hier overigens niet positief tegenover, aangezien het dan een deel van zijn 

taken kwijtraakt en bovendien de regeling in januari 2010 nog is vernieuwd (Stoker, 2010). 
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3.2 Psychische ziektebeelden 

 

Dit onderzoek zal zich richten op Wajongers met psychische problemen (niet de jongeren met 

een lichamelijke handicap). In dit hoofdstuk ga ik in op deze categorie Wajongers. Hierbij zal 

ik een aantal cijfers aanhalen met betrekking tot deze groep en zullen de verschillende 

ziektebeelden aan bod komen. Op deze manier wordt de doelgroep van dit onderzoek 

beschreven aan de hand van verschillende literatuur. 

 

Psychisch beperkte Wajongers 

De laatste jaren is een probleem ontstaan doordat er steeds meer uitkeringsgerechtigden voor 

de Wajong bij zijn gekomen. Ten opzichte van 2002 is de instroom van Wajongers met 40% 

toegenomen, wat betekent dat er in totaal 15% meer Wajongers zijn in 2008 in vergelijking 

met 2002 (Kok & Hop, 2008). 

Uit cijfers blijkt dat de totale groei van de Wajonggerechtigden voornamelijk 

toegeschreven kan worden aan een toename van mensen met een psychische stoornis. Een 

deel wordt verklaard door de ontwikkeling van (nieuwe) ziektebeelden, zoals ADHD en 

autisme. De vraag is of dit komt doordat deze ziektebeelden vaker voorkomen of doordat ze 

tegenwoordig beter herkenbaar zijn ten gevolge van een betere diagnosestelling (Kok & Hop, 

2008). Bovendien laten Kok & Hop (2008) zien dat deze categorie veruit de grootste is, 

namelijk in 2005 stroomden 82,1%  Wajongers in vanwege psychische klachten. 

 Het UWV heeft hier eveneens cijfers van weergegeven, maar komt wel met een andere 

verdeling van verschillende categorieën (Berendsen & Stoutjesdijk, 2007, p.6). Vanwege de 

opkomst van ADHD, autisme en vooral verstandelijke handicap, heeft het UWV naast de 

categorieën psychische en lichamelijke ziektebeelden, gekozen voor een categorie 

ontwikkelingsstoornissen. Om een beeld te geven van wat deze groep inhoudt, heeft het UWV 

twee subgroepen opgesteld. Ten eerste de aangeboren afwijking met verstandelijke beperking 

(welke niet onder de categorie van dit onderzoek zal vallen) en ten tweede de overige 

ontwikkelingsstoornissen en vroeg ontstane gedragsstoornissen. Deze tweede subgroep omvat 

de volgende stoornissen: verstandelijke beperking, autistisch spectrumstoornis (ASS), 

aandachtstekortstoornis (ADHD, ADD), gedragsstoornis, leerstoornis en overige 

ontwikkelingsstoornissen (bijvoorbeeld Gilles de la Tourette). Van deze groepen, met daaraan 

toegevoegd de psychische en lichamelijke (somatische) ziektebeelden, hebben zij de volgende 

tabel opgesteld met de verdeling per categorie en de instroom per categorie: 
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Tabel 1. Instroom naar eerste diagnose na hercodering (2006) (Berendsen & Stoutjesdijk, 

2007). 

 Verdeling (%) Mutatie instroom (%) 

O30 / O60 verstandelijk gehandicapt 37,5% 12% 

O61 autistische spectrumstoornis 10,6% 23% 

O62 aandachtstekortstoornis (ADHD) 2,9% -12% 

O63 gedragsstoornis 0,8% -48% 

O64 leerstoornis 0,2% -62% 

O69 overige ontwikkelingsstoornissen 0,6% 12% 

Psychische ziektebeelden 31,8% 22% 

Somatische ziektebeelden 15,6%   40% 

Totaal 100% 17% 

 

De informatie die nodig is voor dit onderzoek is af te leiden uit de verschillende 

groepen in de tabel. Aangezien het gaat om mensen met psychische klachten, kan ten eerste 

logischerwijs de categorie ‘psychische ziektebeelden’ hieronder geschaard worden. Daarbij 

komen dan nog een aantal groepen uit de categorie ontwikkelingsstoornissen, dat zijn 

‘autistische spectrumstoornis’, ‘aandachttekortstoornis’, ‘gedragsstoornis’, ‘leerstoornis’ en 

sommige ‘overige ontwikkelingsstoornissen’. Het totale percentage van deze categorie komt 

dan uit op 46,9 %, dat geeft in elk geval aan hoe relevant deze groep is. Daarbij moet 

opgemerkt worden dat de categorie ‘verstandelijk gehandicapten’ niet in het huidige 

onderzoek opgenomen wordt, omdat deze categorie niet onder psychische stoornissen 

geschaard wordt. Daarnaast blijkt uit tabel 1 welke groepen meer zijn ingestroomd in 2006 

(de mutatie instroom). Wat in het oog springt en tevens relevant is voor het huidige 

onderzoek, is dat de groepen psychische ziektebeelden en autistische spectrumstoornissen 

veel zijn ingestroomd (respectievelijk 22% en 23%). Hieruit blijkt dat door een toename van 

de instroom deze groepen in de loop der jaren problematischer zijn geworden. Daarnaast is 

het opvallend dat de groep met een aandachtstekortstoornis (ADHD) minder zijn 

ingestroomd. Eerder bleek juist dat deze groep de laatste jaren meer aandacht heeft gekregen, 

waardoor het vaker gediagnosticeerd zou moeten zijn. Desalniettemin blijkt uit deze cijfers 

dat de categorie Wajongers met psychische beperkingen voor dit onderzoek getalsmatig zeer 

relevant is. 
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Grootste probleemgroep 

Uit het bovenstaande blijkt dat Wajongers met psychische klachten een erg grote groep is, 

bijna de helft van alle Wajongers (46,9%). Op deze manier is de maatschappelijke relevantie 

van deze categorie Wajongers op kwantiteit beoordeeld, daarnaast zal ik dit ook doen aan de 

hand van de kwaliteit. Dat wil zeggen dat ik probeer vast te stellen of deze groep ten opzichte 

van de gehele Wajong populatie problematischer is of niet. 

In eerste instantie blijkt dat door twee belangrijke ziektebeelden van de laatste jaren 

(ADHD en autisme) de groep met psychische klachten meer naar de voorgrond is getreden, 

ook in de Wajong. Bovendien wordt er in het SCP-rapport (2010) het volgende gezegd over 

de categorie ‘psychische stoornissen’: ‘Kijken we naar de diagnose, dan blijkt een psychische 

stoornis vaker dan de andere diagnoses tot verlies van werk te leiden, terwijl deze groep ook 

al minder kans had om werk te krijgen. Wajongers die verstandelijk gehandicapt zijn vinden 

sneller een baan en raken deze minder snel kwijt dan de groep met een psychische stoornis’ 

(SCP, 2010, p.136). Hieruit blijkt wel dat deze categorie niet alleen een relatief grote is, maar 

ook een problematische. Deze groep Wajongers hebben zodoende de meeste problemen met 

werk vinden en zij verliezen vaak hun baan. Andere categorieën Wajongers hebben het 

makkelijker met het vinden van een baan en overwinnen daarom vaker de beperking die ze in 

eerste instantie hadden om niet te kunnen werken. 

Op deze manier wordt duidelijk hoe relevant de categorie ‘psychische beperkte 

Wajongers’ is in vergelijking met gehele Wajong populatie. Daarmee is de onderzoeksgroep 

op verschillende manieren naar voren gekomen. In het vervolg van het onderzoek zal deze 

categorie centraal staan. 
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3.3 Wajongers in het sociale leven 

 

Tot nu toe heb ik een beeld gegeven van twee centrale aspecten binnen dit onderzoek. Ten 

eerste de Wajong uitkering; wat deze uitkering inhoudt, wie er voor in aanmerking komen en 

hoe deze regeling werkt. Ten tweede is de categorie voor dit onderzoek aan bod gekomen, de 

Wajongers met psychische beperkingen. Hierbij ging het om een specificatie van deze groep 

binnen de Wajong. De doelstelling in dit onderzoek is te kijken naar het sociale leven van 

deze groep Wajongers. In dit hoofdstuk zal ik daar op ingaan. Dit is vooral een vraag voor 

Wajongers zelf en hun omgeving en dat zal alleen kunnen worden onderzocht door hen te 

interviewen. Wel kan ik alvast een theoretisch kader weergeven met betrekking tot het begrip 

sociaal isolement. Hiervoor geef ik theorieën weer die te maken hebben met sociaal isolement 

in relatie tot onder andere werkloosheid, omdat het daar bij Wajongers juist om gaat. Dit 

betreft tot nu toe nog een literatuurstudie, waardoor er nog vele vragen naar voren zullen 

komen, die ik in het uiteindelijke onderzoek (grotendeels) zal proberen te beantwoorden. 

 

Een leven zonder werk 

In het artikel ‘Arbeidsparticipatie van Wajonggerechtigden’ (Holwerda e.a., 2010) wordt het 

volgende gezegd over Wajongers en werk: ‘Niet alleen vanuit economisch en maatschappelijk 

perspectief is maximale participatie van jonggehandicapten noodzakelijk, minstens zo 

belangrijk is dat werk voor deze jongeren een verhoging van de kwaliteit van leven kan 

betekenen.’ (Holwerda e.a., 2010, p.11) Hierin wordt meteen al kort samengevat wat het 

grootste probleem is voor deze mensen. Zij volgen namelijk niet het pad van het reguliere 

leven, waarin zij studeren en vervolgens gaan werken. Daardoor moeten zij op een andere 

manier hun weg vinden in het sociale leven. Wel is dit voor iedere Wajonger natuurlijk 

anders, omdat de ene gedeeltelijk werkt en daardoor toch in aanraking komt met dit 

zogenaamde reguliere leven of zelfs uitstromen naar volledig betaald werk. Maar aangezien 

eerder is aangekaart dat Wajongers zelden werk hebben naast hun uitkering, hebben de 

meeste Wajongers deze mogelijkheid niet. Zodoende moeten zij een andere manier vinden om 

hun leven vorm te geven en sociaal mee te komen met de rest. 

