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Om zicht te krijgen op de meerwaarde van de Class heeft het Verwey-Jonker Instituut 
een casusevaluatie uitgevoerd. Voorliggend document is het resultaat hiervan. In deze 
casusevaluatie staat de volgende vraag centraal:

Wat is de meerwaarde van de Class van de Edwin van der Sar Foundation voor (vier) 
individuele deelnemers, in termen van ervaren baten door deelnemers en hun omgeving 
en maatschappelijke kosten en baten?

In hoofdstuk 2 worden de verhalen van vier deelnemers beschreven. Vervolgens wordt 
in hoofdstuk 3 ingegaan op (mogelijke) effecten op het zorggebruik van deelnemers 
en de bijbehorende financiële effecten. De verhalen leiden tot een aantal overstijgende 
inzichten en ontwikkelpunten, die in hoofdstuk 4 gepresenteerd zijn. In hoofdstuk 5 
wordt de onderzoeksaanpak toegelicht.

1 Inleiding

In Nederland hebben ongeveer 50.000 jongeren te maken met de gevolgen van 
niet-aangeboren hersenletsel (NAH). NAH heeft grote invloed op de ontwikkelkansen 
van jongeren, zo blijkt uit een literatuurstudie die wij uitvoerden met steun van FNO.1 
De problemen die jongeren ervaren starten in het klaslokaal. Schools leren – waarbij 
concentratie, verwerken van informatie en luistervaardigheid cruciaal zijn – is vaak 
moeilijk voor jongeren met NAH. Door problemen op school worden de toekomstige 
kansen op de arbeidsmarkt al in een vroeg stadium beperkt. Bij het toetreden van de 
arbeidsmarkt lopen jongeren opnieuw tegen grenzen aan: gebrek aan aangepast werk 
beperkt de mogelijkheden. De diversiteit en onvoorspelbaarheid van de gevolgen van 
NAH maken het verder moeilijk voor docenten, werkgevers en de betreffende personen 
zelf om in te schatten wat een jongere met NAH wel en niet kan. 

Met de Class biedt de Edwin van der Sar Foundation een aanpak om de kansen op de 
arbeidsmarkt voor jongeren met NAH te vergroten. Jaarlijks stelt de Edwin van der Sar 
Foundation een groep samen van jongeren met niet-aangeboren hersenletsel (NAH). 
Deze groep wordt geselecteerd op basis van gedrevenheid en doorzettingsvermogen. 
De deelnemers van de Class zijn ambitieus en hebben potentie, maar door het opge-
lopen letsel ziet hun toekomstperspectief er nu anders uit dan aanvankelijk gedacht.2 
Tijdens de Class krijgen de deelnemers begeleiding van jobcoaches, studiebegeleiders 
en sporttrainers. Daarnaast vinden er inspiratiebijeenkomsten, bedrijfsbezoeken en 
trainingen plaats. 

1 Kwakernaak, M., Meulenkamp, T. & Klein, M. van der (2018). Werken met NAH. Een verkenning van de omvang en samenstelling 
van de groep jongeren met niet-aangeboren hersenletsel in Nederland en de problemen die zij ervaren rondom opleiding en 
werk. Utrecht: Verwey-Jonker Instituut.

2 https://www.edwinvandersarfoundation.nl/projecten/de-class
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2 Casussen

In dit hoofdstuk worden vier verhalen beschreven van deelnemers van de Class. In een 
tijdlijn wordt de ontwikkeling van de jongere met NAH beschreven vanaf de aanloop 
van de Class tot het moment van de evaluatie. Onder de beschrijving is te vinden 
welke acties er waren vanuit de Class of welke zorg er is ingezet vanuit andere partijen. 
Vervolgens wordt per casus steeds weergegeven welke meerwaarde er ervaren werd en 
welke verbeterpunten er genoemd zijn. Tot slot is door de betrokkenen een inschatting 
gemaakt van hoe de situatie verlopen zou zijn, wanneer de jongere niet de Class had 
gevolgd. Dit moet gezien worden als een onderbouwde inschatting, op basis van kennis 
van de persoon, de situatie voordat de jongere deelnam en ervaring met alternatieve 
trajecten. In hoofdstuk 3 zijn indicatieve inschattingen van kosten te vinden per casus.
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Begeleid wonen
Gedurende gehele periode

Bezoek EvdS bij C. thuis
Projectleider, C. zelf, ouders

Kennismakingsbijeenkomst 
in Noordwijk

Kick-off 
bij De Toekomst

Overdracht  
van revalidatie naar de Class

Ambulante begeleiding
1,5 uur per week gehele periode

Opleiding tot Fitnesstrainer

Jobcoaching
1 uur per 2 weken

Sportcoaching
1 uur per 2 tot 3 weken

Bijeenkomsten Class
6 keer in gehele periode 

Casus 1: de fitnesstrainer

C. heeft in het verleden NAH opgelopen door een  
ongeluk. Een aantal jaar later gaat het niet goed met 

hem. Zijn moeder geeft aan: hij was stuurloos, niemand 
hielp hem. Hij heeft een tijdje in een winkel gewerkt, 

maar dat ging niet goed door zijn klachten. 

De vrienden met wie hij optrekt hebben niet altijd een 
goede invloed op hem. Hij heeft een omgekeerd dag- 
en nachtritme. Zijn toekomstperspectief is somber.

Een brandbrief naar EvdS 
De Moeder van C. schrijft wan-

hopig een brief aan de Edwin van 
der Sar Foundation. Ze reageren 

op de brief, komen op bezoek 
thuis en hebben een positief ge-
sprek. Moeder en C. beschrijven 

de problemen van C. De Class 
komt ter sprake: die zal binnen-
kort voor het eerst gaan starten. 

De inschatting is dat C. goed past 
binnen de Class. Even later horen 

ze dat hij is toegelaten.

Kennismakingsbijeenkomst
De kennismakingsbijeenkomst is spannend. Het program-
ma van de Class wordt gepresenteerd en hij ontmoet zijn 

klasgenoten. Zelfs Edwin van der Sar zelf is aanwezig. 

C. krijgt veel ‘power’ van deze bijeenkomst. De deelnemers 
delen motivatie, enthousiasme en mentaliteit: daar zijn ze 

ook op geselecteerd. Maar er is ook aandacht voor  
verwachtingsmanagement: het zal niet vanzelf gaan.

Stage en studie
Voor zijn opleiding zoekt C. een stageplek. Dat is niet 

eenvoudig: veel stageplaatsen hebben te veel prikkels. Via 
zijn ambulant begeleider vindt hij een ervarings- 

deskundige fitnesstrainer. Die brengt hem in contact met 
een geschikte stageplek.

In deze fase staat de opleiding van C. centraal. De Clas 
is bijna voorbij en dit zorgt voor stress. De begeleiding is 
gefocust op huiswerkbegeleiding, planning, het behap-

baar maken van het werk. C. kan zich nog herinneren dat 
ze een goede tip gaven: beter korte stukjes leren dan lang 
zitten. Dat bleek te helpen. Ook krijgt hij enige verlenging 

van het traject, totdat zijn opleiding is afgerond.

C. woont nu met zijn vriendin samen en 
werkt nog altijd bij de sportschool. Hij 

krijgt binnenkort een vaste aanstelling.  
Hij is kerngezond en draagt regelmatig - 

met trots - zijn shirt van de Class.

“Alles is op zijn plek gekomen. Juiste bege-
leiding. Juiste mensen. Het was op maat, het 

beste wat mij geboden kon worden.”

Kick-Off & nulmeting 
De Class start en wordt inspirerend geopend door Erik 

Scherder. Het is een infomele, interessante en feestelijke 
bijeenkomst. Het geeft hoop voor de deelnemers. 

De bijeenkomst vindt plaats bij sportpark De Toekomst, 
waar Ajax-Jeugd traint. 

Sportcoach
C. is fanatiek: de sportcoach moet hem zelfs  

afremmen in de sportschool, in het kader van  
 ‘energiemanagement’. Verder zoeken ze verbreding in 
sport: een groter plaatje geven en meer uitproberen. 

En ook eerlijk zijn over zijn mogelijkheden.  
In de beginfase hebben ze ook gesprekken over het 

sociale leven van C. en over de toekomst. 

C. geeft aan: “de sportcoach is een hele chille gast, hij 
heeft het op een positieve manier omgedraaid. Wat kun 

je? Elke gesprek ging iets meer naar de kern”. C. geeft 
aan dat gesprekken ook gaan over nee zeggen, jezelf 

een spiegel voorhouden, keuzes maken.  
Samen komen ze erop uit dat hij een opleiding wil 

gaan doen. 

Job- en studiecoaching
In deze periode heeft C. ook gesprekken met een 
jobcoach. Focus lag op CV opstellen, sollicitatie- 
brieven schrijven, wat wel en niet mag met een  

uitkering.  Ook heeft hij enige tijd studiecoaching.

Terugkomdagen
Voor C. zijn de dagen wel zwaar, maar zijn het wel 

waard: “wel wat druk en veel, maar veel informatie, fijn 
om iedereen te zien. Ik was trots om bij de Class te horen. 

Het gaf ook verbondenheid.” 
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Aanleiding Toeleiding Opstart

De Class loopt... Eindfase Situatie nu

Resultaat

Diploma Fitnesstrainer-A 

behaald

Resultaat:  

Vaste aanstelling

Resultaat

C. leeft gezonder: eet ge-

zonder en sport meer.

