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‘PARTICIPEREN LIJKT 
NU OPEENS EIGEN 
VERANTWOORDELIJKHEID’

Jan Troost, strijder gelijke rechten gehandicapten: 

Maximaal 28 jaar zou hij 
worden. Jan Troost laat foto’s 
zien op zijn telefoon. Hij heeft 
net zijn aandoening gegoogeld. 
‘Afschuwelijke plaatjes van 
misvormde baby’s’, oordeelt hij. 
‘Als je in je sollicitatiebrief zet 
dat je broze botten hebt, neemt 
geen werkgever je aan. Terwijl 
ik werk, een gezin heb, tal 
van nevenfuncties bekleed en 
inmiddels 58 ben.’ 
Troost is nu kennis- en be-
leidsmanager bij MEE NL, de 
vereniging die mensen met 
een handicap ondersteunt 
op het gebied van opvoeding, 
onderwijs, wonen, werken en 
financiën en zo bijdraagt aan 
participatie. 

Hoe heeft die aangeboren  
aandoening je gevormd?
‘Het is mijn drijfveer geworden 
om te strijden voor gelijke rech-
ten voor alle mensen in deze 
samenleving. Ik ben vroeger in 

apartheid opgegroeid. Op mijn 
twaalfde moest ik naar de Sint 
Maartenskliniek in Ubbergen. 
Dat was beter, zei de dokter. 
Daar in de bossen zat ik met 
andere gehandicapte kinderen, 
ging er naar school, had er 
vrienden. Tot mijn negentiende 
zat ik afgesloten van de gewone 
wereld. In de kliniek is de drang 
ontstaan deel uit te maken van 
de samenleving in plaats van 
met lotgenoten achter een hek 
te zitten.’ 

Wat heb je met die drang 
gedaan?
‘Ik vond en wist dat het anders 
moest. Dat er een einde aan 
die apartheid moest komen. 
Daarom ben ik de opleiding 
tot maatschappelijk werker 
gaan doen. In die tijd, de jaren 
zeventig, was het bijzonder dat 
een gehandicapte wilde stude-
ren. Het systeem was: mensen 
met een handicap kunnen toch 

niet werken, dus een studie is 
zinloos, daarom krijg je een 
levenslange uitkering. De staat 
zorgt voor je. Ik ging tegen de 
stroom in en stoorde me niet 
aan de ontoegankelijkheid, ook 
letterlijk, van het onderwijs 
voor gehandicapten.’

Je hebt jezelf aan het systeem 
ontworsteld?
‘Deels. Met die uitkering was 
ik blij. In die tijd werd je niet 
eens gekeurd, zoals nu. Ik kon 
zelfstandig wonen. Tegenwoor-
dig kan dat bijna niet meer als 
jonge Wajonger. De uitkeringen 
zijn vergeleken met vroeger fors 
lager. Na mijn opleiding ben 
ik in het opbouwwerk terecht-
gekomen. En van daaruit ben 
ik me als belangenbehartiger 
steeds meer gaan inzetten voor 
mensen met een handicap. Veel 
mensen met een beperking wer-
ken bij belangenorganisaties; 
daar werd je wél aangenomen. 

Zelf opgegroeid ‘met lotgenoten achter een hek’, zet Jan Troost (58) 
zich al veertig jaar in voor gelijke rechten voor mensen met een 
handicap. Er is nog een lange weg te gaan, zegt hij. ‘Gehandicapten 
hebben lang in apartheid moeten leven, dan participeer je niet 
zomaar even.’ 
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‘Mensen onder
vinden dagelijks 
dat ze een 
gebouw niet 
binnen kunnen 
of een baan 
niet krijgen 
vanwege hun 
handicap’
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‘Werken moet 
lonen, ook voor 
mensen met 
een handicap’
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Bij reguliere werkgevers had je 
het stigma dat je weinig kon 
bijdragen en toch vroeg dood 
zou gaan. Ik heb gelukkig bijna 
altijd betaald werk gehad.’ 

In 1996 werd je voorzitter  
van de Chronisch zieken  
en Gehandicapten Raad  
(nu Ieder(in)). Wat was je  
belangrijkste doel?
‘Het versterken van de maat-
schappelijke positie van 
mensen met een beperking. 
We probeerden in Den Haag 
aandacht te krijgen voor de 
achterstelling en de slechte 
inkomenspositie. Mensen 
ondervinden, nog steeds, 

dagelijks dat ze een gebouw 
niet binnen kunnen, dat ze een 
baan niet krijgen vanwege hun 
handicap, dat ze moeizaam van 
het openbaar vervoer gebruik 
kunnen maken. Het ontbreekt 
aan gelijke behandeling. We 
hebben ons jarenlang hard 
gemaakt voor gelijke rechten 
en gelijke kansen voor iedereen. 
Het is gelukt de Wet gelijke 
behandeling te verbreden tot 
mensen met een handicap en 
chronische ziekte. En op 14 juni 
heeft Nederland eindelijk het 
VN-verdrag inzake de rechten 
van personen met een handi-
cap geratificeerd. De betekenis 
daarvan is enorm.’