 De vraag is nu hoe jongeren met een Wajong uitkering en die psychische problemen 

hebben, functioneren in de reguliere samenleving. Hiermee wordt bedoeld hoe zij 

functioneren op sociaal gebied, wanneer ze geen reguliere baan hebben. Ten eerste moet in 

ieder geval opgemerkt worden dat mensen met een psychische stoornis sowieso al 
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beperkingen hebben op sociaal gebied. Dit is bijvoorbeeld duidelijke het geval bij mensen met 

een aandachtsstoornis als ADHD of een autistische stoornis. De belangrijkste beperking van 

mensen met een dergelijke stoornis is dat zij niet goed functioneren in het bijzijn van andere 

mensen. Vooral bij autisme is dit een belangrijk aspect van de stoornis, aangezien dit mensen 

zijn die voornamelijk op zich zelf leven. Zelfs in het aanvraagformulier voor een Wajong 

uitkering van het UWV wordt er gevraagd of de desbetreffende persoon belemmeringen heeft 

in het dagelijks leven door hun handicap of ziekte (UWV, 2003-10). De vraag is uiteindelijk 

of deze jongeren daardoor sociaal geïsoleerd kunnen raken, in de volgende paragraaf zal hier 

verder op ingegaan worden. 

 

Sociaal isolement 

Omdat het hier gaat om een onderzoek naar sociale isolatie bij Wajongers, zullen we eerst 

moeten kijken naar sociaal isolement in het algemeen. Hortulanus, Machielse & Meeuwesen 

(2003, p. 78) geven de volgende definitie voor sociaal isolement: ‘In onze definitie 

beschouwen we iemand als sociaal geïsoleerd, wanneer er een onaanvaardbare of ongewenste 

discrepantie bestaat tussen de kwaliteit en omvang van het sociale netwerk en datgene wat het 

individu voor zichzelf noodzakelijk acht voor een goed sociaal functioneren’.  

Netwerkomvang en eenzaamheid spelen zodoende allebei een rol bij het definiëren van 

sociaal isolement, maar ook komt hierin de veelvormigheid van sociale contacten naar voren. 

In dit onderzoek gaat het om sociaal isolement bij Wajongers. Wajongers zijn 

werklozen en in de literatuur staat het een en ander vermeld over de relatie tussen werkloos 

zijn en sociaal geïsoleerd raken. Tazelaar & Sprengers (2004) gaan ervan uit dat werkloosheid 

leidt tot terugtrekking uit sociale relaties en uiteindelijk tot eenzaamheid en sociaal isolement. 

Alhoewel dit nog niet na één jaar werkloos te zijn blijkt, voorspellen zij dat dit in een later 

stadium wel het geval is. Uit cijfers blijkt eveneens dat het geen baan hebben een belangrijke 

risicofactor is voor sociaal isolement (Hortulanus e.a., 2003). 

 Hortulanus e.a. (2003) hebben een contacttypologie opgesteld voor het beschrijven 

van sociaal isolement. Hierin zijn vier groepen te onderscheiden: 

- Sociaal weerbaren: Hebben veel sociale contacten en voelen zich niet eenzaam. 

- Contactarmen: Hebben weinig sociale contacten, maar voelen zich toch niet eenzaam. 

- Eenzamen: Hebben veel sociale contacten, maar voelen zich toch eenzaam. 

- Sociaal geïsoleerden: Hebben weinig sociale contacten en voelen zich daardoor 

eenzaam. 
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Hieruit blijkt derhalve dat eenzaamheid en weinig sociale contacten niet altijd samen hoeven 

te gaan, maar dat hier bij sociale isolatie wel sprake van moet zijn.  

Zij hebben eveneens een verklaringsmodel voor sociaal isolement opgesteld: 

 

Tabel 2. Verklaringsmodel sociaal isolement (Hortulanus e.a., 2003). 

 Individueel Maatschappelijk 

Tijdelijk Life-events in persoonlijk leven 

- partnerverlies 

- echtscheiding 

- gezondheidsproblemen 

- mishandeling/bedreiging 

Life-events in maatschappelijk leven 

- inkomensachteruitgang 

- ongewenste woonsituatie 

- ontslag/onzekere werksituatie 

- scholing zonder resultaat 

Structureel Persoonlijkheidskenmerken en 

socialisatie 

- chronische ziekte/handicap 

- gebrek aan persoonlijke 

competenties 

- negatieve socialisatie 

- ongelukkige jeugd 

Maatschappelijke uitlsuiting 

- maatchappelijke normering 

t.a.v. zelfredzaamheid en 

(arbeids)- productiviteit 

- langdurige werkloosheid 

- sociaal-ruimtelijke segregatie 

- afhankelijkheid van 

professionele voorzieningen 

 

Het eerste onderscheid dat gemaakt wordt in dit model is dat tussen individuele en 

maatschappelijke oorzaken, wat voor zich spreekt. Ten tweede is het onderscheid gemaakt 

tussen tijdelijke sociale isolatie en structurele sociale isolatie (langdurig). In de twee bovenste 

rijen staan zodoende oorzaken voor een tijdelijk sociaal isolement en in de onderste twee rijen 

die voor structureel sociaal isolement. Veel oorzaken in dit model kunnen van toepassing zijn 

op Wajongers, enkele oorzaken springen er echter uit. Ten eerste kan een onzekere 

werksituatie tijdelijke sociale isolatie veroorzaken, Wajongers hebben geen of gedeeltelijk 

werk en dit veroorzaakt een onzekere situatie. Ten tweede kan de langdurige werkloosheid 

een structurele sociale isolatie veroorzaken. Logischerwijs hebben Wajongers te maken met 

langdurige werkloosheid. Ook andere factoren als een chronische ziekte of handicap en 

scholing zonder resultaat kunnen bij Wajongers een rol spelen. 
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Tot slot 

Zodoende hebben we gezien dat Wajongers hun leven op een andere manier moeten invullen, 

aangezien ze geen werk hebben. Daardoor kunnen deze jongeren sociaal geïsoleerd raken, 

zoals bleek aan de hand van een verklaringsmodel voor sociaal isolement. Verschillende 

oorzaken kunnen hier aan ten grondslag liggen. Het verdere onderzoek zal moeten uitwijzen 

of hier inderdaad sprake van is en wat de belangrijkste oorzaken daarvoor zijn. 
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3.4 Conclusie en reflectie 

 

Literatuurstudie 

Door middel van deze studie is er inzicht verschaft in de informatie die nodig is voor de 

vraagstelling van het onderzoek: In hoeverre voelen jongeren, die vanwege psychische 

beperkingen een Wajong uitkering ontvangen, zich sociaal geïsoleerd? In deze vraag zijn drie 

belangrijke punten te onderscheiden.  

Ten eerste gaat het om jongeren in de Wajong. In het eerste hoofdstuk is daarom 

uitgebreid ingegaan op de regeling van de uitkering. Op deze manier is duidelijk wanneer 

mensen aanspraak maken op een Wajong uitkering, namelijk wanneer ze voor hun achttiende 

jaar een beperking hebben opgelopen waardoor ze niet (volledig) aan het werk komen. 

Bovendien is het zo dat wanneer mensen in de Wajong terecht zijn gekomen er aandacht 

wordt besteed aan de re-integratie, vooral sinds de nieuwe regeling die is ingegaan op 1 

januari 2010. Daarnaast is uit cijfers af te leiden dat de instroom van Wajongers, sinds zijn 

bestaan, sterk gegroeid is. Wel wordt er nu aan gewerkt dit terug te dringen en volgens het 

UWV is ook de verwachting dat dit gebeurt.  

 Het tweede punt is dat het in het onderzoek zal gaan om jongeren die vanwege 

psychische beperkingen een Wajong uitkering ontvangen. Uit het desbetreffende hoofdstuk is 

gebleken dat dit een relatief grote groep is (bijna de helft van de Wajong gerechtigden). 

Daarnaast gaat het binnen deze groep om verschillende ontwikkelingsstoornissen (de grootste 

groep daarvan zijn mensen met een autistische stoornis) en andere psychische ziektebeelden. 

Tot slot gaat het hier om een problematische groep, aangezien dit de categorie is die het minst 

snel aan het werk komt en het vaakst te maken heeft met een terugval.  

Het derde en laatste aspect is de vraag of Wajongers zich sociaal geïsoleerd voelen en 

wat sociaal isolement in dit perspectief precies inhoudt. Het lijkt erop dat deze jongeren vaak 

meer verwachten van henzelf. Eveneens blijkt dat het sociaal functioneren belangrijk is met 

betrekking tot Wajongers en dat dit vaak al problemen geeft voordat ze daadwerkelijk met de 

uitkering te maken krijgen. Tot slot zien we dat Wajongers veel risicofactoren hebben voor 

sociaal isolement. Ze hebben namelijk onder andere te kampen met beperkingen, langdurige 

werkloosheid, een onzekere werksituatie, wat allemaal oorzaken kunnen zijn voor sociale 

isolatie. Het onderzoek zal moeten uitwijzen of hier inderdaad (vaak) sprake van is en, als er 

sprake van is, wat daar de belangrijkste oorzaak voor is. 
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Onderzoek 

Uiteindelijk is het erg interessant te kijken naar wat Wajongers zelf vinden van de situatie 

waarin ze verkeren. Wil dat zeggen dat zij zelf meer verwachten van hun mogelijkheden? 

Daarbij gaat het niet alleen om de perspectieven die zij zien op het gebied van arbeid, maar 

ook hoe zij functioneren in het sociale leven. Zijn zij tevreden met het sociale leven waaraan 

ze deelnemen of voelen zij zich toch geïsoleerd, vanwege de beperkingen die ze daardoor 

hebben? 

 Daar zal ik in het onderzoek op ingaan. Ik wil namelijk te weten komen hoe 

Wajongers hun leven indelen en op welke manier dit ‘anders’ is dan dat van mensen die een 

reguliere baan hebben. Daarbij gaat het mij vooral om of Wajongers vanwege verschillende 

redenen vaak te maken hebben met sociale isolatie. Ik zal hierna de belangrijkste bevindingen 

uit de literatuurstudie toelichten en weergeven wat dit betekent voor het onderzoek dat hierop 

volgt. 