Tijd 



6

Revalidatietraject Re-integratietraject

C. was teruggegaan naar het revalidatiecentrum. 
Zij gaan op zoek naar een re-integratiebureau. 

Ze vinden geen geschikte partij: dit was het geval 
voordat C. bij de Class terechtkwam.

Een opleiding volgen ging niet meer lukken: er was 
steeds teveel teleurstelling. 

Moeder: “het is zo moeilijk om een opleiding te vinden, 
waar je iets langer over mag doen”. 

In het re-integratietraject was ingezet op zo snel mogelijk aan 
het werk komen. C. heeft geen coaching om zijn grenzen te 

verkennen en hem verder te helpen met een opleiding.

C. schat zelf in: “ik was ergens wel gekomen, puur uit zelf- 
overschatting. Dan had ik mijzelf niet zo snel ontwikkeld, zowel 

als trainer als persoon, met als doel werk te vinden dat bij mij 
past. Vrij uitzichtloos, geen gebruik van potenties”.

Via het re-integratietraject wordt C. toegeleid 
naar laaggeschoolde arbeid, komt bijvoorbeeld 
te werken bij het HagaZiekenhuis, in een func-

tie die niet passend is.

Waarschijnlijk komt C. op termijn ‘op de bank’ 
te zitten. 

Mogelijk contact 
politie/justitie

Vanuit zijn eigen inzet komt hij vrijwillig wel 
bij de sport terecht. Maar opleiding en een 

vaste baan lijken niet aannemelijk. 

Vanuit die situatie is het slechte pad  
verleidelijk. C. had voor het traject al verkeer-
de vrienden met ‘snel geld’. “Misschien had ik 

wel vastgezeten”,  zegt hij zelf.

Verbeterpunten

Werk, opleiding & participatie
Aan het werk: C. is nu betaald aan het werk en heeft een baan die 
bij hem past. Binnenkort zal hij een vast contract krijgen, is hem 
beloofd. 

Gezondheid
Gezonder leven: C. had al veel affiniteit met sport, maar is hierin  
verder gegroeid. Als fitnesstrainer kan hij nu zijn passie overdragen 
aan anderen. Hij heeft nu ook een gezonder leefritme.

Sociale contacten
Meer contacten: C. had al een groot netwerk, dit is door de Class niet 
sterk vergroot. Via de Class heeft hij wel werkgerelateerde contacten 
kunnen opbouwen. Ook heeft hij via zijn werk een groter netwerk 
(collega’s).

Autonomie & zelfredzaamheid
Een zelfstandig leven: C. heeft nu werk en een woning: een eigen 
leven waarin hij met ondersteuning zelfstandig functioneert.

Reistijd voor deelnemers
Voor C. waren de reizen naar de bijeenkomsten wel zwaar: een deel 
van zijn energie was al verbruikt bij start van de bijeenkomst. 

Reiskosten voor deelenemers
De reizen zijn ook kostbaar, gezien de inkomenssituatie van  
deelnemers als C. 

Bekendheid van de Class
Moeder geeft aan dat zij slechts toevallig te horen kreeg van het 
bestaan van de Class. De bekendheid kan volgens haar verder 
versterkt worden, zodat meer jongeren zoals C. de kans krijgen zich 
te ontwikkelen.

“Ik heb het zelf gedaan, maar ik had 
het niet zonder jullie kunnen doen”. 
- Deelnemer C.

“Ik zag een karakterverandering. 
Hij werd heel fanatiek, werd ook 
gestimuleerd.”
- Moeder van C.

“Missie geslaagd!”
- Moeder van C. “Ik was trots om bij de Class te horen. 

Het gaf ook verbondenheid.”
- Deelnemer C.

“Het was – oprecht – het belangrijk-
ste jaar van mijn leven”. 
- Deelnemer C.

“C. is iemand die een kans met beide 
handen heeft aangepakt, en hiermee 
de wereld een beetje mooier maakt.” 
- SportcoachMeerwaarde Verbeterpunten & ideeën

Wat was er gebeurd zonder de Class?

Meerwaarde & ontwikkelpunten Kort gezegd...
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Terug naar revalidatie Inzet op aan het werk komen Toeleiding werk & uitval Situatie nu
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Contact revalidatie
Overleg over deelname T aan 

Class

Gesprek over deelname  
EvdS, maatsch. werker, ergo., 

psycholoog, ouders, T. zelf

Kennismakingsbijeenkomst 
in Noordwijk

Kick-off 
bij KNVB

Overdracht  
van revalidatie naar de Class

Einde revalidatie
Eindgesprek

Jobcoaching
2 keer per maand 

Sportcoaching
1 uur per 2 tot 3 weken

Bijeenkomsten Class
6 keer in gehele periode Jobcoaching

Alleen op afroep

Gesprek met letselschadepartij 
Over financiering van de Class

Casus 2: de ICT-er

T., een jongvolwassen man, heeft na een ongeluk NAH 
opgelopen. Tot juni 2017 volgt dhr. een revalidatie- 

traject. Hij heeft dan nog veel klachten. Hij heeft last 
van zijn rug en kan zich slecht concentren. Het liefst zou 
hij weer gaan werken in de ICT; dat is zijn achtergrond. 

Om hem te ondersteunen stoppen zijn ouders met 
werken: vader is genoodzaakt ruim een halfjaar  

onbetaald verlof op te nemen en moeder stopt met 
haar eigen nagelstudio. 

Doorverwijzing revalidatie 
Bij het revalidatiecentrum  
worden  T. en zijn moeder  

geadviseerd om zich aan te 
melden bij de Edwin van der 

Sar Foundation. Daar werkt het 
revalidatiecentrum vaker mee 

samen. 

Na een kennismakingsgesprek 
mag T. deelnemen aan de Class.

Kennismakingsbijeenkomst
De jongeren maken met elkaar kennis en 

ontmoeten de mensen van de Class. Samen 
wordt het programma doorgenomen.  

T. dacht: “ik heb weer even een doel. Maar het 
was ook wel spannend.”  Er waren ook andere 
mensen met NAH. Moeder: wel een verre reis, 

maar het was het waard:  “dat hij ziet dat hij 
niet de enige is. Ze wisselden tips uit: misschien 

helpt jou dit ook”. 

Door de ontmoeting met andere ouders 
voelde moeder zich minder alleen. 

In de laatste fase ligt de focus van de sportcoach op 
doelen stellen voor de toekomst en vooruitblikken op de 
volgende fase: aan het werk. Hoe ga je werk combineren 

met bijv. wandelen en mediteren: De sportcoach geeft 
aan: een klein vervolg was goed geweest: “Ik was nog niet 
helemaal klaar met hem”. Werk vinden blijkt lastig, totdat 

de Foundation contacten bij een subsidieverstrekker 
aanboort. Hij mag er aan de slag en kan er zijn ervaring en 

kennis in de ICT in kwijt. 

In de tussentijd ervaart hij veel meerwaarde van de 
aanpak van de chiropractor. Die is eigenlijk de eerste die 

‘lijf en brein’ integraal bekijkt. Eerder stond de lichamelijke 
revalidatie los van de neurologische aanpak.Qd

Dhr. werkt nu 2 uur per week.  
Hij probeert dit binnenkort op te schalen. 

Hij vindt het een een leuke werkom-
geving: “Een dolletje hier en daar, maar 

wel rustig”. Dhr. heeft nu niets nodig. “Ze 
hebben echt wel goede, stevige handvatten 

meegegeven, kan echt verder”. Hij krijgt nog 
zorg van een chiropractor, dat bevalt erg 

goed. Moeder: “hij mist de Class soms wel”.  

Voor ouders blijft het moeilijk: haar zoon 
is door het ongeluk erg veranderd en dat 

gaat niet over. Moeder is wel van plan 
binnenkort weer te gaan werken.

Kick-off & nulmeting 
De start van de Class in het Sport 

Medisch Centrum van het KNVB. Het 
is een drukke bijeenkomst, maar heel 

motiverend en inspirerend. Vooral 
door de verhalen van oud- 

deelnemers van de Class. Bij de 
nulmeting doorloopt T. een aantal 

testen, zowel lichamelijk als cognitief. 
Het cognitieve gedeelte was voor 

hem het zwaarst. 

Overdracht  
revalidatiecentrum 

De zorg voor T. wordt goed 
overgedragen naar de  

Foundation. Zij overhandigen 
een verslag en punten waar T. 

nog aan moet werken, waar hij 
tegenaanliep. 

Qua financiering is het lastig: 
de letselschadeparij is niet 

overtuigd. Uiteindelijk  
financieren ze toch 80%.

Sportcoach
Dhr. heeft een goede klik met de sportcoach. De stip 

op de horizon: werken en sporten, meer energie door 
gezonde voeding.  Ze maken een plan van aanpak om 

daar te komen. Dhr. is erg gemotiveerd. Hij wil meer 
sporten, belastbaarder worden. T. gaat snel vooruit 

qua gezondheid, merkt zijn moeder op.

De naam ‘sportcoach’ doet te kort aan de aanpak, 
vindt dhr. Het ging om ‘life style coaching’: trainen,  

slapen, diverse sporten, planning, mediteren, stress-
management. Hij maakt stappen, het gaat steeds be-
ter. Hij voelt zich gezonder door bewust om te gaan 

met voeding en door het sporten. De sportcoach 
moet hem af en toe zelfs afremmen. 

Jobcoaching
In deze periode gaat dhr. met zijn jobcoach op 

zoek naar een werkgever in de eigen regio, i.v.m. de 
reistijd. Het is lastig: het moet niet te ver zijn en wel 

passen bij zijn voorkeuren en mogelijkheden.