Tussen ondertekening en  
ratificatie zat negen jaar!  
Waarom duurde het zo lang? 
‘Er moesten wetten worden 
aangepast. Maar belangrijker: 
werkgevers hebben er lange tijd 
pontificaal voor gelegen. Uitvoe-
ring van het verdrag betekent 
namelijk nogal wat. Werkgevers 
zijn bijvoorbeeld verplicht een 
gehandicapte werknemer zoda-
nig te ondersteunen dat hij net 
als zijn valide collega optimaal 
zijn werk kan doen. Dat kan 
aanpassingen vergen en geld 
kosten. Het verdrag moet te al-
len tijde uitsluiting voorkomen. 
Ook het passend onderwijs is 
bijvoorbeeld nog lang niet zover 
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JAN TROOST: ‘IK GING TEGEN DE STROOM IN’ 

UGN__#3.indd   2 15-08-16   16:03



FNV MAGAZINE

dat het toegankelijk is voor kin-
deren met een beperking. Het 
kind dat vanwege zijn handicap 
niet mee kan op schoolreisje 
naar Italië mag nu niet langer 
worden geweigerd.’ 

Zal de ratificatie de participatie 
van mensen met een handicap 
vergroten?
‘Uiteindelijk wel. We zijn niet 
langer ‘zorgobjecten’, maar 
krijgen gelijke burgerrechten 
als het om participeren en mee-
doen gaat. Dat kost tijd. We ko-
men uit een tijd van ‘aparticipa-
tie’: mensen met een beperking 
groeiden op in apartheid, met 
aparte crèches, scholen, instel-
lingen. Als je mensen in apart-
heid laat opgroeien, kun je niet 
verwachten dat ze opeens gaan 
participeren. De samenleving is 
daar op zijn beurt ook nog niet 
aan gewend. Die slag moeten 
we eerst maken.’

In het sociaal akkoord en de 
Participatiewet zijn afspraken 
opgenomen over garantie
banen en beschutte werk
plekken voor mensen met  
een beperking. Hoe verloopt 
dat volgens jou?
‘Op zich is het een prima idee 
om mensen te laten integreren 
op de reguliere arbeidsmarkt 
en zo te komen tot een samenle-
ving waar álle mensen kunnen 
meedoen en een volwaardig, 
leefbaar loon kunnen verdie-
nen. Maar daar is wel individu-
ele ondersteuning en aandacht 
voor nodig. Wat hebben mensen 
nodig om hun beperking op 
de werkvloer te compenseren? 
Een tolk, een coach, speciale 
apparatuur? Het gaat veelal om 
een groep die nog nooit heeft 
gewerkt. Participeren lijkt nu 
opeens hun eigen verantwoor-
delijkheid geworden. En als het 
niet lukt, worden ze gekort op 
hun uitkering. Als je eerst de so-
ciale werkvoorziening om zeep 

helpt en vervolgens verwacht 
dat de reguliere arbeidsmarkt 
het wel oplost, ben je naïef. Het 
is niet voor niets dat die doelen 
niet worden gehaald. Zorg voor 
goede begeleiding naar zo’n 
werktraject. En verbreed de 
definitie van werk; sluit vrijwil-
ligerswerk en stages niet uit, 
zodat mensen hun mogelijkhe-
den kunnen verkennen.’ 

Helpen een quotumwet en 
boetes zoals staatssecretaris 
Klijnsma voorstaat? 
‘Ik denk het niet. De beeldvor-
ming over gehandicapten op de 
werkvloer moet veranderen. Er 
moet een einde komen aan de 
ongelijkwaardige relatie tussen 
mensen. Daarin kan de FNV 
een rol spelen. Als de vakbond 
afdwingt dat mensen worden 
gecompenseerd voor hun 
handicap met hulpmiddelen 
en ondersteuning, zodat zij een 
volwaardig loon kunnen ver-
dienen, maak je een einde aan 

de tweedeling op de werkvloer. 
Werken moet lonen, ook voor 
mensen met een handicap.’

Je bent ruim veertig jaar  
bezig met de emancipatie  
van mensen met een handicap. 
Wat is de balans?
‘Stap voor stap komen we iets 
dichter bij gelijkheid. Maar we 
zijn er nog lang niet. Ik maak 
me bijvoorbeeld zorgen om de 
steeds ouder wordende gehan-
dicapte. Mensen die nooit ge-
werkt hebben en dus ook geen 
aanvullend pensioen hebben 
opgebouwd, zitten straks met 
een armzalige AOW. En mensen 
die wel werken, halen waar-
schijnlijk de pensioengerech-
tigde leeftijd van 67 jaar niet. 
Gehandicapt zijn kost vreselijk 
veel energie. Je hele leven heb 
je gesodemieter met uitkerings-
fabrieken, verzekeraars, artsen. 
Een normaal leven leiden 
vraagt het uiterste van jezelf. 
Ik pleit ervoor dat mensen met 

een handicap net als bij de 
brandweer eerder met pensioen 
mogen. Nu vallen ze voortijdig 
uit en belanden in de bijstand. 
Er ligt een taak voor de vakbond 
om dat bespreekbaar te maken.’
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‘Gehandicapt 
zijn kost 
vreselijk veel 
energie. Je hele 
leven heb je 
gesodemieter 
met uitkerings-
fabrieken, 
verzekeraars, 
artsen’

JAN TROOST IS NU KENNIS- EN BELEIDSMANAGER BIJ MEE NL. ‘VEEL MENSEN MET EEN 
BEPERKING WERKEN BIJ BELANGENORGANISATIES: DAAR WERD JE WÉL AANGENOMEN’

UGN__#3.indd   3 15-08-16   16:03