 In de literatuurstudie is onder andere naar voren gekomen om welke psychische 

klachten het bij Wajongers vooral gaat. Zo blijkt dat een autistische stoornis vaak voorkomt 

en dat zal in mijn onderzoek daarom een eveneens grote groep moeten zijn. Bovendien blijken 

jongeren met psychische stoornissen de grootste probleemgroep binnen de Wajong te zijn. 

Vervolgens hebben we gezien dat werkloosheid minder sociaal contact kan veroorzaken, wat 

kan leiden tot sociaal isolement. Er zijn echter meerdere oorzaken voor sociale isolatie die bij 

Wajongers van toepassing kunnen zijn. Bijvoorbeeld een onzekere werksituatie, waar 

Wajongers veelal mee te maken hebben of de (psychische) beperking zelf. Iemand met een 

autistische stoornis kan namelijk moeilijker contact maken, waardoor diegene zich eenzaam 

kan voelen en sociaal geïsoleerd kan raken. Het is belangrijk om te onderzoeken wat meer 

bepalend is voor sociale isolatie: werkloosheid of het hebben van een psychische beperking. 

Dit zal ik daarom in het onderzoek eveneens proberen te achterhalen.  

In het hoofdstuk hierna zal ik ingaan op de aanpak van het onderzoek. Daarbij komen 

onder andere de gebruikte methode en de operationalisering voor het onderzoek aan bod. 

Daarna zal ik de resultaten van het onderzoek bespreken en tot slot de belangrijkste conclusies 

daarvan toelichten.
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4. Methodologische verantwoording 

 

 

4.1 Inleiding 

 

De Wajong is een uitkering voor jongeren die al voor hun achttiende een lichamelijke of 

psychische beperking hebben en hierdoor (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt zijn. Wajongers 

zijn zodoende al op vroege leeftijd uitgesloten van werk. Zij krijgen met deze uitkering een 

financiële bijdrage om zo toch een inkomen te hebben, daarnaast worden ze geholpen om 

eventueel gedeeltelijk of volledig aan het werk te komen (uitstromen).  

Doordat deze jongeren al op vroege leeftijd arbeidsongeschikt zijn, hebben zij nooit te 

maken gehad met een leven met een vaste baan. Op deze manier zal hun leven er anders 

uitzien dan het reguliere leven van ieder ander. Op sociaal gebied zullen ze zodoende op een 

andere manier moeten functioneren. De vraag is daarom ook of deze jongeren zich sociaal 

geïsoleerd gaan voelen, omdat ze niet te maken hebben met de sociale contacten waar ieder 

ander mee te maken krijgt. Dit verschilt met andere werklozen, omdat deze mensen vaak wel 

een eerdere baan hebben gehad, waarin deze sociale contacten wel tot stand zijn gekomen. 

Wajongers hebben nooit werk gehad en zullen hier dus al vanaf het begin op een andere 

manier mee moeten omgaan.  

Psychische stoornissen als autisme en ADHD zijn de laatste jaren meer naar voren 

gekomen, ook in relatie met de Wajong. Jongeren met psychische stoornissen zijn de laatste 

jaren vooral (meer dan 80%) ingestroomd in de Wajong. In de literatuurstudie hebben we 

daarom al gezien dat dit een belangrijke categorie is. 

 In dit hoofdstuk zal ik mijn aanpak van het onderzoek verklaren. De onderzoeksvraag 

is: In hoeverre voelen jongeren, die vanwege psychische beperkingen een Wajong uitkering 

ontvangen, zich sociaal geïsoleerd? Daarvoor heb ik Wajongers en professionals 

geïnterviewd. 
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4.2 Strategie 

 

Onderzoekspopulatie 

De onderzoekspopulatie voor mijn onderzoek bestaat uit Wajongers en werkbegeleiders. 

Wajongers zijn het belangrijkst voor het onderzoek, omdat het uiteindelijke gaat om hun 

ervaringen en gevoelens. Daarnaast is het ook van belang te bekijken hoe werkbegeleiders 

daar tegenaan kijken, omdat zij van buitenaf kunnen zien hoe de Wajongers omgaan met het 

sociale leven. Zij zullen ook minder snel een te positief of negatief beeld geven, omdat zij 

objectiever zijn. Daarom betrek ik professionals op het gebied van Wajongers eveneens in het 

onderzoek. 

Ik heb tien Wajongers weten te benaderen voor het onderzoek. Zo probeer ik een 

redelijk betrouwbaar beeld te krijgen. Daarnaast heb ik twee professionals opgenomen in mijn 

groep respondenten, waarvan één directeur van een re-integratiecentrum voor Wajongers en 

één arbeidsdeskundige van het UWV, die Wajongers begeleidt. Het is een geringe groep 

respondenten, maar er moest rekening gehouden worden met een kort tijdsbestek en de 

mogelijkheden tot het bereiken van deze respondenten bij het onderzoek. Op twee manieren 

ben ik in contact gekomen met de onderzoekspopulatie. Ten eerste heb ik vijf Wajongers en 

een arbeidsdeskundige via het UWV benaderd. Ten tweede heb ik via het re-integratiecentrum 

MOTA vijf Wajongers en de directeur van dit centrum kunnen benaderen. Zes van de tien 

Wajongers hebben te maken met een autistische stoornis. In de literatuurstudie hebben we al 

gezien dat dit ook de grootste groep Wajongers is met een psychische stoornis (zie pagina 12-

13). 

 

Methode 

Ik heb in mijn onderzoek gebruik gemaakt van interviews, dat betekent dat het hier gaat om 

kwalitatief onderzoek. Daarvoor heb ik de Wajongers en professionals geïnterviewd. 

Kwalitatief onderzoek betekent ten eerste dat ik betekenissen en gedragingen van de 

geïnterviewden heb geprobeerd te begrijpen en te verklaren. Ten tweede dat het een open 

onderzoeksprocedure is, in dit geval daarom een semigestructureerd interview. Dit wil zeggen 

dat de vragen van het interview gedeeltelijk vast liggen, maar er ruimte blijft voor afwijkende 

vragen ter bevordering van het gesprek. Tot slot heeft het ook nog een gevolg voor de 

dataverzameling. Ik zal namelijk inductief te werk gaan, omdat ik veel tekst heb wat betreft de 

uitgetypte interviews, waaruit ik relevante thema’s moet halen (’t Hart e.a., 2005). 
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De reden dat mijn onderzoek kwalitatief is, is omdat de betekenissen en gedragingen 

van de personen zelf (participanten) van belang zijn. Het gaat er namelijk om of de Wajongers 

zich eenzaam voelen, vinden dat ze weinig sociale contacten hebben en zich misschien wel 

sociaal geïsoleerd voelen. Daarom kan dit het best onderzocht worden door middel van 

kwalitatief onderzoek.  

 

Betrouwbaarheid en validiteit 

Het is belangrijk dat het onderzoek zo betrouwbaar en valide mogelijk is en daarom zal ik hier 

de betrouwbaarheid en validiteit van dit onderzoek toelichten. Betrouwbaarheid is de mate 

waarin onderzoeksresultaten onafhankelijk zijn van toeval. Dit betekent dat hoe minder kans 

er is op toevallige fouten, hoe betrouwbaarder het onderzoek is. Validiteit heeft te maken met 

de vraag of de verzamelde gegevens een correcte afspiegeling van de bestaande werkelijkheid 

vormen. Een onderzoek is valide wanneer de waarneming de werkelijkheid dekt (’t Hart e.a., 

2005).  

Om de betrouwbaarheid van interviews te waarborgen heb ik een aantal maatregelen 

getroffen. Ten eerste heb ik(waar dat mogelijk is) elk interview opgenomen, zodat er 

naderhand een betere controle en uitwerking mogelijk is. Ten tweede heb ik met behulp van 

een topiclijst een interviewonderwerp op papier gezet om zo bij elk interview dezelfde 

aspecten te kunnen behandelen. Als laatste heb ik zoveel mogelijk (verschillende) 

respondenten benaderd, voor zover het tijdsbestek en de mogelijkheden dat toelieten.(Baarda 

e.a., 2007). 

Tot slot zal het onderzoek ook valide moeten zijn. Om de validiteit te waarborgen 

maak ik gebruik van verschillende dataverzamelingsmethoden en verschillende databronnen. 

Naast de interviews die ik heb afgenomen voor mijn onderzoek, heb ik al een 

literatuuronderzoek gedaan. Zo kan ik op sommige punten de verschillende gegevens van de 

interviews en van het literatuuronderzoek met elkaar vergelijken. Daarnaast heb ik zowel 

Wajongers als professionals ondervraagd. De resultaten van de verschillende participanten 

kunnen op die manier met elkaar vergeleken worden, waardoor het onderzoek eveneens meer 

valide wordt (Baarda e.a., 2007). 

 

Operationalisering 

Eerst zal ik hier een aantal begrippen operationaliseren, die belangrijk zijn voor het 

onderzoek. Vervolgens zal ik verder ingaan op de operationalisatie van het theoretisch kader 
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om uiteindelijk aan de hand daarvan een topiclijst voor het interview op te kunnen stellen en 

naderhand de resultaten te kunnen analyseren. 

- Wajongers met een psychische beperking: Jongeren die voor hun achttiende 

verjaardag arbeidsongeschikt zijn geraakt en daardoor qua inkomen afhankelijk zijn 

van een uitkering. Zij zijn arbeidsongeschikt geraakt door een psychische beperking. 

Het gaat hier om mentale problemen zoals ADHD, autisme en depressiviteit.  

- Arbeidsongeschiktheid: Dit wil zeggen dat een persoon niet geschikt is om arbeid te 

kunnen verrichten door één of meerdere beperkingen. Het kan hier gaan om volledige 

arbeidsongeschiktheid of gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid (dan kan iemand niet 

voor 100%, 40 uur, werken, maar voor een deel daarvan). 

- Sociaal isolement: Er is sprake van sociaal isolement bij iemand, wanneer dit persoon 

weinig contacten heeft én zich daardoor eenzaam voelt. Sociaal geïsoleerden hebben 

een klein netwerk en daar voelen ze zich ongelukkig bij (ze voelen zich afgesloten van 

de rest). Beide aspecten van sociale isolatie willen deze mensen het liefst anders zien 

(Hortulanus e.a., 2003). Hieronder volgt nog de operationalisatie van deze twee 

onderdelen van sociaal isolement. 