Terugkomdagen
Voor dhr. is het prettig in contact te zijn met lot-

genoten. Ook voor moeder heeft het meerwaarde. 
Voor ouders is er verder weinig steun: ‘rol van andere 
ouders is superbelangrijk. Samen gevoelens delen’.

Training “Aan het werk?!”
8 bijeenkomsten in  
Rijnlandziekenhuis
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Aanleiding Toeleiding Opstart

De Class loopt... Eindfase Situatie nu

Resultaat

Een baan in de ICT, voor- 

lopig voor 2 uur per week.

Resultaat

Dhr. leeft gezonder: eet 

gezonder en sport meer.

Resultaat 

Moeder is gedeeltelijk 

ontlast, denkt weer aan 

werken.

Chiropractor
1 keer per maand

Tijd 
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Wat was er gebeurd zonder de Class?

Revalidatie loopt iets 
langer door Re-integratietraject

Syptoombestrijding en re-integratietraject 
Op een gegeven moment is het geld op voor revali-
datie. Het revalidatietraject houdt op. Zij verwijzen 

door naar een reguliere re-integratiepartij. Daar was 
hij eigenlijk nog niet klaar voor.

Focus komt meer te liggen op symptoombestrijding: 
antidepressiva, medicatie. 

Geen aandacht voor gezondheid; weinig vooruitgang
Ook hier werken ze toe naar arbeid, maar de brede aanpak 

van de jobcoach via de Class is niet aan de orde: beweging, 
slaap, voeding en energieniveau komen niet aan bod: de 

gezondheid van T. gaat niet vooruit. Hij had meer moeite met 
belastbaarheid gehad. 

Moeder: “Er was niet zoveel gebeurd, ben ik bang. Alleen wat de 
tegenpartij had ingeschakeld voor T.  om zo snel mogelijk aan het 

werk te komen”.

Einde revalidatie Overdracht reguliere re-integratie

Geen passend werk, teleurstelling, uitval
T. kan het zich moeilijk voorstellen dat hij op 
eigen kracht passend werk had gevonden.  

Mogelijk was hij wel aan het werk gekomen, 
maar waarschijnlijk niet in een passende func-

tie. Hij was gaan proberen, maar door faal- 
ervaringen zou hij steeds gedemotiveerd 

raken.

Toeleiding werk & uitval

Geen toekomstperspectief 
Na mislukte pogingen om aan het werk te 
komen, komt T. waarschijnlijk weer thuis te 
zitten. Zijn gezondheid verbetert niet. De 

zorg vraagt veel aan ouders en hij participeert 
niet of nauwelijks in de maatschappij. T. is 

langdurig werkloos en zijn opgelopen beper-
kingen staan centraal in zijn leven.

Situatie nu

Meerwaarde & ontwikkelpunten

Verbeterpunten

Werk, opleiding & participatie
Aan het werk: T. heeft nu passend werk, voorlopig nog 2 uur per 
week. Het plan is om het te gaan opschalen naar meer uren per 
week. Zonder de Class had dhr. waarschijnlijk geen (passend) werk 
gevonden. 

Gezondheid
Gezonder leven: T. sport meer en eet gezonder door de begeleiding 
van de sportcoach. Hij is vrolijker, heeft meer plezier in het leven.  Hij 
kan ook beter omgaan met prikkels. De chiropractor zorgt ervoor dat 
hij lichamelijk sterk vooruit gaat.

Sociale contacten
Meer contacten: Tijdens de Class heeft dhr. veel contact gehad met 
lotgenoten. Nu heeft hij via zijn werk ook een netwerk. Ook moeder 
heeft haar netwerk uitgebreid en staat er niet meer alleen voor.

Autonomie & zelfredzaamheid
Een eigen leven: dhr. heeft werk en hierdoor eigen ervaringen. Dat 
betekent veel voor hem.

Looptijd van de Class
Voor dhr. was de Class eigenlijk niet lang genoeg. Iets meer tijd voor 
de sportcoach had hem verder kunnen helpen. Door het wegvallen 
van de sportcoach beweegt dhr. wel minder nu. Hij zou ook nog wat 
begeleiding kunnen gebruiken in deze nieuwe periode van werken.

Reistijd voor deelnemers
Voor dhr. was het wel zwaar om de reizen af te leggen naar de 
locaties waar bijeenkomsten plaatsvonden. Hij zag echter wel de 
meerwaarde van deze ontmoetingen: “het was het waard”.

Spreiding activiteiten in beginperiode
De intensiteit van de bijeenkomsten van de Class was in de begin- 
periode vrij hoog. Hierdoor moest dhr. vaker afreizen en bij de  
bijeenkomsten zijn wel veel prikkels te verwerken. De suggestie 
wordt gedaan om de bijeenkomsten iets meer te spreiden.

Contact tussen begeleiders
Het contact tussen de sportcoach en de jobcoach was beperkt. 
Ze waren voldoende op de hoogte van elkaars bezigheden, maar 
wisselden niet uit op inhoud. Mogelijk liggen er kansen voor meer 
samenwerking.

Kort gezegd...

“Ik vond het fijn om andere ouders te 
leren kennen over de problemen en 
te praten waar we tegenaan liepen.“ 
- Moeder van T.

“Ik geef een 10 aan de Class, omdat 
ik heel veel hulp heb gehad en er heel 
blij mee ben.” 
- Deelnemer T.

“Hij had er heel veel zin in en 
zag de toekomst een stuk beter 
worden voor hemzelf.” 
- Moeder van T. “De ballon van de toekomst was 

geknapt. Nu is hij teruggekomen in 
de maatschappij.”
- Moeder van T.

 ‘“Je krijgt een boost, je krijgt energie 
van “we gaan wat dóen.”
- Deelnemer T.
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Meerwaarde Verbeterpunten & ideeën
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Ambulante begeleiding & huishoudelijke hulp
(gehele periode)

Gesprek over deelname  
EvdS, Jobcoach, ouders,. R. zelf

Kennismakingsbijeenkomst 
in Noordwijk

Kick-off 
in de Arena

Overdracht  
van UWV naar de Class

Sportcoaching
1,5 uur per week

 

Bijeenkomsten Class
12 keer in gehele periode 

Casus 3: de inspirator

B. heeft na een tweede hersentumor NAH opgelopen. 
Het gymnasium kan hij niet meer afmaken door het 
letsel. Met hard werken haalt hij daarna zijn diploma 

op MBO-2 niveau. Jobcoaching via het UWV leidt hem 
naar een baan als secretarieel medewerker, maar dit 

ligt hem niet. Bovendien kan zijn leidinggevende niet 
goed omgaan met de beperking van B. De timing was 
ook niet handig: hij begon met deze baan in dezelfde 

periode dat hij zelfstandig ging wonen (met ambulante 
begeleiding). 

B. zit vervolgens zonder werk en komt nauwelijks 
rond van zijn Wajong-uitkering. Wel doet hij regelmatig 

vrijwilligerswerk.

Een vergeten aantekening 
Begin 2018 tipte iemand zijn 

moeder om eens te kijken naar 
de Edwin van der Sar Foundation. 

Als ze een aantekening hiervan 
in haar telefoon vindt, besluit ze 

contact op te nemen. Op dat mo-
ment heeft B. het niet makkelijk. 
De faalervaringen op zijn werk 
hadden hem gedemotiveerd 
en er speelden soms donkere 

gedachten. “De Class kwam op 
een heel fijn moment.”

Kennismakingsbijeenkomst
Op de Kennismakingsbijeenkomst ontmoet 
B. voor het eerst andere deelnemers van de 
Class. Hij ontmoet ook zijn sportcoach voor 
het eerst. B. vertelt zijn verhaal. Zijn sport-

coach herinnert zich dat B. heel gemotiveerd 
was. Hij wist wat hij wilde, ook qua sport, en 
had humor. De reis er naartoe is wel zwaar:

“Als ik in Noordwijk aankwam, was ik al half 
op.” 

Een reëel toekomstbeeld
Jobcoaching staat nu in het kader van het  

creëren van een reëel toekomstbeeld. B. heeft 
nu meer een beeld wat hij kan en wil. Hij zoekt 
nu in de richting van ervaringsdeskundige, ver-
trouwenspersoon of coach: ‘Zo kan ik echt een 

bijdrage leveren in de maatschappij’.

Fysiek is B. sterk vooruitgegaan: hij geniet erg 
van fietsen en fietst nu 110 km op een dag, waar 
hij een jaar eerder nog 60 km haalde. Het spor-

ten helpt hem sterk in zijn mentale uitdagingen.

B. is gegroeid in meerdere opzichten: hij 
voelt zich fysiek fitter en (mede hierdoor) 

mentaal ook. Hij heeft een duidelijker, 
meer realistische visie op zijn toekomst. 

Dhr. gaat binnenkort zijn taxibewijs halen. 
Het UWV betaalt de opleiding. Een taxi- 

bedrijf heeft een intentieverklaring gete-
kend om B. in dienst te nemen. Hij zal met 

name ouderen gaan vervoeren van huis 
naar dagbesteding: ‘s ochtends halen,  

‘s middags weer thuisbrengen. Tussendoor 
kan hij rusten thuis. Hij gaat ook door met 

zijn vrijwilligerswerk.

Kick-off & nulmeting 
De Class wordt feestelijk gestart in de 

Arena. Joyce Sombroek geeft een inspi-
rerende toespraak en het programma 
wordt toegelicht. B. heeft een gesprek 
met zijn sportcoach.  Ook wordt er een 

groepsfoto gemaakt van alle deelnemers 
in de sportshirts van de Class. Voor B. is 
het een verademing dat men werkelijk 
kennis heeft van NAH. Ook voor ouders 

is het prettig: ze vinden lotgenoten in de 
partners en ouders van andere jongeren.

