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Bijbaantjes en je toekomst…

Ouders, groepsleiding, leerlingen,

Als leerlingen van De Wingerd van school af gaan gaan ze soms werken in een bedrijf. Dat kan een baan
zijn met subsidies en andere ondersteuning vanuit de gemeente. Andere leerlingen gaan werken met
een indicatie ‘beschut werk’. Zij hebben recht op meer begeleiding en meer aanpassingen op hun werk.
Daarnaast stroomt een flink deel van de leerlingen uit naar dagbesteding bij stichting Tragelzorg,
’t Huus, VenD Contrast, of een zorgboerderij.
Er zijn leerlingen die in hun laatste schooljaren ’s avonds of op zaterdag een centje willen bijverdienen
met b.v. een krantenwijk of vakken vullen in de supermarkt. Heel begrijpelijk en eigenlijk ook te
waarderen. Toch kan er dan een vreemde en misschien wel ongewenste situatie ontstaan. Wat is het
probleem?
Op het moment dat een scholier met zijn bijbaantje geld verdient en ook loonbelasting betaalt, wordt
zij/hij geregistreerd als iemand die arbeid verricht. Bij dat werk wordt zij/hij niet door de gemeente
begeleid en zijn geen subsidies betrokken. Mocht deze leerling na schoolverlating een plek
willen/moeten zoeken binnen de dagbesteding dan heeft zij/hij een probleem. Meer waarschijnlijk zal
zij/hij een plekje ‘beschut werk’ willen verwerven. Beide opties zullen door het bijbaantje onmogelijk
zijn geworden. Zij/hij heeft immers laten zien dat zij/hij gewoon kon werken zonder jobcoach of
loonsubsidie?! Nou, dan moet zij/hij ook maar een ‘gewone baan’ gaan zoeken. De enige optie die dan
wel overblijft is werken met voorzieningen vanuit de participatiewet. Ook daar zal gevraagd worden
waarom er nu plots begeleiding en subsidie nodig zou zijn. ‘Eerder kon je toch ook zonder hulp geld
verdienen?’

De moraal van dit verhaal: bezint eer gij begint! Uiteraard is het te waarderen dat een jongere in zijn
vrije tijd een baantje zoekt, wil werken. Aan de andere kant moet zij/hij zich goed realiseren dat deze
actie de mogelijkheden voor de toekomst bemoeilijkt. Het advies is dus om als scholier van een VSOschool geen betaald werk aan te nemen waar loonbelasting voor wordt afgedragen, maar alleen te
werken tegen een ‘onkostenvergoeding’.
26 januari publiceerde de Zeeuwse Stichting Maatwerk een vraag en antwoord over dit onderwerp op
hun website.
 Ga naar de website www.zeeuwsestichtingmaatwerk.nl
 Kies in het menu bovenaan voor ‘Maatwerkgroep’
 Kies de eerste optie ‘Vraagbaak’
Zijn er verder vragen n.a.v. deze brief, dan kunt u contact opnemen met ons stagebureau.
www.wingerd-vso.nl – Contact – Stagebureau
Met vriendelijke groet,
Sanne de Koeijer
Aart Jobse