- Sociaal netwerk: Voor een goed sociaal netwerk zijn twee aspecten van belang: de 

omvang van het netwerk en de waarde van de sociale contacten. Bij de omvang gaat 

het logischerwijs om hoeveel sociale contacten er zijn en hoeveel contact er mee wordt 

gelegd. Bij de waarde ervan gaat het om drie functies, namelijk emotionele, praktische 

en gezelschapssteun. Als iemand veel steun krijgt op deze drie functies is er sprake 

van een positieve waardering (Hortulanus e.a., 2003). 

- Eenzaamheid: Bij eenzaamheid gaat het eveneens om sociale contacten. Hier is echter 

sprake van wanneer iemand mensen om zich heen mist en maar weinig kan 

terugvallen op vrienden en familie als er problemen zijn. Door dit gemis voelt iemand 

zich eenzaam. 

 

Voor mijn interview is het belangrijk dat de begrippen sociaal netwerk en eenzaamheid verder 

toegelicht worden om sociaal isolement vast te stellen. Daarom zal ik per begrip een aantal 

hoofdpunten opstellen, die gebruikt zijn in de vragen van de topiclijst en de uiteindelijke 

analyse. Voor het bepalen van de omvang en de waardering van het sociaal netwerk moeten 

de volgende punten aan bod komen: 

- Verschillende soorten steun (praktisch, emotioneel, financieel, gezelschaps-) 

- Samenstelling netwerk (verschillende netwerken: familie, vrienden, buren, etc.) 
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- Contactfrequentie, tijdbesteding aan en nabijheid van sociale contacten 

- Sterkte van binding met netwerk (met behulp van de steun) 

- Verandering in omvang van netwerk (met bijv. 5 jaar geleden) 

- Verandering samenstelling van netwerk (met bijv. 5 jaar geleden) 

- Waardering sociale contacten 

- De mate waarin de betreffende persoon zich op zijn gemak voelt bij sociale contacten 

Voor het begrip eenzaamheid heb ik gebruik gemaakt van de eenzaamheidsschaal van De 

Jong-Gierveld & Van Tilburg (1990) (zie bijlage 1). Zij hebben 11 stellingen opgesteld met 

betrekking tot eenzaamheid. Zij stellen dat iemand eenzaam is wanneer er op 3 of meer 

stellingen negatief wordt geantwoord. Aangezien mijn onderzoek niet bestaat uit een enquête, 

heb ik aan de hand van deze schaal een aantal vragen opgesteld die eenzaamheid zullen 

meten: 

- Zijn er altijd voldoende mensen in je omgeving waarop je kunt vertrouwen en waar jij met 

jouw problemen terecht kan? 

- Mis je echte vrienden en gezelligheid? 

- Vind je jouw kenniskring te beperkt? 

- Als je daar behoefte aan hebt, kun je dan bij je vrienden terecht? 

- Voel je je in de steek gelaten en daardoor geïsoleerd of eenzaam? 

 Aan de hand van deze vragen wil ik te weten komen of iemand zich eenzaam voelt.  

Deze vragen zijn samen met de aspecten van sociaal netwerk verwerkt in de vragen van de 

topiclijst (zie bijlage 2). In de beschrijving van de resultaten zal ik toelichten waar ik deze 

aspecten terugvind in de interviews en op welke manier ik zo kan kijken naar sociaal 

isolement bij Wajongers. 
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5. Resultaten en analyse 

 

5.1 Analyse 

 

Analyse verwerking 

Ik heb de verschillende interviews verwerkt in het analyseprogramma MaxQDA. In dit 

analyseprogramma heb ik verschillende codes aangemaakt om tekstfragmenten uit alle 

interviews te koppelen aan een gemeenschappelijk thema. De aspecten die bod moesten 

komen in het interview zijn het uitgangspunt geweest voor de codes. Deze aspecten heb ik in 

het hoofdstuk over de methodologische verantwoording al een keer uitgelicht, maar zal ik 

voor de volledigheid nog een keer herhalen. Het ging hier om twee hoofdthema’s, namelijk 

het sociaal netwerk en de eenzaamheid onder de Wajongers. Om het sociaal netwerk in kaart 

te brengen moesten de volgende aspecten aan bod komen: 

- Verschillende soorten steun (praktisch, emotioneel, financieel, gezelschaps-) 

- Samenstelling netwerk (verschillende netwerken: familie, vrienden, buren, etc.) 

- Contactfrequentie, tijdbesteding aan en nabijheid van sociale contacten 

- Sterkte van binding met netwerk (met behulp van de steun) 

- Verandering in omvang van netwerk (met bijv. 5 jaar geleden) 

- Verandering samenstelling van netwerk (met bijv. 5 jaar geleden) 

- Waardering sociale contacten 

- De mater waarin de betreffende persoon zich op zijn gemak voelt bij sociale contacten 

Vervolgens moesten de volgende vragen de eenzaamheid in kaart brengen: 

- Zijn er altijd voldoende mensen in je omgeving waarop je kunt vertrouwen en waar jij 

met jouw problemen terecht kan? 

- Mis je echte vrienden en gezelligheid? 

- Vind je jouw kenniskring te beperkt? 

- Als je daar behoefte aan hebt, kun je dan bij je vrienden terecht? 

- Voel je je in de steek gelaten en daardoor geïsoleerd of eenzaam? 

 

Aan de hand hiervan heb ik de volgende codes kunnen onderscheiden voor de analyse van de 

interviews: 

 Met betrekking tot sociaal netwerk: 

o Samenstelling netwerk 
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o Contactfrequentie 

o Steun 

o Verandering van het netwerk 

o Tevredenheid netwerk 

 Met betrekking tot eenzaamheid: 

o Buitengesloten of gepest worden 

o Bij vrienden terecht kunnen of vertrouwen 

 

Dit zijn minder codes dan de aspecten die aan bod moesten komen. Ik ga ervan uit dat alle 

aspecten van sociaal netwerk en eenzaamheid naar voren komen in de verschillende codes, 

maar dit zal blijken uit de uiteindelijke analyse van de resultaten en de conclusies. Als laatste 

zal ik nog de belangrijkste resultaten behandelen van de interviews met professionals. 

Ik heb zodoende de gegevens in fragmenten ingedeeld. In de analyse zal ik deze per 

categorie (code) vervolgens met elkaar proberen te vergelijken (open coderen). Uiteindelijk 

wil ik ook verbanden kunnen leggen tussen verschillende categorieën en kijken welke thema’s 

of belangrijke aspecten constant terugkeren (selectief coderen). Zo kan ik zien waar 

belangrijke conclusies getrokken kunnen worden met betrekking tot mijn onderzoek. (Boeije, 

2005).  

Omdat de ene categorie met de andere in verband staat, heb ik vijf paragrafen 

samengesteld voor de bespreking van de resultaten. Ten eerste zal ik ingaan op de 

samenstelling van het netwerk en de contactfrequentie. Daarbij gaat het namelijk om de 

grootte en verscheidenheid van het sociaal netwerk en hoeveel contact de respondenten 

daarmee hebben. Ten tweede zal ik de steun die de geïnterviewden krijgen van familie en 

vrienden bespreken. Hierbij zal het ook gaan om of de personen terecht kunnen bij hun 

vrienden, omdat dit een vorm van steun is. Vervolgens zal ik de verandering en de 

tevredenheid met het sociaal netwerk bespreken. Zo kan ik namelijk, naast de algemene 

tevredenheid, zien of er nu meer of minder tevredenheid is dan vroeger. Met betrekking tot de 

ondervraagde Wajongers zal ik als laatste bespreken of zij het gevoel hebben dat ze gepest of 

buitengesloten voelen. Tot slot zal ik de bevindingen van de professionals kort bespreken en 

vergelijken met de uitkomsten van de interviews met de Wajongers.  

Eerst zal ik hier echter nog de respondenten in het algemeen bespreken. Dat doe ik 

door een korte beschrijving voor elke respondent te geven en de representativiteit van de 

groep geïnterviewden te bekijken. 
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Beschrijving respondenten 

Er zijn tien Wajongers geïnterviewd voor het onderzoek, waarvan vijf via het UWV zijn 

benaderd en vijf via het re-integratiecentrum MOTA. MOTA is een centrum (in Almelo) voor 

Wajongers met een autistische stoornis waar ze onder begeleiding een opleiding kunnen 

volgen en werkervaring op kunnen doen. Jongeren komen hier terecht wanneer ze op school 

uitgevallen zijn of geen werk meer kunnen vinden en daardoor in de Wajong terecht komen. 

Ze worden doorverwezen naar MOTA wanneer ze wel enige potentie hebben om later aan het 

werk te komen (MOTA, 2010).  

 De vijf Wajongers die benaderd zijn via MOTA hebben allemaal te maken met PDD-

NOS, een meervoudige ontwikkelingsstoornis (de Vries, 1998). Over het algemeen wordt er in 

het geval van PDD-NOS gesproken van autisme en daarom zal ik de laatst genoemde term in 

de rest van het onderzoek gebruiken. Hier volgen korte portretten van deze vijf respondenten: 

- De eerste respondent is 19 jaar, heeft zijn MBO niet afgemaakt en zit sinds zijn 18e 

jaar in de Wajong uitkering. Door zijn autistische stoornis kon hij niet goed 

functioneren op school en is daarom uiteindelijk bij MOTA terecht gekomen, waar hij 

nu een opleiding volgt. 

- De tweede respondent is 18 jaar en is sinds kort terecht gekomen in de Wajong 

uitkering. Hij volgt nu een opleiding voor logistiek bij MOTA en loopt daarvoor stage 

bij TNT. 

- De derde respondent is 17 jaar en zal vanaf januari 2011 een Wajong uitkering krijgen, 

omdat hij dan 18 jaar wordt. Hij volgt een Horeca opleiding bij MOTA, waarvoor hij 

de helft van de tijd in de kantine werkt. 

- De vierde respondent is 18 jaar en krijgt sinds zijn 18e een Wajong uitkering. Hij volgt 

op dit moment een opleiding voor lassen bij MOTA. 

- De vijfde respondent is eveneens 18 jaar en ontvangt sinds zijn laatste verjaardag een 

Wajong uitkering. Hij volgt op dit moment een opleiding tot automonteur bij MOTA, 

waarvoor hij ook veelal in de werkplaats werkervaring opdoet. 