Sportcoaching
De sportcoaches van EvdS zijn gevestigd in de Rand-
stad. Gezien de reisafstand wordt gekozen voor een 
lokale sportcoach en. Ze vinden daar een coach die 
kennis heeft van NAH. Op afstand heeft hij contact 

met een coach van de Class.

Er is ook een nulmeting gedaan: zowel de cognietie-
ve als fysieke gezondheid van B. wordt gemeten. Dit 
vindt hij wel zwaar: vooral het cognitieve deel kost 

veel energie. De sportcoach van EvdS schakelt zo nu 
en dan met de lokale coach. Toch had hij liever wat 

vaker face-to-face contact gehad met de sportcoach 
van EvdS. 

Jobcoaching
Een aantal maanden later start de jobcoaching: UWV 
heeft besloten dat het kan. In de eerste twee maan-
den richten B. en de jobcoach zich op kennismaken, 
zijn cv, het vertalen van eerdere werkervaring, expli-

citeren van wensen. De gesprekken zijn intensief. Aan 
het begin is eigenlijk de gedachte: zo snel mogelijk 

richting een werkervaringsplek. 

 B. leert ook hoe hij zijn NAH kan uitleggen aan een 
bedrijf: ”van: ik heb een geheugenprobleem naar: ik heb 

dat nodig om dingen beter te onthouden”. Gedurende 
het traject besluit de jobcoach om vier jongeren uit 

de regio bij elkaar te brengen voor een training (waar-
van drie van de Class). Het was een experiment, maar 

zeer geslaagd. De jongeren leren van elkaar. 

1 2 3

4 5 6

Jobcaoaching
1,5 uur per week

Gezamenlijke training
met 4 deelnemers (onderdeel jobcoaching)

Chiropraktor
3 gesprekken

Overdracht UWV 
In de eerste periode is er 
nog geen jobcoaching. 

Het UWV is nog niet ‘om’ 
dat het verstandig is om 

de jobcoaching uit te 
voeren vanuit de Class.
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Beginsituatie Toeleiding Opstart

De Class loopt... Eindfase Situatie nu
Resultaat

Concreet zicht op  

passend werk als  

chauffeur. 

Resultaat

Gezonder leven en 

 (mede hierdoor) hoger 

zelfvertrouwen.

Jobcoaching
door jobcoach met kennis van NAH

Tijd 
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Wat was er gebeurd zonder de Class?

Ambulante begeleiding
Huishoudelijke hulp Intramurale revalidatie

B. blijft thuis zitten, komt de deur niet veel meer uit. 
Het gaat psychisch steeds minder en de focus van de 
reguliere jobcoach blijft liggen op secretarieel werk. 

Hij was wel doorgegaan met zijn vrijwilligerwerk.

B. was via zijn ambulant begeleider terechtgekomen bij een 
revalidatiecentrum dat gespecialiseerd is in NAH. Dit was 

al besproken voordat de Class in beeld kwam. Daar was hij 
intramuraal opgenomen om te werken aan zelfstandig wonen, 

werken, leren en dagbesteding. Dit is niet specifiek gericht 
op jongeren en bovendien een herhaling van stappen die 

hij al gevolgd heeft: “ik zit dan weer tussen de bejaarden te 
revalideren”. 

Vrijwilligerswerk zal niet gaan in de tussentijd: hij is uit zijn 
eigen woonomgeving en de focus ligt weer op revalidatie.

Minder de deur uit Intramurale revalidatie

Na de revalidatie keert B. terug naar de oude 
situatie: zelfstandig wonen met ambulante 

begeleiding en huishoudelijke hulp. Hij moet 
weer wennen aan zelfstandig wonen. 

Via een reguliere jobcoach komt hij waarschijk 
weer terecht in baantjes die passen bij zijn 
diploma, niet bij zijn werkelijke wensen en 

intellectuele capaciteiten.

Toeleiding werk & uitval

B. had meer psychische ondersteuning  
nodig gehad: de focus op sport is er niet en 

het gevoel van beginnen aan iets nieuws (zo-
als bij de Class) was er niet. “We zouden nog 

steeds ‘zwemmen’ en zoekende zijn”.

Situatie nu

Meerwaarde & ontwikkelpunten 

Werk, opleiding & participatie
Een realistisch beeld: B. heeft nu een realistisch beeld van wat hij wil 
en kan op het gebied van werk. Hij heeft zijn vrijwilligerswerk hervat 
en is ambassadeur van een patiëntenvereniging voor hersenletsel. 

Gezondheid
Gezonder leven: B. heeft nu een hogere affiniteit met sport en leeft 
gezonder. DIt heeft ook positieve invloed op zijn psychische gezond-
heid: hij weet (mede) door sport beter om te gaan met tegenslagen. 

Sociale contacten
Contact met lotgenoten: B. had tijdens de Class een steunend netwerk 
van lotgenoten: jongeren die te maken hebben met gelijksoortige 
problematiek. Hij heeft daar een goede vriendin aan overgehouden, 
die ook NAH heeft.

Autonomie & zelfredzaamheid
B. woont nog altijd zelfstandig. Door de Class heeft hij meer eigen 
ervaringen, onafhankelijk van zijn ouders.

Samenwerking
De coördinerende rol van de projectleider van de Foundation zorgt 
voor een integrale benadering van NAH. Daar zit veel meerwaarde.

Looptijd van de Class: B. was gebaat geweest bij een langere looptijd. Hij had 
tijd nodig om te werken aan een realistisch beeld van zijn toekomst. Na een 
jaar konden ze toewerken naar werk(ervaringsplek). B. zelf zou graag een meer 
geleidelijke afbouw van de Class zien. Nu was het einde vrij abrupt.

Reistijd en -kosten voor deelnemers: de reistijd was fors voor B.: hij was vaak 
langer onderweg dan dat de bijeenkomst zelf duurde. Dit zorgde voor een on-
gelijke situatie: andere jongeren die dichterbij woonden, hadden meer energie.  
Ook zijn reiskosten een punt: jongeren met NAH hebben het niet breed.

Sportcoach van de Class: door de woonlocatie van B. is de sportcoaching 
uitbesteed aan een lokale coach. Hierdoor miste soms de aansluiting bij het 
programma van de Class. B. had iets vaker face-to-face-contact willen hebben 
met zijn coach van de Class.

Bekendheid Class: moeder geeft aan dat zij toevallig terecht kwam bij de 
Edwin van der Sar Foundation. Grotere bekendheid kan ervoor zorgen dat meer 
jongeren met NAH profijt hebben van de Class.

Focus op netwerk: ook ouders/partners hebben te maken met de gevolgen 
van NAH. Het organiseren van contactmomenten met ouders zouden kunnen 
bijdragen aan het omgaan met de gevolgen voor de omgeving van jongeren 
met NAH.

Kort gezegd...

Meerwaarde Verbeterpunten & ideeën

“Elke deelnemer heeft zijn eigen 
verleden. Maar wij kijken juist naar 
de toekomst.” 
- Sportcoach

“De drempels - en die zijn er veel bij 
NAH - werden weggenomen door de 
Edwin van de Sar Foundation.” 
- Moeder van B.

“Toen ik aan de Class begon 
fietste ik 60-70 kilometer. Nu 110 
kilometer. [...] Ik kan de proble-
men nu wegfietsen.”
- Deelnemer B.

“Van: ik heb een geheugen- 
probleem, naar: ik heb dat nodig 
om dingen beter te onthouden.”
- Deelnemer B.

“Wat ik heb geleerd: ik heb de capaci-
teiten, maar niet altijd de energie. “
- Deelnemer B.

UWV Jobcoaching
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Begeleid wonen en persoonlijke begeleiding, dagelijks  
contact (gehele periode)

Gesprek over deelname  
Projectleider EvdS, Jobcoach, 

ouders, D. zelf

Kennismakingsbijeenkomst 
in Noordwijk 

met o.a. Joyce Sombroek

Kick-off & Nulmeting
in de Arena

Overdracht  
van Jobcoach naar de Class

Sportcoaching
Eerste periode: 1 contactmoment per week. Later: 1 contactmoment per 2 weken

1x bezoek dhr. in woonplaats  

Bijeenkomsten & activiteiten Class
12 keer in gehele periode

Casus 4: wens om te werken

Omdat dhr. niet voldoet aan de 
kenmerken van het Doelgroepenregis-

ter, zit hij in een zeer lastige situatie: 
werken loont nauwelijks of niet, om-

dat hij dan op zijn uitkering gekort zal 
worden. Bovendien zijn werkgevers 

niet geneigd D. aan te nemen: iemand 
aannemen buiten het doelgroepen-
register maar mét beperking is voor 

een werkgever niet aantrekkelijk, weet 
D. uit ervaring. Van loondispensatie is 
geen sprake, omdat hij een WIA-uit-

kering heeft. “Ik kan veel, wil veel, maar 
het heeft geen zin”.

Kennismakingsbijeenkomst & Kickoff
De kennismakingsbijeenkomst is voor D. een 
interessante dag: het wordt duidelijk wat er 

precies gaat gebeuren dit jaar en hij ontmoet 
zijn ‘Class-genoten’. Moeder vroeg zich wel af: 

die reisafstand, hoe gaat dat werken?  
Omdat de ouders van D. hem brengen, blijkt 

de reisafstand geen probleem. 

De Kickoff volgt snel na de Kennismaking. 
De bijeenkomst is inspirerend, vooral door de 

bijdrage van een oud-deelnemer. D. maakt 
kennis met zijn sportcoach en Jobcoach.

Sportcoaching
Gedurende de eerste periode hebben D. en de 

sportcoach één keer per week contact. De coach 
geeft af en toe tips, maar het gaat vooral over het 
afremmen van D. Hij wil altijd meer: het liefst zou 
hij de hele week in de sportschool staan. Op ad-
vies van de sportcoach minder hij iets en wisselt 

hij het af met wandelen en fietsen.  

 Later spreken D. en dhr. elkaar nog twee- 
wekelijks. Halverwege de Class komt de sport-

coach een keer naar de woonplaats van dhr. om 
samen te sporten. Behalve de terugkombijeen-

komsten zien zij elkaar niet, maar spreken elkaar 
via mail en telefoon.

Jobcoaching
De Jobcoach van Bureau Volzin heeft ook niet direct een 

oplossing voor de situatie van dhr. Er is vanuit UWV geen 
motivatie om aan het werk te gaan en voor werkgevers 
is het niet aantrekkelijk dhr. aan te nemen. Dhr. werkt 

vrijwillig als koerier, maar hij wil graag regulier, betaald  
werk. Gedurende het jaar heeft dhr. even een baantje, 

maar dat houdt snel weer op. 

De Jobcoach probeert van alles, maar dhr. valt net 
buiten alle regelingen. Dhr. heeft ook eisen en voorkeu-

ren wat hij wil: meer geld verdienen, aan het werk en 
het liefst veel klantcontact: daar heeft hij ervaring mee 

en vindt hij leuk. Zijn uitkeringssituatie maakt het echter 
bijzonder lastig. UWV ziet niet in waarom dhr. aan het 

werk zou gaan.  Uiteindelijk krijgen ze het voor elkaar dat 
er een Werkfit-traject start.

4

Jobcoaching
1 keer per week

Gezamenlijke training
met 4 deelnemers (onderdeel jobcoaching)

Breed overleg (MDO)  
met 2 jobcoaches, ouders, PB-er, stagiaire

Al snel wordt duidelijk dat dhr. geen motivatie 
nodig heeft om meer te gaan sporten: daar on-
derscheidt D. zich van andere deelnemers. Hij 
houdt ook een diëtair dagboek bij. De sport-

coach geeft hem vooral tips om soms rustiger 
aan te doen en activiteiten af te wisselen.

De huidige jobcoach van dhr. richtte zich 
vooral op dagbesteding. Bureau Volzin neemt 
in overleg de Jobcoaching over. Die staan voor 
een moeilijke opgave: hoe kunnen we de juiste 

omstandigheden creëren om dhr. richting 
werk te helpen?
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  D. heeft als gevolg van een zwaar onge-
luk traumatisch hersenletsel opgelopen. 
Hij zou toen gaan starten met een HBO- 
opleiding en hij heeft al werkervaring in 

de automotive sector. 

Sinds het oplopen van het letsel heeft D. 
recht op een WIA-uitkering. D. heeft bij het 

UWV aangegeven dat hij liever zou wer-
ken: hij zou graag meer geld verdienen en 
zijn capaciteiten benutten. Zowel vanuit 
het ziekenhuis als vanuit het UWV wordt 

echter gezegd: hij hóeft te werken: hij 
heeft immers recht op een uitkering. 

1
De persoonlijk begeleider van 
dhr. hoort bij toeval over de 

Class. Hij vertelt D. erover en het 
lijkt goed aan te sluiten bij zijn 
situatie. D. zoekt op internet en 

besluit zich direct aan te melden: 
de Class start immers al snel en er 

is beperkte ruimte. Bij de intake 
wordt duidelijk dat dhr. goed past 
binnen de Class: hij beschikt over 

doorzettingsvermogen, ambitie en 
enthousiasme. Hij wordt dan ook 

direct toegelaten.

2

Werkfit-traject UWV
1 jaar

Beginsituatie Toeleiding Opstart

De Class loopt... Eindfase Situatie nu

3

Ondanks dat het UWV geen heil zag in een 
traject richting werk, wordt een Werkfit-traject 
gestart. Dhr. is naar zijn idee echter al ‘werkfit’ 
en zoekt vooral een uitweg uit de bureaucrati-

sche belemmeringen richting werk. 

Ook wordt de situatie besproken in een breed 
overleg: waar staan we, waar gaan we naartoe 

werken?

Via de connecties van de Edwin an der Sar 
Foundation komt dhr. met de staatssecretaris 
van het ministerie van SZW in gesprek. Zelfs 
daar is de verbijstering zichtbaar: dhr. is het 

voorbeeld van een manco in het systeem. Een 
oplossing is er echter nog niet. 

5
Dhr. kijkt positief terug op de Class: hij 
heeft veel contacten op gedaan, van 

Google tot Ministerie. Hij zit echter nog 
steeds in de houdgreep die zijn toetreding 

tot de arbeidsmarkt tegenhoudt. Hij ver-
veelt zich niet: hij sport dagelijks en houdt 
zich bezig met zijn hobby’s. Maar werken 
en geld verdienen is wat hij eigenlijk wil.

Binnenkort gaat hij met de jobcoach in 
gesprek bij het UWV over een aanvraag 

Beschut Werken. Op die manier zouden er 
toch subsidiemogelijkheden zijn voor een 

werkgever om hem aan te nemen. 

6

Resultaat

Breder netwerk, beter 

perspectief op werk
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Wat was er gebeurd zonder de Class?

Begeleid wonen | Jobcoaching | Persoonlijke begeleiding (gehele periode) 
door één organisatie

De jobcoach die hij al had richt zich meer op dag-
besteding. De route naar betaald werk wordt niet als 

realistisch gezien.

Dhr. heeft het idee dat zijn beperking centraal staat 
in plaats van zijn capaciteiten. 

Dhr. doet zelf pogingen om richting werk te bewegen, maar 
staat hier alleen in. Het systeem beperkt hem om verder te 
komen. Hij heeft misschien af en toe baantjes, maar steeds 

kortdurend. Hij heeft geen lotgenotennetwerk en geen mede-
standers in zijn overtuiging dat hij aan het werk kan. 

In zijn eentje is het niet gemakkelijk om een netwerk op te 
bouwen. 

Focus op dagbesteding Groei afstand systeem en D.

Dhr. heeft geen zicht op werk in de toekomst. 
Dat is een verschil: zonder de Class had hij geen 
mensen om zich heen gehad om richting werk 

te bewegen. Het Werkfit-traject bij UWV was 
niet van de grond gekomen.

Zonder de Class had D. minder structuur en 
regelmaat in sport, voeding, ontspanning. Maar 
hij haalt alsnog zijn plezier en energie uit sport 

en leeft een gezond leven.

Geen zicht op werk

Dhr. functioneert meer als een ‘einzelganger’. 
Hij was niet vooruitgekomen. Een  

Werkfit-traject was niet gestart en hij had nu 
niet zo’n groot professioneel netwerk gehad. 
De jobcoach had niet zoveel ingezet om het 
voor elkaar te krijgen dat dhr. verder komt.

Het ‘gevoel van doelloosheid’ dat hij had was 
blijven bestaan.

Situatie nu

Meerwaarde & ontwikkelpunten 

Werk, opleiding & participatie:  
Een sterk netwerk: D. heeft nu een netwerk bij overheid, bedrijven en 
lotgenoten: een basis om zijn toekomst op te bouwen. Bovendien 
heeft hij nu contacten op het niveau waar wetten en regels bepaald 
worden. 

Gezondheid:  
Regelmaat en structuur: D. leidde al een sportief en gezond leven. De 
begeleiding van de sportcoach heeft hier verder aan bijgedragen: hij 
wisselt het sporten meer af en heeft meer regelmaat en structuur.

Sociale contacten: 
Verder versterkt: D. had al een breed netwerk, maar dit is bij de Class 
verder versterkt. Binnenkort organiseert hij een weekenduitje met 
oud-deelnemers. Maar vooral zijn zakelijk netwerk is versterkt. 

Autonomie & zelfredzaamheid:  
In de praktijk zelfstandig: D. blijft begeleid wonen, maar geeft aan dat 
hij in de praktijk zelfstandig woont. Door zijn bredere professionele 
netwerk groeit hij in maatschappelijke betrokkenheid, wat voldoe-
ning geeft. Hij staat meer ‘midden in de wereld’.

Samenwerking:  
Integrale aanpak: de jobcoach van volzin heeft regelmatig contact 
met persoonlijk begeleider om dilemma’s en zorgen te delen. 

Looptijd van de Class: voor D. is een jaar te kort om alle barrières te doorbreken en 
het doel van betaald werk te behalen. De Foundation is al bezig met vormgeven van 
het vervolg: wat kunnen we de jongeren nog bieden na de Class?

Scherpere strategie jobcoaching: de jobcoach had achteraf misschien realistischer 
willen kijken naar de mogelijkheden. Hoe zorgen we voor een positief einde binnen de 
mogelijkheden? Waar gaan we dit jaar precies naartoe werken?

Maatwerk bij aanbod sportcoach: de sportcoach geeft aan dat hij graag nog meer 
maatwerk zou willen leveren. Niet perse voor D.: hij had het achteraf niet anders aan-
gepakt. Maar in algemene zin zou hij nog flexibeler om willen gaan met de begelei-
ding en het budget per deelnemer. 