Er zijn ook vijf Wajongers benaderd via het UWV zelf, die volgen niet allemaal een opleiding 

en hebben niet allemaal dezelfde beperking. Hierna volgt een korte beschrijving van deze vijf 

respondenten: 

- De zesde respondent is 23 jaar en is op zijn negentiende jaar in de Wajong terecht 

gekomen, omdat hij Gilles de la Tourette en ADHD heeft. Hij zit nu in een re-

integratie project, waarin wordt gekeken naar de mogelijkheden om aan het regulier 

arbeidsproces deel te nemen ondanks zijn beperkingen. 
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- De zevende respondent is 19 jaar en ontvangt sinds haar achttiende een Wajong 

uitkering, omdat ze door een genetisch bepaalde aanleg een achterstand heeft wat 

lezen en leren betreft. Ook heeft ze dyslexie. Ze zat op speciaal onderwijs, maar dat 

kon ze niet aan en doet daarom op dit moment niets. 

- De achtste respondent is 31 jaar en zit in de Wajong, omdat ze bij de geboorte een 

hersenbeschadiging heeft opgelopen. Daarom heeft ze nu problemen met haar 

geheugen en concentratie en ze heeft dyslexie.  

- De negende respondent is 22 jaar en de reden dat hij een Wajong uitkering ontvangt is 

niet duidelijk, omdat hij dit niet wilde aangeven. 

- De laatste respondent is 17 jaar en zal vanaf zijn achttiende jaar een Wajong uitkering 

ontvangen, omdat hij PDD-NOS (autisme) heeft. Op dit moment is hij afwasser in een 

restaurant en volgt hij speciaal onderwijs. 

Tot slot zijn er nog twee professionals geïnterviewd. De eerste respondent is de directeur van 

het re-integratiecentrum MOTA. Hij heeft eens in de zoveel tijd een gesprek met iedere 

Wajonger die daar ondergebracht is, regelt het een en ander voor hen en heeft veel contact 

met ze. De tweede respondent is een arbeidsdeskundige bij het UWV voor Wajongers, zij 

begeleidt hen op weg naar arbeid wanneer dit mogelijk is. 

 

Representativiteit 

Voor de bevordering van de  betrouwbaarheid van de interviews heb ik, zoals gezegd, gebruik 

gemaakt van dataregistratieapparatuur. Ik heb van alle interviews een audio-opname kunnen 

maken (iedereen gaf toestemming) en daarbij heb ik bij elk interview aantekeningen gemaakt 

ter bevordering van de uitwerking. Een tweede manier om de betrouwbaarheid te bevorderen 

is van tevoren gevoelens en meningen te operationaliseren (Baarda e.a., 2007). Dat heb ik dan 

ook zoveel mogelijk gedaan in methodologische verantwoording (zie operationalisering, 

pagina 22-24). Eveneens heb ik alle geïnterviewden zoveel mogelijk hetzelfde gevraagd, 

waardoor er beter vergeleken kan worden. Daarvoor heb ik eerst een topiclijst (soort 

vragenlijst, zie bijlage 2) gemaakt om zoveel mogelijk overeenkomsten in de vragen te 

krijgen voor elk interview. Als laatste heb ik naast de tien Wajongers ook nog twee 

professionals ondervraagd die Wajongers begeleiden. Zo kon ik de resultaten daarvan met 

elkaar vergelijken om een beter beeld te krijgen. 

 Daarnaast is de keuze voor de respondenten van belang voor het onderzoek 

(representativiteit). De vijf respondenten die benaderd zijn via het UWV zijn willekeurig 

gekozen en het blijkt ook uit de portretten dat deze veel van elkaar verschillen. De vijf 
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respondenten die benaderd zijn via MOTA daarentegen, zijn minder willekeurig gekozen. De 

directeur van MOTA gaf aan dat hij vijf respondenten heeft gebruikt die gemakkelijker te 

benaderen waren voor dergelijk onderzoek. Jongeren met een autistische stoornis zijn 

moeilijk in de omgang en omdat ik als beginnende onderzoeker daar weinig ervaring in heb, 

heeft hij vijf jongens gekozen waar redelijk gemakkelijk mee te praten was. Daarom is het 

onderzoek niet helemaal representatief voor de gehele populatie. Uit de resultaten blijkt echter 

wel dat er veel verschil in netwerken en contacten zit en dat daarom ‘dezelfde’ personen toch 

verschillende uitkomsten laten zien op dit gebied. Dat is overigens een interessant  gegeven 

voor de uiteindelijke conclusies. Daarnaast hebben we uit de literatuurstudie geleerd dat veel 

Wajongers met psychische stoornissen te kampen hebben met een autistische stoornis. 

Daarom is het goed voor de representativiteit van dit onderzoek dat de groep met een 

autistische stoornis in het onderzoek eveneens de grootste groep vormt. 
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5.2 Resultaten per onderwerp 

 

In deze paragraaf zal ik de resultaten van de interviews behandelen. Ik zal daarbij de 

uitkomsten van de codes bespreken en integreren. Eveneens zal ik de verschillende resultaten 

met elkaar vergelijken en proberen verbanden te vinden. In het hoofdstuk hierna, de 

conclusie, ga ik verder in op wat dit voor het onderzoek betekent. 

 

Samenstelling netwerk en contactfrequentie 

Bij de samenstelling van het netwerk gaat het om wat de thuissituatie is (thuiswonend, ouders, 

broers/zussen), hoeveel vrienden de respondenten hebben en eventueel andere contacten. 

Daarnaast zal ik in deze paragraaf kijken hoeveel contact er is tussen de respondenten en 

sociale contacten (contactfrequentie). 

Wat betreft de thuissituatie is wel een duidelijk beeld vast te stellen. De meeste 

jongeren wonen namelijk nog bij hun (meestal beide) ouders, samen met eventueel broers of 

zussen. Van alle geïnterviewden zijn er drie die niet meer thuis wonen, maar twee daarvan 

zijn ook al wat ouder (23 en 31 jaar) en de derde woont samen met een andere Wajonger. Het 

contact met de ouders, broers en zussen verloopt over het algemeen normaal, omdat ze nog lid 

zijn van een regulier gezin.  

Op het gebied van de contactfrequentie met de ouders zijn er niet erg interessante 

resultaten op te merken. Over het algemeen hebben de respondenten ‘normaal’ contact met de 

ouders, zeker omdat de meeste geïnterviewden nog thuis wonen. Meestal is het contact met 

broers en/of zussen ook goed, enkele uitzonderingen daargelaten. Ik zal twee bijzondere 

voorbeelden geven, maar daar moet wel bij opgemerkt worden dat deze uitspraken niet 

gegeneraliseerd kunnen worden: 

- ‘Met mijn ouders praat ik veel en met mijn zusje doe ik ook veel, die is net een jaar jonger 

dan ik.’ 

- ‘Het contact met mijn vader is wat minder omdat hij een hersenbloeding heeft gehad. Het 

contact met mijn moeder is goed. Met mijn zusjes heb ik weinig contact, maar het contact is 

wel goed. Mijn ouders wonen in Lelystad en ik ben als enige verhuisd naar Enschede om 

samen te wonen met mijn vriend.’  

Het contact met de ouders lijkt redelijk normaal, daarom is het interessanter te kijken 

naar het contact met anderen, het gaat in dit geval vooral om vriendencontacten. Hierbij is het 

een stuk lastiger een algemeen beeld te geven, omdat de samenstelling van het 
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vriendennetwerk per respondent veel verschilt. Sommige van de geïnterviewde Wajongers 

hebben een grote vriendengroep, andere hebben nauwelijks vrienden. Wat wel opvallend is, is 

dat de meeste respondenten aangeven hooguit een, twee of drie vrienden te hebben. Het 

geringe aantal Wajongers dat zegt wel veel vrienden te hebben, vertelt niet hoeveel dat er 

ongeveer zijn en zegt er weinig over. Er wordt onder andere gesproken over ‘een handjevol 

vrienden’ of ‘een selectief groepje vrienden’, wat aangeeft dat de respondenten zelf 

doorhebben niet veel vrienden te hebben. Het is duidelijk dat de respondenten in ieder geval 

niet erg veel vrienden hebben, maar het is belangrijker om te weten te komen of ze tevreden 

zijn over het aantal vrienden, over het contact en de steun die ze krijgen. Dit zal later aan bod 

komen. 

Er is met betrekking tot de contactfrequentie met vrienden één lijn te trekken. Bijna 

alle geïnterviewden geven aan dat ze alleen contact hebben met hun vrienden in het weekend. 

Op zich is dat logisch, omdat de mensen (zowel de respondenten zelf als hun vrienden) dan de 

meeste vrije tijd hebben om sociale contacten te onderhouden. Wel zijn er een aantal 

respondenten dat aangeeft sowieso nauwelijks contact te hebben, dat zijn dan ook de personen 

die een klein netwerk hebben. Enkele voorbeelden hiervan zijn de volgende: 

- ‘Beter geen vrienden, ik ben meer een thuispersoon.’ 

- ‘Ik heb niet veel vrienden en daardoor ook weinig contact met anderen.’ 

- ‘Voor mij is het lastig om contact te maken. Een oppervlakkig praatje maken kan ik wel, 

maar contacten onderhouden en diepgaandere gesprekken lukt niet.’  

 Zo hebben we het sociaal netwerk en de contactfrequentie van de Wajongers 

vastgesteld. Vervolgens ga ik kijken of zij veel steun krijgen van hun omgeving en bij hen 

terecht kunnen. 

 

Steun van familie en vrienden 

Bij de steun gaat het om de verschillende soorten steun die de respondenten krijgen van 

familie en vrienden. Belangrijk is te kijken naar de vraag of de geïnterviewden vooral vinden 

dat ze genoeg steun krijgen. Daarbij kan gedeeltelijk bepaald worden of er een goede binding 

is met deze sociale contacten. Of er sprake is van steun zegt daarnaast veel over het wel of 

niet terecht kunnen bij vrienden. Wanneer iemand namelijk veel steun vindt bij anderen, heeft 

deze persoon ook het gevoel dat hij daar vaak terecht kan. De hoeveelheid steun zegt iets over 

het sociaal netwerk. Het zegt daarnaast ook iets over de eenzaamheid, wanneer iemand niet 

vaak terecht kan bij anderen. 
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Wat betreft de steun die de geïnterviewden zeggen te krijgen van anderen, zijn er twee 

groepen te onderscheiden. Namelijk aan de ene kant de groep die zegt ‘genoeg’ steun te 

krijgen van familie en vrienden en aan de andere kant de groep die zegt niet of nauwelijks 

steun te krijgen. De respondenten die aangeven wel steun te krijgen, hebben over het 

algemeen ook goede vrienden en goed contact. Degenen die zeggen dat ze niet of nauwelijks 

steun krijgen, zijn ook niet tevreden over hun sociale contacten en kunnen daarom niet vaak 

terecht bij vrienden. Daarnaast geeft deze laatste groep vaak aan de steun niet echt nodig te 

hebben en alles voor zich te houden. Wel moet daarbij aangemerkt worden dat ze toch niet 

tevreden zijn over hun sociale contacten en dat ze zodoende wel meer steun zouden willen 

krijgen. Om dit te illustreren geef ik een aantal citaten van deze laatste groep geïnterviewden: 

- ‘Ik hou alles voor mezelf.’ en hoe los je dat op dan? ‘Ik los het niet op. Ik hou het gewoon 

voor mijzelf.’ 

- ‘Ik wantrouw snel en krijg niet van iedereen steun. Het is namelijk wel eens voorgekomen 

dat wanneer ik mensen in vertrouwen neemt, de mensen mij ‘naaien’.’ 

- ‘Nee, ik kan niet altijd terecht bij een vriend, dat ligt eraan of die vriend ‘iets te doen heeft’. 

Ik ga vooral mijn eigen ‘gangetje’, ik heb ook weinig contact.’ 

- ‘Ik heb niet veel steun nodig van anderen, omdat ik me ook niet zo druk kan maken.’ 

- ‘Ik kan alleen terecht bij familie voor steun. Met mijn oma en nicht kan ik goed praten, 

verder begrijpen weinig mensen mij.’ 

 Het terecht kunnen bij vrienden hangt nauw samen met het hebben van vrienden en de 

tevredenheid over het contact daarmee. Logischerwijs vinden respondenten die veel vrienden 

en goede contacten hebben dat ze altijd terecht kunnen bij vrienden en wanneer ze dat niet 

hebben juist niet. Als de respondenten aangeven dat ze voldoende steun krijgen van sociale 

contacten, geven ze aan dat ze daardoor ook altijd terecht kunnen bij vrienden en op hen 

kunnen vertrouwen. Wanneer deze steun ontbreekt, zullen ze hun vrienden ook niet snel 

opzoeken als ze problemen hebben. Een belangrijk resultaat hierbij is wel dat de steun vooral 

komt van familieleden. Dat is logisch, omdat de meeste jongeren thuis wonen. Maar wanneer 

het specifiek gaat om vrienden, kunnen zij minder snel daarbij terecht dan dat ze dat bij hun 

ouders kunnen. 

 We hebben al gezien dat de respondenten die weinig vrienden hebben daar vaak niet 

tevreden mee zijn. In de volgende paragraaf zal hier meer op in worden gegaan om dit beter te 

illustreren. Daarnaast kijk ik of het netwerk en de tevredenheid daarover in de loop van tijd 

veranderd is. 
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Tevredenheid en verandering van het netwerk 

Met tevredenheid over het netwerk wordt bedoeld in hoeverre de geïnterviewden tevreden 

zijn met het aantal vrienden, het contact ermee, het contact met de ouders en de huidige 

thuissituatie. Ook kan daarbij bepaald worden of de Wajongers zich op hun gemak voelen bij 

vrienden en/of familie. 

Wat betreft de tevredenheid van de respondenten over hun sociaal netwerk zijn twee 

interessante resultaten te vermelden. Ten eerste blijkt uit de interviews dat de Wajongers die 

niet veel vrienden hebben en/of weinig contacten hebben, daar ook niet erg tevreden mee zijn. 

Zij zouden liever zien dat ze meer vrienden hadden en meer contact. Als het contact met 

ouders (familie) niet erg goed verloopt, zouden ze dat eveneens liever anders zien.  

- ´Mijn zusje en broertje krijgen meer aandacht. Ik zou graag meer tijd met mijn moeder 

willen hebben. En ook met mijn vader.’ 

- ‘Op de vraag of hij liever meer vrienden zou hebben, zei de respondent het volgende: ‘Ja, 

het liefst wel’.’ 

- ‘Anderen geven het gevoel dat ik anders ben, maar er zijn soms momenten dat je wilt dat je 

geen beperkingen hebt. Dan wil je normaal zijn. Maar wat is normaal?’ 

- ‘Ik heb niet veel vrienden, maar ik ga wel met mensen uit de buurt om. Alleen zijn zij wel 

veel jonger dan ik ben.’ 

Met dit laatste voorbeeld is meteen het tweede interessante resultaat naar voren 

gekomen. Namelijk dat vrijwel alle respondenten aangeven dat ze vooral niet tevreden zijn 

over hoe het contact verloopt, omdat ze een beperking hebben. Ze geven aan dat niet ‘het 

Wajonger zijn’ problemen oplevert, maar het hebben van een psychische beperking, waardoor 

het sociale contact slechter verloopt. Dit is een belangrijk resultaat voor de conclusie van het 

onderzoek. Daarom zal het daar nog uitgebreid in besproken worden. 

Daarnaast kan het zijn dat het netwerk in de loop van de jaren is veranderd en 

daardoor de tevredenheid is verbeterd of verslechterd. Daarbij is het belangrijk te kijken door 

wat het contact met anderen is veranderd door de jaren heen en of de respondenten meer of 

minder in aanraking komen met sociale contacten. Daarnaast is het belangrijk te weten of er 

in het contact met familie het een en ander verandert. 

Niet elke respondent heeft iets over een verandering met betrekking tot het sociaal 

netwerk gezegd en niet elke verandering is een vermelding waard. Toch zijn er een aantal 

voorbeelden die interessant zijn voor het onderzoek en die worden eerst hier beschreven: 

- ‘Ik voel me tegenwoordig meer geaccepteerd. Ik heb namelijk meer zelfvertrouwen gekregen 

door de begeleiding bij MOTA en omdat ik werkbegeleiding heb. Vooral het vrijwilligerswerk 

 34



in de Horeca heeft er voor gezorgd dat ik meer contacten heb. Daar heb ik ook een 

vriendengroep opgebouwd, waarmee ik nu vaak mee de stad in ga en andere dingen doe.’ 

- ‘Vroeger verliep het contact een stuk slechter, omdat mijn ouders moeilijk konden omgaan 

met mijn autisme. Maar nadat ik 2 jaar in een instelling gewoond heb, waar ik en mijn ouders 

werden geleerd hoe we beter konden omgaan met autisme. Daardoor is het contact een stuk 

verbeterd. Mijn ouders hebben er nog wel moeite mee, maar hebben het inmiddels wel 

geaccepteerd.’ 

- ‘Vroeger was het contact met mijn zusjes niet goed. Zij konden niet goed omgaan met mijn 

beperkingen. Maar de laatste jaren gaat het wel goed omdat nu blijkt dat mijn zusjes ook 

beperkingen hebben. (De beperkingen van de zusjes zijn (manische)-depressief en 

stemmingswisselingen.) Ik werd vroeger vooral gepest door mijn zusjes en hun vriendinnen, 

dat is nu niet meer zo.’ 

Zo is te zien dat de ene respondent met behulp van werk beter contact heeft gekregen, 

de ander vanwege begeleiding en de laatste vanwege een verandering binnen het gezin. 

Positieve veranderingen komen vooral voort uit beter of meer contact met de omgeving. 

Daaruit blijkt dat het belangrijk is om een goed sociaal netwerk te hebben. Daarnaast is te zien 

dat de jongeren in de voorgaande voorbeelden in eerste instantie niet tevreden waren over hun 

sociaal netwerk en contact. Door deze positieve veranderingen is dit verbeterd. 

 We zien dat er sprake kan zijn van weinig vrienden, contact en steun en dat dit vaak 

minder tevredenheid veroorzaakt. Om te kijken of iemand zich dan ook echt eenzaam kan 

voelen, kijk ik of zij zich buitengesloten voelen. Dit zal ik daarom in de volgende paragraaf 

uitlichten. 

 

Buitengesloten of gepest? 

Het is belangrijk om te bepalen of Wajongers zich buitengesloten voelen, omdat het een 

oorzaak kan zijn voor sociale isolatie. Of de respondenten gepest worden of zijn gepest is daar 

een onderdeel van. In deze paragraaf zal daarom weergegeven worden wat de geïnterviewden 

hierover hebben gezegd. 

 De meerderheid van de respondenten zegt in ieder geval vroeger vaak gepest te zijn en 

zich daardoor ook vaak buitengesloten voelden. Een gering aantal van de respondenten geeft 

aan dat dit nog steeds gebeurt. Daarnaast geven de geïnterviewden aan dat dit volgens hen 

komt door hun beperking en niet doordat ze in de Wajong zitten. Hier volgen enkele 

voorbeelden: 
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- ‘Wanneer ik geen werk had gehad, had ik me nu waarschijnlijk nog steeds buitengesloten 

gevoeld.’ 

- ‘Ik heb me vaak buitengesloten gevoeld. Ik weet niet precies waar dat aan ligt. Kan wel zijn 

dat het aan mijn beperking ligt.’ 

- ‘Vroeger werd ik gepest en voelde ik me buitengesloten en had ik geen vrienden vanwege 

mijn tics en drukte. Nu is dit niet meer zo, maar anderen geven mij nog wel het gevoel dat ik 

anders ben.’ 

- ‘Ik word wel eens gepest en ik vind dat helemaal niet leuk. Ik weet alleen niet wat ik er aan 

moet doen.´ 

 Daarnaast zijn de voorbeelden met betrekking tot de verandering in het netwerk (die ik 

eerder heb laten zien) goede voorbeelden hiervoor. Veel van de respondenten hebben nu meer 

contacten doordat ze een begeleidingsprogramma volgen met andere mensen of toch 

gedeeltelijk werk hebben. Het lijkt erop dat ze daardoor minder het gevoel hebben dat ze 

soms buitengesloten worden. Dit is eveneens een belangrijk resultaat voor het onderzoek.  