Communicatiemiddelen: de coördinator van de Class geeft aan dat nieuwe com-
municatiemiddelen een bijdrage kunnen leveren aan betere communicatie. Nu ging 
veel communicatie via app en mail. Straks zou dat ook via een nieuw systeem met 
videobellen en bestandsdeling kunnen gaan.

Bekendheid Class: de persoonlijk begleider van dhr. kwam toevallig terecht bij de 
Class. Grotere bekendheid kan ervoor zorgen dat meer jongeren met NAH profijt 
hebben van de Class.

Kort gezegd...

Meerwaarde Verbeterpunten & ideeën

“Ze hebben me een veel breder beeld 
op de toekomst en een netwerk  
gegeven.” - Deelnemer D.

“Van de 50 deelnemers die ik heb 
begeleid, was D. de meest sportieve.” 
- Sportcoach

“De situatie remt motivatie af om 
te werken met zijn beperking. De 
regelgeving vanuit de WIA houdt 
in: het loont niet te werken en 
bedrijven zijn huiverig.”
-  Jobcoach 

“Hoe groter je netwerk, hoe meer 
mogelijkheden.” - Deelnemer D.

“Je leert allemaal mensen kennen 
die ook verder willen. Je kan elkaar 
helpen bij de Class.” - Deelnemer D. 
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“Ik zag hoe hij terugkwam in de 
maatschappij.” - Vader  van D.
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De kosten van een revalidatietraject zijn sterk afhankelijk van de zwaarte van de behan-
deling. Het was voor de deelnemers niet goed in te schatten hoe zwaar het traject zou 
zijn geworden. Er mag vanuit gegaan worden dat het scenario met een revalidatietraject 
minimaal twee keer zoveel had gekost.

Kosten scenario: deelname aan de Class Kosten scenario: revalidatie en re-integratie

Kosten Class

€ 7.500

Revalidatietraject

€ 7.000 (lichtste traject) - € 75.000 (zwaarste 
traject)

Re-integratietraject

€ 3.000 - € 4.000

Mogelijk: kosten door ‘verkeerde pad’ (politie/
justitie)

Buiten beschouwing

Ambulante begeleiding 
€ 4.000 / jaar

Beschermd wonen thuis

€ 35.000 / jaar

Ambulante begeleiding 
€ 4.000 / jaar

Beschermd wonen thuis

€ 35.000 / jaar

Indicatie totale kosten scenario

(2 jaar, excl. ambulante begeleiding en beschermd 
wonen)

€ 7.500*

Indicatie totale kosten scenario

(2 jaar, excl. ambulante begeleiding en beschermd 
wonen)

€ 17.000 (licht traject) - € 85.000 (zwaar traject)

*gemiddelde kosten voor deelnemen aan de Class, exclusief overhead.

3 Invloed op zorggebruik en 
financiële aspecten

In de vier casussen is aandacht besteed aan het zorggebruik van de jongeren. Bekeken is 
van welke zorg zij gebruikt maakten sinds zij deelnamen aan de Class. Daarnaast is een 
inschatting gemaakt van de zorg (en bijbehorende kosten) van het scenario zonder de 
Class. Dit zijn inschattingen op basis van de betrokkenen rondom de jongere met NAH 
en de betreffende persoon zelf. Met behulp van externe bronnen zijn – waar mogelijk - 
indicatieve kosteninschattingen gemaakt. Deze bronnen zijn te vinden in paragraaf 3.4. 

Een aantal uitgangspunten:

• Er ligt een nadruk op zorggebruik. Met uitkeringskosten en loonkostensubsidie is 
geen rekening gehouden.

• Eventuele verdringingseffecten als gevolg van het vinden van werk zijn buiten 
beschouwing gelaten. 

• Toekomstige kosten en baten worden buiten beschouwing gelaten. 

3.1 Casus 1
Dhr. had gedurende de Class ambulante begeleiding en woont ‘begeleid’ thuis. Als 
hij niet had deelgenomen aan de Class, had hij deze hulp ook gehad. Had dhr. niet 
deelgenomen aan de Class, dan was hij waarschijnlijk in een regulier revalidatietraject 
gekomen, om vervolgens een re-integratietraject te volgen. De aanwezigen geven aan 
weinig vertrouwen in te hebben dat dit tot een passende baan had geleid. Mogelijk was 
hij dan zelfs op het verkeerde pad geraakt, omdat hij ‘verkeerde vrienden’ had voor hij 
zich aanmeldde bij de Class. De mogelijke kosten die hiermee gepaard gaan zijn onvoor-
spelbaar en worden buiten beschouwing gelaten. Wel is bekend dat mensen met NAH 
relatief vaak te maken met criminaliteit, zo blijkt uit internationaal onderzoek.3

3 Williams, W. et al. (2018). Traumatic brain injury: a potential cause of violent crime? Lancet Psychiatry. 5:10, 836–844. 
 J. S. Kreutzer, J. Harris Marwitz & A. D. Witol (1995) Interrelationships between crime, substance abuse, and aggressive behaviours 

among persons with traumatic brain injury, Brain Injury, 9:8, 757-76 
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Kosten scenario: deelname aan de Class Kosten scenario: intramurale revalidatie en 
UWV jobcoaching

Kosten Class

€ 7.500

Revalidatie

€ 7.000 (lichtste traject) - € 75.000 (zwaarste 
traject)

Jobcoaching

Jaar jobcoaching na afloop Class (bij 4 uur/maand 
door externe jobcoach) Deze kosten zijn vergoed 
door een letselschadeverzekeraar.

€ 5.000

Jobcoaching

2 jaar jobcoaching (bij 4 uur/maand door externe 
jobcoach)

€ 10.000

Mogelijk psychische ondersteuning 

Buiten beschouwing

Ambulante begeleiding

€ 4.000 / jaar

Ambulante begeleiding

€ 4.000 / jaar

Huishoudelijke hulp

€ 3.000 / jaar

Huishoudelijke hulp

€ 3.000 / jaar

Indicatie totale kosten scenario

(2 jaar, exclusief ambulante begeleiding en  
beschermd wonen) 
€ 12.500

Indicatie totale kosten scenario

(2 jaar, exclusief ambulante begeleiding en  
beschermd wonen)

€ 17.000 (licht traject) - € 85.000 (zwaar traject)

*gemiddelde kosten voor deelnemen aan de Class, exclusief overhead.

3.2 Casus 2
Dhr. had zonder de Class langer in een revalidatietraject gezeten. Daarna was volgens 
de betrokkenen ingezet op reguliere re-integratie. Bovendien is de inschatting dat zijn 
gezondheid achteruit was gegaan, door vereenzaming en een ongezonde levensstijl.

Kosten scenario: deelname aan de Class Kosten scenario: langere doorloop revalidatie en 
reguliere re-integratie

Kosten Class

€ 7.500

Revalidatietraject

tot € 7.000

Re-integratie

€ 3.000 - € 4.000

Mogelijk gezondheidsklachten (zorgkosten)

Buiten beschouwing

Indicatie totale kosten scenario (1 jaar)

€ 7.500

Indicatie totale kosten scenario (1 jaar)

Tot € 11.000

*gemiddelde kosten voor deelnemen aan de Class, exclusief overhead.

3.3 Casus 3
Wanneer hij niet had deelgenomen aan de Class, was dhr. doorgegaan met de jobcoach 
die hij op dat moment al had. Dit had naar verwachting niet de gewenste resultaten 
opgeleverd. De psychische gesteldheid van dhr. was mogelijk achteruitgegaan, want hij 
voelde zich vaak somber voor hij deelnam aan de Class. De kosten van een revalidatie-
traject zijn sterk afhankelijk van de zwaarte van de behan deling. Het was voor de deel-
nemers niet goed in te schatten hoe zwaar het traject zou zijn geworden. Zelfs met een 
licht revalidatietraject waren de kosten overigens al hoger geweest.
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Re-integratietraject
SEO (2010). Kosten en baten van reïntegratiediensten. Amsterdam: SEO.

Expertinschatting (expert geraadpleegd i.v.m. verouderde bron).

Revalidatietraject
Catharinaziekenhuis (2018). Prijslijst DBC zorgproducten 2018. 

Jobcoaching
UWV (2018). Normbedragen UWV 2019. 

Ambulante begeleiding en begeleid wonen
Gemiddelde Inkoopafspraken van twee gemeenten (besloten bronnen)

Werkfit-traject
Cedrius/SBCM (2017). Werkfit trajecten. Een eerste inventarisatie. Utrecht/Den Haag: 
Cedris/SBCM.

Gemiddelde kosten per deelnemer van de Class
De gemiddelde kosten voor één deelnemer van de Class betreffen € 7.500. Het bedrag 
houdt in: begeleidingsuren door sport,- studie- en werkcoaches, begeleiding door 
medewerkers Edwin van der Sar Foundation (projectleider/directie/communicatie), 
het sportabonnement van de deelnemer, de aangeboden test & trainingen, meel-
oop-stages, apparatuur, outfit, drukwerk, de diverse events zoals kick-off en sportdag, 
bijdrage voor een gezamenlijk groepsuitje, omzetbelasting.

Niet meegerekend zijn overhead overheadkosten (reiskosten, huisvesting, inventaris, 
accountancy, assurantiën)

Deze gegevens zijn verstrekt door de Edwin van der Sar Foundation.

3.4 Casus 4
Wanneer hij niet had deelgenomen aan de Class, was dhr. doorgegaan met de jobcoach 
die hij op dat moment al had. Dit had naar verwachting niet de gewenste resultaten 
opgeleverd. 