 

Professionals 

In deze paragraaf zal ik de gesprekken met de twee professionals bespreken. Daarbij bekijk ik 

wat zij zeggen over het sociaal netwerk en de eenzaamheid van Wajongers waarmee zij in 

contact staan. Zo kan ik deze resultaten later met elkaar vergelijken. 

Een interessant punt dat de eerste professional (directeur MOTA) heeft aangehaald 

met betrekking tot de Wajongers waar hij mee te maken heeft, is dat ze vaak te kampen 

hebben met verbeelding. Ze hebben, volgens deze respondent, het idee dat ze meer kunnen 

dan dat eigenlijk het geval is. Dit komt doordat de Wajongers binnen MOTA allemaal een 

vorm van autisme hebben. Daardoor kunnen zij hun eigen kwaliteiten vaak niet goed schatten. 

De Wajongers hebben dan vaak het idee dat ze onderschat worden, terwijl ze juist op hun 

niveau beoordeeld worden, dat levert soms moeilijkheden op. Dit kan ook moeilijkheden 

opleveren voor het contact met anderen. De eerste professional heeft het idee dat vooral de 

psychische beperking hen daarbij in de weg staat, want mogelijkheden tot contact hebben ze 

wel. 

Het bureau MOTA zorgt ervoor dat Wajongers een opleiding (veelal praktisch) 

krijgen, waardoor ze later makkelijker aan werk kunnen komen en zodoende uitstromen. De 

Wajongers hebben zo binnen MOTA ook te maken met meerdere personen, omdat ze met 

meerdere mensen een opleiding volgen of aan het werk zijn (een soort stage). Daardoor geven 

veel van deze jongeren ook aan dat ze in vergelijking met vroeger veel meer contacten 
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hebben, volgens deze respondent. Het is daarom voor Wajongers belangrijk werk of school te 

hebben om zo in contact te komen met andere mensen. Zo is dat namelijk bij het 

binnenkomen bij MOTA ook gebeurd. 

De tweede professional (arbeidsdeskundige) heeft niet het idee dat Wajongers snel in 

een sociaal isolement geraken. Zij ziet namelijk dat sommige Wajongers zelfs een grote 

vriendenkring hebben en snel contact kunnen maken. Ze kunnen wel degelijk in een sociaal 

isolement raken, maar dit zal dan volgens haar komen door hun beperking(en). Autisme en 

pleinvrees zijn volgens haar stoornissen die vaak leiden tot sociale isolatie. Deze respondent 

geeft verder aan dat de omgeving erg belangrijk is voor Wajongers, ook bijvoorbeeld op weg 

naar arbeid. Familie en vrienden moeten Wajongers stimuleren om te gaan werken. Daarom 

zijn sociale contacten van belang. 

 

Tot slot 

Ik heb nu verschillende resultaten behandeld die ik heb geïnterpreteerd uit de interviews met 

Wajongers en professionals. Om te kijken wat dit betekent voor het onderzoek en het 

antwoord op de vraagstelling, zal ik in de conclusie de belangrijkste resultaten met elkaar 

vergelijken en de eerder behandelde theorie erbij betrekken.
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6. Conclusie en discussie 

 

 

In dit hoofdstuk zal ik eerst een samenvatting geven van de resultaten. Ook zal ik een 

onderscheid maken in de belangrijke en minder belangrijke resultaten. Vervolgens zal ik 

proberen antwoord te geven op de vraagstelling van het onderzoek die ik aan het begin gesteld 

heb: In hoeverre voelen jongeren, die vanwege psychische beperkingen een Wajong uitkering 

ontvangen, zich sociaal geïsoleerd? Dit zal ik doen aan de hand van de belangrijkste 

resultaten die ik daarvoor heb behandeld. Daarna zal ik een reflectie geven op de resultaten 

met de eerder behandelde theorieën en onderzoeken als uitgangspunt. Tot slot zal ik de 

praktische consequenties van het onderzoek weergeven. Dat houdt in dat ik de beperkingen 

van mijn onderzoek zal beschrijven en een advies zal geven voor eventueel toekomstig 

onderzoek op dit gebied. 

 

Samenvatting 

Als we kijken naar de samenstelling van het sociale netwerk kunnen we twee belangrijke 

resultaten vaststellen. Ten eerste dat het familienetwerk een normaal patroon laat zien. De 

jongeren wonen thuis met hun ouders, broers en zussen. Ten tweede is dat bij het 

vriendennetwerk een ander verhaal. Het lijkt erop dat de vriendenkring van de Wajongers niet 

erg groot is. Sommige Wajongers hebben wel redelijk wat vrienden, maar er zijn er toch veel 

(zeker de helft) dat zelf aangeeft niet veel vrienden te hebben. Het is normaal gesproken 

moeilijk om te zeggen dat je weinig vrienden hebt (in verband met gezichtsverlies) en dat 

bevestigt het feit dat Wajongers die dit wel zeggen daadwerkelijk weinig vrienden hebben. 

Hetzelfde is te zien in de resultaten die naar voren zijn gekomen bij de contactfrequentie. De 

meeste respondenten hebben namelijk wel veel contact met ouders, broers en zussen, maar 

minder met vrienden.  

 Wat betreft de steun die Wajongers krijgen van familie en vrienden zijn twee groepen 

te onderscheiden. Sommigen geven aan wel veel steun te krijgen, anderen niet. Duidelijk is 

wel dat de steun ook hier vooral komt van familie en minder van vrienden. Dit is ook te zien 

aan de hand van het al dan niet terecht kunnen bij vrienden. De Wajongers die weinig 

vrienden hebben en weinig contact hebben kunnen niet vaak terecht bij vrienden. Familie lijkt 

daarom belangrijker en voor de respondenten verloopt het contact met vrienden een stuk 

lastiger. 
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 Wanneer we kijken naar de verandering van het sociaal netwerk van Wajongers, zien 

we dat positieve veranderingen vooral tot stand komen door beter of meer contact. Als er 

sprake is van werk of een opleiding ontstaat er meer en beter contact en de tevredenheid 

daarover neemt in dat geval eveneens toe. Het is daarom van belang een plek (werkplek of 

school) te hebben waar Wajongers in contact kunnen komen met anderen. Over de 

tevredenheid met het netwerk zijn voornamelijk logische resultaten te vermelden. Wanneer 

Wajongers namelijk weinig en slecht contact hebben willen ze dit liever anders zien. Zij 

kiezen er dus niet zelf voor om weinig vrienden te hebben en dat kan bepalend zijn voor 

sociaal isolement. Volgens de theorie van Hortulanus e.a. (2003) zal er namelijk sneller 

sprake zijn van sociale isolatie wanneer mensen niet tevreden zijn over het sociaal netwerk 

(zie ook paragraaf 3.3 over sociaal isolement). 

 Het is vervolgens van belang te kijken of de Wajongers zich buitengesloten voelen, 

omdat dat een oorzaak is voor eenzaamheid. We zien inderdaad dat sommige Wajongers zich 

buitengesloten voelen of hebben gevoeld. De groep die zich niet meer buitengesloten voelt, zit 

nu in een andere situatie (werk of school). We kunnen zien dat de Wajongers die weinig 

vrienden, contact, steun en tevredenheid over het netwerk hebben zich ook eerder 

buitengesloten voelen. In de contacttypologie van Hortulanus e.a. (2003) worden deze mensen 

aangeduid als sociaal geïsoleerden.  

 Tot slot lijkt het er op dat de beperking die een Wajonger heeft bepalend is voor 

sociaal isolement. In eerste instantie ging ik ervan uit dat Wajongers sneller sociaal geïsoleerd 

zouden zijn doordat ze geen baan hebben, maar dat lijkt niet het geval. Dit komt naar voren 

uit de resultaten van de interviews met zowel de Wajongers als de professionals. Dit resultaat 

wordt nog eens versterkt doordat Wajongers met werk of school net zo goed sociaal 

geïsoleerd kunnen zijn dan wanneer ze dat niet hebben. Aan de hand van het 

verklaringsmodel van Hortulanus e.a (2003) (paragraaf 3.3, pagina 16) hebben we al gezien 

dat niet alleen werkloosheid structureel sociaal isolement kan veroorzaken, maar ook een 

ziekte of beperking. De (psychische) beperking lijkt daarom bij Wajongers een meer 

belangrijke oorzaak. 

 

Vraagstelling 

De vraagstelling die ik aan het begin van het onderzoek gesteld heb is: In hoeverre voelen 

jongeren, die vanwege psychische beperkingen een Wajong uitkering ontvangen, zich sociaal 

geïsoleerd? Het eerste antwoord op deze vraag is dat Wajongers met psychische beperkingen 

inderdaad sociaal geïsoleerd kunnen raken. Bijna de helft van de geïnterviewden zegt weinig 
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sociale contacten te hebben en zich daarom eenzaam te voelen (buitengesloten en niet terecht 

kunnen bij familie). Volgens de typologie van Hortulanus e.a. (2003) is er dan sprake van 

sociale isolatie (twee voorwaarden: weinig sociale contacten en eenzaamheid, zie pagina 15-

16 sociaal isolement). 

 Ik heb eerder als verwachting uitgesproken dat Wajongers sneller sociaal geïsoleerd 

zouden zijn, omdat ze geen werk hebben en daardoor weinig contact maken. Uit de resultaten 

blijkt echter dat sociale isolatie vooral veroorzaakt wordt door de psychische beperking die 

Wajongers hebben. Beperkingen als autisme veroorzaken dat het contact maken moeilijk 

verloopt en Wajongers daardoor sneller geïsoleerd raken. Wanneer Wajongers werk hebben 

of naar school gaan, betekent dit niet altijd dat ze zich minder snel geïsoleerd voelen. Wel als 

de beperking beter onder controle is en meer geaccepteerd wordt, brengt dit meer en beter 

contact en minder eenzaamheid teweeg.  

 Tot slot werd er door een van de professionals gezegd dat vooral autisme een 

voorspeller is voor sociale isolatie. Dit lijkt echter niet zonder meer het geval, aangezien 

sommige jongeren met een autistische stoornis zich niet geïsoleerd voelen en sommige 

jongeren met een andere stoornis juist wel. 

  

Consequenties 

Er zijn twee beperkingen te vermelden wat betreft dit onderzoek. Ten eerste is dat de 

representativiteit. De respondenten zijn namelijk niet geheel willekeurig uitgekozen, omdat er 

gekozen is voor Wajongers die makkelijk te bereiken waren. De grootste groep 

geïnterviewden bestaat ook uit Wajongers met een autistische stoornis, dit is echter niet heel 

erg, omdat er nu eenmaal veel jongeren met een autistische stoornis terecht komen in de 

Wajong. Ten tweede zijn er niet veel respondenten benaderd. Om nog beter antwoord te 

kunnen geven op de vraagstelling, zullen er meer Wajongers geïnterviewd moeten worden. 

 Een advies voor toekomstig onderzoek is dan ook een onderzoek met meer 

respondenten. Daarnaast zou ik de groep respondenten ook uitbreiden naar Wajongers met 

lichamelijke beperkingen of oudere werklozen (bijvoorbeeld mensen die in de WAO zitten). 

Zo kan er beter gekeken worden of ‘het geen werk hebben’ een voorspeller kan zijn voor 

sociale isolatie. Nu lijkt het er namelijk op dat vooral een psychische stoornis voorspellend is 

voor sociaal isolement. 

 Tot slot heb ik nog een advies voor in de praktijk naar aanleiding van dit onderzoek. 

Het zou namelijk goed zijn om Wajongers zoveel mogelijk te stimuleren aan het sociale leven 

deel te nemen en op die manier sociaal isolement tegen proberen te gaan. Bijvoorbeeld door 
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meer begeleiding aan te bieden, waardoor Wajongers onderwijs kunnen volgen of gedeeltelijk 

kunnen werken. Ik denk daarbij aan een verplichte scholing. Dat wil zeggen dat alle 

Wajongers die geen werk hebben naar speciale scholen gaan (als MOTA), waar hun 

mogelijkheden meer verkend worden en waar ze meer te maken hebben met sociale 

contacten. We hebben namelijk gezien dat wanneer deze jongeren onderwijs volgen of werk 

hebben en meer contacten hebben, er ook meer tevredenheid over het netwerk bestaat. 

Hierdoor is de kans op sociaal isolement kleiner. Daarnaast is het van belang dat de politiek 

zich meer richt op de vraag waardoor zoveel jongeren in de uitkering belanden en niet alleen 

op de vraag hoe de instroom teruggedrongen kan worden door andere regelgeving. Door de 

oorzaken (de beperkingen waardoor jongeren in de uitkering terechtkomen) ervan te 

onderzoeken, kan er specifiekere begeleiding plaatsvinden, waardoor jongeren makkelijker 

aan het werk komen.
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Bijlagen 
 

 

Bijlage 1: Eenzaamheidsschaal 

 

 

Eenzaamheidsschaal De Jong-Gierveld & Van Tilburg (1990): 

 

11 items: 

1. Er is altijd iemand in mijn omgeving bij wie ik met mijn dagelijkse probleempjes terecht kan 

2. Ik mis een echt goede vriend of vriendin 

3. Ik ervaar een leegte om me heen 

4. Er zijn genoeg mensen op wie ik in geval van narigheid kan terugvallen 

5. Ik mis gezelligheid om me heen 

6. Ik vind mijn kennissenkring te beperkt 

7. Ik heb veel mensen op wie ik volledig kan vertrouwen 

8. Er zijn voldoende mensen met wie ik me nauw verbonden voel 

9. Ik mis mensen om me heen 

10. Vaak voel ik me in de steek gelaten 

11. Wanneer ik daar behoefte aan heb kan ik altijd bij mijn vrienden terecht 

 

Score: 

- Ja (0) of Nee (1) voor vraag 1, 4, 7, 8, en 11. 

- Ja (1) of Nee (0) voor vraag 2, 3, 5, 6, 9 en 10. 

 

Score van 0, 1 of 2 = Geen of geringe eenzaamheid. 

Score van 3 of hoger = Matige tot zeer sterke gevoelens van eenzaamheid. 
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Bijlage 2: Topiclijst 

 

Interview met een Wajonger     Datum:  Tijd: 

 

Introductie 

- Ik ben Joey de Graaf en studeer Algemene Sociale Wetenschappen in Utrecht. Ik doe 

onderzoek naar sociaal isolement bij Wajongers. Ik wil kijken of Wajongers zich op 

een andere manier moeten schikken in de maatschappij vanwege hun 

arbeidsongeschiktheid. 

- Ik doe dit onderzoek samen met: Janet Boedhoe en zij studeert ook Algemene Sociale 

Wetenschappen in Utrecht. Voor haar afstudeerproject doet zij een onderzoek naar de 

arbeidsparticipatie van Wajongeren. Zij wil kijken welke factoren invloed hebben op 

het verrichten van arbeid en hierbij wil zij kijken naar jouw persoonlijke 

omstandigheden en hoe jij tegen bepaalde dingen aan kijkt. De gegevens van het 

interview worden daarom eveneens door haar verwerkt. 

- Ik zou graag een opname maken van het interview, zodat ik het achteraf kan 

uitwerken, daarna wordt de opname gewist. Met jou gegevens en uitspraken wordt dus 

vertrouwelijk omgegaan. Is het goed dat ik deze opname maak? 

- Heb je tot zover vragen? Dan begin ik nu met het interview.  

 

Gegevens 

- Naam     (Geslacht:         ) 

- Leeftijd 

 

Algemeen/ beginvragen 

Kunt u iets vertellen over de reden dat jij een Wajong-uitkering ontvangt?  

- Hoe oud was je toen je een Wajong-uitkering kreeg? 

- Om welke redenen heb je een Wajong-uitkering? 

- Wat is jouw arbeidssituatie? 

- Werk je of ga je naar school? 
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- Hoe ziet jouw gemiddelde dag eruit? 

 

Ouderlijk huis 

Ik ben zoals gezegd geïnteresseerd in jouw persoonlijke situatie. Vandaar dat ik een aantal 

vragen heb over je gezinssituatie.  

Kan je mij iets vertellen over jouw thuissituatie? 

- Uit hoeveel mensen bestaat het gezin? (broers, zussen, ouders)  

- Hoe verloopt het contact met jouw ouders (en broers en/of zussen)? 

- Ben je tevreden over hoe jullie onderling met elkaar omgaan? 

- Denk je dat jouw ouders anders met je om omdat je een beperking hebt? 

- Geldt hetzelfde voor jouw broers en/of zussen?  

- Wat vinden jouw ouders van jouw beperking? 

- Denken zij dat je in staat bent arbeid te verrichten? En/of willen zij dat? 

- Wat zou u je anders willen zien met betrekking tot jouw thuissituatie? 

 

Omgeving 

Je hebt natuurlijk ook met andere mensen te maken behalve het gezin. Ik wil graag weten hoe 

mensen in jouw omgeving met jou omgaan. 

Wat vind jij van hoe mensen met jou omgaan? 

- Heb jij vrienden? Zo ja, hoeveel vrienden?  

- Ontvangen jouw vrienden ook een Wajong-uitkering of hebben ze een beperking? 

- Zo nee, wat vind jij daar van? Wil je graag vrienden, hecht je er veel waarde aan?  

- Is het voor jou lastig om vrienden te maken? Zo ja, hoezo dan? 

- Heb je veel contact met vrienden? 

- Is er veel veranderd in het contact sinds je in de Wajong zit? 

- Wanneer je daar behoefte aan hebt, kun je dan bij jouw vrienden terecht? 

- Vind je veel steun bij jouw vrienden of familie? (verschillende steun) 

- Word jij wel eens gepest of buitengesloten? 

- Heb jij het gevoel dat je anders bent dan anderen? 

- Heb jij het idee dat mensen anders met jou omgaan dan met anderen? 

- Zo ja, wat vind jij daar van? (vind je het vervelend, onprettig? Of maakt het je niets 

uit). 

- Hoe denk je dat jouw vrienden of andere familieleden tegen je aankijken? 
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Emotie 

Ik heb nu een aantal vragen die wat persoonlijker van aard zijn. Ik wil namelijk weten hoe jij 

tegen jouw beperking aankijkt. 

- Wat vind jij van jouw beperking(en)? 

- Heb je geaccepteerd dat je een beperking(en) hebt? 

- Denk je dat andere mensen jou accepteren? Zo nee, wie niet en waarom denk je dat? 

- Heb je moeite met jouw beperking?  

- Heb je altijd het gevoel dat je een Wajonger bent? 

- Wat vind je van het feit dat je een Wajong-uitkering ontvangt? 

- Maakt de uitkering het voor jou gemakkelijker of juist niet? 

 

Arbeid 

Je ontvangt een Wajong-uitkering en wordt door een jobcoach en/of arbeidsdeskundige 

gestimuleerd om te werken. 

Zou jij zelf graag willen werken zodat je gekort of uit de uitkering kan komen? 

- Denk je dat jouw ouders denken dat je zelfstandig zou kunnen werken?  

- En wat vinden zij daarvan? Willen zij graag dat jij gaat werken of hebben ze liever dat 

je dat niet doet? 

- Als ze liever hebben dat je niet werkt: waar denk je dat het aan ligt? 

- Denk jij dat je het aankan om zelfstandig te kunnen werken? 

- Heb je het idee dat mensen jou overschatten of juist onderschatten? 

- * Als mensen jou juist onderschatten: Wat doet het met je dat mensen juist denken dat 

jij minder kan, terwijl jij denkt dat jij meer kan? 

- Op wat voor gebied denk je dat mensen jou onderschatten of overschatten? 

- Heb je hobby’s?  

- Zijn er ook dingen die je alleen doet? Bijvoorbeeld taken in huis. Zo ja, hoe gaat dat? 

 

Slotvragen 

- Heb je een advies voor het uwv? 

- Stimuleert een Wajong-uitkering jou wel om zelfstandig te werken? 

- Heb je wel eens een gevoel van frustratie of onrecht (makkelijker: wordt je wel eens 

boos) als je ziet wat andere mensen hebben (dit kan na aanleiding van een gevoel van 

onderschatting bijvoorbeeld)? 
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Afsluiting 

We zijn aan het einde gekomen van het interview. Bedankt dat ik je mocht interviewen en je 

hebt mij enorm geholpen met mijn onderzoek. 

Heb je verder nog vragen of nog iets dat je mij wil vertellen? 
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