Kosten scenario: deelname aan de Class Kosten scenario: langere doorloop revalidatie en 
reguliere re-integratie 

Kosten Class

€ 7.500

Jobcoaching

Jaarlijkse kosten jobcoaching (bij 4 uur/maand 
door externe jobcoach)

€ 5.000

Ambulante begeleiding 
€ 4.000 / jaar

Beschermd wonen thuis

€ 35.000 / jaar

Ambulante begeleiding 
€ 4.000 / jaar

Beschermd wonen thuis

€ 35.000 / jaar

Indicatie totale kosten scenario

(1 jaar, exclusief ambulante begeleiding en  
beschermd wonen)

€ 7.500

Indicatie totale kosten scenario

(1 jaar, exclusief ambulante begeleiding en  
beschermd wonen)

€ 5.000

*gemiddelde kosten voor deelnemen aan de Class, exclusief overhead.

3.5 Bronnen kosteninschattingen
Alle kosten moeten gezien worden als inschattingen, afgerond op hele duizenden euro’s. 
Voor deze kosteninschattingen is gebruik gemaakt van verschillende bronnen: 
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Horizon verbreed

Deelname aan de Class heeft de vier deelnemers op verschillende manieren geholpen 
om een actievere rol in de maatschappij in te nemen. Voordat zij deelnamen aan de 
Class was de wereld van de jongeren erg klein: ze zaten vast in een situatie waarin zij 
veelal thuis zaten en weinig nieuwe ervaringen opdeden. Bij de activiteiten van de Class 
gingen er deuren open die anders gesloten zouden blijven. Voorbeelden zijn bedrijfs-
bezoeken bij potentiële werkgevers (o.a. internationale bedrijven), het ontmoeten van 
beroemde sporters en een bezoek aan een ministerie. 

De vier deelnemers geven aan dat de Class ervoor zorgde dat zij zelf – onafhankelijk van 
hun ouders of hulpverleners – ervaringen opdeden. Dit was van grote betekenis voor de 
jongeren, die na het oplopen van het letsel sterk afhankelijk werden van hun netwerk en 
begeleiders. Voor deelnemers die werk hebben gevonden geldt dat zij ook na deelname 
aan de Class eigen ervaringen hebben, op hun werk, met collega’s. 

Meerwaarde van specifieke aanpak NAH

De complexiteit van NAH maakt dat jongeren zich vaak niet begrepen voelen. Dit komt 
overeen met het beeld uit de literatuurstudie, waaruit bleek dat de gevolgen van NAH 
moeilijk te voorspellen zijn en per persoon verschillen. Daardoor kunnen werkgevers 
en docenten – maar ook hulpverleners – moeilijk inschatten de mogelijkheden zijn van 
een jongere met NAH en hoe bepaald gedrag verklaard kan worden. De Class kent een 
aanpak die specifiek gericht is op jongeren met NAH en houdt rekening met de diver-
siteit aan mogelijke gevolgen. De jongeren merken dat er expertise en kennis is binnen 
de Edwin van der Sar Foundation en voelen zich daardoor meer begrepen. Het lotge-
notencontact en het feit dat jobcoaches, sportcoaches en de projectleider van de Class 
veel kennis hadden over NAH zorgde ervoor dat de jongeren zich veilig voelden en dat 
er meer gericht gezocht werd naar hun krachten en ontwikkelkansen, binnen hun eigen 
mogelijkheden. 

4 Overstijgende inzichten

4.1 Meerwaarde van de Class
De vier verhalen geven inzicht in de meerwaarde van de Class, vanuit de ervaringen van 
directbetrokkenen. Hoewel veel effecten zich waarschijnlijk op langere termijn zullen 
manifesteren, ervaren de deelnemers ook nu al meerwaarde van hun deelname aan de 
Class. 

Stappen naar passend werk

Twee van de vier gesproken jongeren hebben daadwerkelijk passend werk gevonden, 
nadat zij deelnamen aan de Class. Eén hen werkt voorlopig maximaal 2 uur per week in 
de ICT, een sector waar hij veel affiniteit mee heeft. De ander werkt na jaren van opbouw 
toe naar een vaste aanstelling als fitnesscoach voor meerdere dagen per week. Hij deed 
mee aan de eerste editie van de Class in 2015-2016 en heeft de afgelopen jaren in tijdelijk 
dienstverband gewerkt. De twee deelnemers die nu aan het werk zijn, geven aan dat zij 
dit te danken hebben aan de inzet van de Class en dat zij zonder de Class waarschijnlijk 
geen passend werk hadden gevonden. De werkgevers van beide jongeren ontvangen een 
vorm van loonkostensubsidie. 

De twee andere jongeren hebben nog geen werk op het moment van schijven, maar 
hebben wel een basis gelegd om verder te komen. Eén van hen heeft door de Class een 
meer realistisch beeld van zijn mogelijkheden op de arbeidsmarkt en heeft een formele 
toezegging voor een betaalde functie als chauffeur. De ander wordt vooral beperkt door 
een bureaucratische barrière, waardoor hij net buiten de mogelijkheden van gesubsidi-
eerde arbeid valt. Hij gaat binnenkort in gesprek met het UWV over de mogelijkheden 
rondom Beschut Werk.
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4.2 Ontwikkelpunten voor de Class

Looptijd van de Class

De looptijd van de Class is één jaar. Voor deze vier deelnemers blijkt dit een te korte 
periode om een plek te vinden op de arbeidsmarkt. De afstand tot de arbeidsmarkt is 
vaak groot, door de zwaarte en complexiteit van hun letsel, maar ook door bureaucra-
tische belemmeringen die overwonnen moeten worden. Ook kost het voor de jongeren 
soms tijd om over teleurstellingen heen te komen en tot realistische verwachtingen te 
komen van hun positie op de arbeidsmarkt. Eén van de jongeren die daadwerkelijk via 
de Class werk heeft gevonden, geeft aan dat hij graag wat ondersteuning had gehad bij 
de transitie naar werk, na afloop van de Class. Hij geeft ook aan dat het voorzetten van 
de sportcoaching hem ertoe had gezet om meer te blijven sporten. Het aantal sportmo-
menten nam na zijn deelname aan de Class af.

In de praktijk blijft de projectleider van de Class soms betrokken bij jongeren om ze in 
de periode na de Class verder te helpen bij hun zoektocht naar mogelijkheden op de 
arbeidsmarkt. Maar een structureel langer programma of een meer flexibele duur van 
de Class zou volgens de jongeren bijdragen aan de ontwikkelkansen van deelnemers.

Locatie en reistijd bijeenkomsten

Deelnemers van de Class wonen verspreid over het hele land. De bijeenkomsten zijn 
landelijk en vinden plaats in de Randstad. Voor jongeren die op grotere afstand wonen 
creëert dit een extra uitdaging, namelijk om de reis af te leggen naar de bijeenkomsten. 
Waar voor de ene jongere reizen niet zo’n probleem is, kost het de andere veel energie. 
Voor sommigen betekent het dat hun energie al op is als zij arriveren bij de bijeen-
komst. Zij stippen ook de positieve kant aan: de bijeenkomsten vinden plaats op onbe-
kende, inspirerende plaatsen, waardoor zij het idee hebben een andere wereld binnen te 
stappen – met bijbehorende nieuwe kansen en mogelijkheden. 

Gezonder leven

De vier deelnemers geven aan dat hun gezondheid voortuitging door deelname aan 
de Class. Twee van hen geven aan dat zij al veel affiniteit met sport hadden voordat 
zij startten met de Class. De passie voor sport was voor hen ook een reden om deel 
te nemen. Toch had de sportcoaching – en de algemene focus op sport en beweging 
in de Class - voor hen ook meerwaarde. Doordat de sportcoaches breed kijken naar 
gezondheid waren er ook voor hen lessen te leren, zoals het beter spreiden en plannen 
van sportmomenten, het ontwikkelen van interesse in andere sporten en gezonder eten. 
Bovendien heeft één van hen de sport tot zijn beroep gemaakt, mede met behulp van 
de Class. 

Sociaal netwerk

Hoewel er veel jongeren met NAH in Nederland zijn, hebben de vier jongeren weinig 
lotgenotencontact gehad voordat zij deelnamen aan de Class. De vier deelnemers 
vonden het prettig om gedurende het traject sociaal contact te onderhouden met andere 
jongeren met NAH en met hen tips uit te wisselen. Soms ontstaan er blijvende vriend-
schappen, maar de vier deelnemers zien vooral de groei van het ‘zakelijk’ netwerk als 
meerwaarde van de Class. Via de Class kwamen zij in aanraking met allerlei bedrijven, 
organisaties en overheden, waardoor zij nu een basis hebben om te werken aan hun 
positie op de arbeidsmarkt.
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Positie van de ouders/netwerk in de Class

Wanneer een jongere NAH oploopt, heeft dit niet alleen gevolgen voor de jongere 
zelf, maar heeft vaak ook grote impact op de directe sociale omgeving van de jongere. 
Ouders hebben te maken met rouwverwerking, wanneer door NAH het karakter van 
de jongere verandert en de toekomstmogelijkheden drastisch veranderen. Ook vullen 
naasten (met name ouders) de rol van mantelzorger in en geven daarvoor andere acti-
viteiten op, waaronder betaald werk. In één van de vier gesprekken gaf een moeder van 
een jongere met NAH aan dat zij de momenten in de wachtruimte rondom activiteiten 
van de Class erg prettig vond. Er ontstonden waardevolle gesprekken over omgang met 
de gevolgen van het letsel van hun kinderen. De suggestie van deze moeder was om dit 
contact meer te formaliseren en een steunstructuur te ontwikkelen voor de naasten van 
jongeren met NAH, bijvoorbeeld rondom de activiteiten van de Class. 

4.3 Financiële inzichten
De baten van de Class voor de deelnemers zijn hoog, zo is uit de verhalen op te maken. 
Of deze opwegen tegen de kosten van de Class, is niet objectief vast te stellen. Het lijkt 
er echter op dat de Class zich al vrij snel terugverdient, gekeken naar de alternatieve 
scenario’s die zijn geschetst door de betrokkenen. Daarbij moet benadrukt worden dat 
de financiële baten zich vooral in de toekomst zullen laten zien en waarschijnlijk zullen 
blijven groeien. Waar het oplopen van het letsel als een breuk in de levensloop wordt 
gezien, lijkt de Class voor de jongeren een nieuw keerpunt te zijn, waar zij hoop en 
vertrouwen krijgen en aan een realistisch toekomstperspectief werken. Toekomstige 
baten door betaald werk kunnen de vorm aannemen van lagere uitkeringskosten en 
belastingafdracht uit loon. Bovendien werken de jongeren aan een gezondere levens-
stijl, waardoor in de toekomst mogelijk zorgkosten vermeden worden. Onderzoek over 
meerdere jaren naar zorggebruik en arbeidsparticipatie onder deelnemers van de Class 
zou hier meer inzicht in kunnen geven.

Eén van de jongeren – die zelf in het oosten van het land woont – kreeg een sportcoach 
toegewezen die was ingehuurd door de Class, maar daar niet direct aan verbonden was. 
Dit vanwege de reisafstand van de vaste sportcoaches. Deze jongere miste in zijn sport-
coaching soms aansluiting bij het programma van de Class. Eén van de oplossingsrich-
tingen wordt gezocht in het implementeren van een systeem om meer met videobellen 
en bestandsdeling te werken. Dit werd gedurende de looptijd van dit onderzoek onder-
zocht door de Foundation. Daarnaast worden nu ook regiobijeenkomsten georgani-
seerd door de Class.

Verder gaven twee deelnemers aan dat de reiskosten voor hen hoog waren. De financiële 
situatie van jongeren met NAH en hun ouders is vaak problematisch, door verlies van 
werk en inkomen na oplopen van NAH. 

Bekendheid en promotie

Eén van de vier deelnemers kwam terecht bij de Class via een revalidatiecentrum dat 
structureel samenwerkt met de Class. De overige drie gesproken deelnemers geven 
echter aan dat zij – min of meer – bij toeval bij de Class terecht zijn gekomen. Dit schept 
uitdagingen voor de bekendheid van de Class: met een hogere bekendheid van de Class 
onder jongeren met NAH, hun naasten, behandelaars en hulpverleners kunnen waar-
schijnlijk meer jongeren bereikt worden. Er zijn echter ook grenzen aan de groei. Het 
succes van de Class is voor een belangrijk deel gestoeld op maatwerk voor de deelne-
mers. De beperkte omvang van de Class zorgt ervoor dat dit mogelijk is. Met een groei 
van het aantal deelnemers zouden er ook meer financiële middelen moeten komen. “Ik 
zou het wel van de daken kunnen schreeuwen, maar dan zouden we veel meer mensen 
moeten afwijzen”, aldus een medewerker van de Edwin van der Sar Foundation.
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In het tweede deel van het gesprek gingen wij verdiepend in gesprek over de (meer)
waarde van de Class voor de deelnemer. Eerst werd een referentiesituatie opgesteld: 
waar was de deelnemer terechtgekomen zonder de Class? Van welke (zorg)voorzie-
ningen maakte de deelnemer voorheen gebruik en welke voorzieningen waren in deze 
periode aangesproken zónder de Class? 

Dit referentiescenario is een inschatting van de betrokken, op basis van hun kennis van 
a) de deelnemer, b) de situatie van de deelnemer voordat deze deelnam aan de Class en 
c) kennis over andere interventies gericht op jongeren met NAH. 

Aan het eind van de bijeenkomst werd nog een viertal reflecterende vragen voorgelegd 
aan de betrokkenen. Deze zijn aan het eind van de bijeenkomst met elkaar doorge-
sproken en gedeeld. 

1. Geef een cijfer: Hoe waardeer je de Class? 

2. Sociale contacten: Wat heeft de Class bijgedragen aan je sociale leven? 

3. Drempels: wat was er moeilijk aan deelnemen aan de Class?

4. Samenwerking: hoe werkte de mensen van de Class samen met andere partijen? 

5. Verbeterpunten: als je mocht verbeteren aan de Class, wat zou dat dan zijn?

Analyse

Alle uitgewerkte casussen zijn voorgelegd aan de betrokken deelnemers en hun onder-
steuners. Eventuele onjuistheden in de uitwerking zijn daarop nog verwerkt. Vervol-
gens alle casussen onderworpen aan een analyse. Het analysekader is samengesteld 
op basis van de onderzoeksvragen en de eerder uitgevoerde literatuurstudie rondom 
jongeren met NAH. Gezien het beperkte aantal casussen kan niet gesproken worden 
van sluitende conclusies, maar er zijn een aantal overstijgende inzichten gevonden die de 
krachten en ontwikkelpunten van de Class laten zijn (zie hoofdstuk 4).

5 Onderzoeksaanpak

In dit casusonderzoek is het instrument Effectencalculator ingezet. Dit instrument is bij 
uitstek geschikt voor werkwijzen in zorg en ondersteuning waarin maatwerk centraal 
staat. De basis van de Effectencalculator is een constructieve dialoog rondom een indi-
vidueel persoon. 

De gesprekken

Aan tafel zaten steeds 5 tot 8 personen, waaronder de deelnemer van de Class, ouders 
van de deelnemer, de sportcoach en/of jobcoach en de projectleider van de Class. Ook is 
in twee gesprekken een afgevaardigde van FNO aangesloten. Het gesprek werd begeleid 
door een onderzoeker van het Verwey-Jonker Instituut en had werd niet gestuurd door 
een vragenlijst; de structuur van het gesprek is de chronologie en vond plaats aan de 
hand van de tijdlijn. De gesprekken duurden ongeveer 3 uur en bestonden uit de onder-
delen reconstructie en reflectie.

In het eerste gedeelte van het gesprek – de reconstructie - maakten de aanwezigen een 
reconstructie van de periode vanaf het moment van instroom bij de Class. De gespreks-
leider hield er zicht op dat de deelnemers geen grote stappen in de tijd maakten, om een 
volledig overzicht van de gebeurtenissen te krijgen.

Gedurende het gesprek structureerden de aanwezigen de informatie in twee banen: 

• Ervaringen & gebeurtenissen: wat gebeurde er in het leven van de deelnemer? Hoe 
ervaarde de deelnemer de Class door de tijd heen? 

• Acties: welke interventies en acties werden ingezet? Hierbij hebben wij zowel 
aandacht voor de acties binnen de Class, alsook van eventuele betrokken hulpver-
leners. Zo kregen wij ook inzicht in de samenhang tussen interventies binnen en 
buiten de Class.
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Casusselectie

In de eerste instantie zouden er vijf individuele verhalen uitgelicht worden. De selectie 
van vijf personen zou gemaakt worden uit een tiental, random geselecteerde deelne-
mers. Om de Edwin van der Sar Foundation minder te belasten, is een route gekozen 
waar deelnemers geselecteerd werden op basis van inschatting van bereidheid tot deel-
name. Hierdoor heeft de selectie niet volledig transparant en door de Edwin van der 
Sar Foundation zelf plaatsgevonden. Wel heeft de betrokken onderzoeker gestuurd 
op diversiteit van casuïstiek, zodat bijvoorbeeld niet alleen de grootste succesgevallen 
besproken zouden worden. Uiteindelijk zijn vier deelnemers bereid gevonden om deel 
te nemen aan dit onderzoek. De Edwin van der Sar Foundation heeft in totaal 8 deelne-
mers benaderd.

Reflectie op het onderzoek

Na afloop van het onderzoek zijn de resultaten nog voorgelegd aan de deelnemers en 
de betrokkenen van de Edwin van der Sar Foundation. Ook heeft er een reflectiesessie 
plaatsgevonden, waar twee medewerkers van de Edwin van der Sar Foundation en 
één deelnemer van de Class aan deelnamen. Naar aanleiding daarvan zijn een aantal 
kleine wijzigingen doorgevoerd. De resultaten werden echter herkend door de betrok-
kenen. “Als je meer verhalen had bekeken, had je niet zoveel meer gevonden”, gaf één 
van de betrokkenen aan. Wel ontbreken in dit onderzoek verhalen van jongeren die 
een opleidingsvraag hadden. Per Class zijn er één of twee deelnemers die (terug) naar 
school willen. Dit vereist een iets andere aanpak, met een studiecoach in plaats van een 
jobcoach.

Reflectie op de methode

Het instrument Effectencalculator is niet eerder ingezet bij onderzoek met mensen met 
NAH. Gedurende de gesprekken is rekening gehouden met eventueel beperkt concen-
tratievermogen en moeheid. Tijdens de gesprekken zijn daarom meerdere pauzes inge-
last. Onder deze omstandigheden bleek de methode goed te werken voor de deelne-
mers. Eén van hen gaf aan:

“Het was goed. Je wordt wel moe van zo’n gesprek, maar niet negatief moe. Er werd op een 
positieve manier naar mijn mening gevraagd. Je kunt je uiten. Mijn ouders vonden het ook 
wel interessant.” 

Een van de ouders gaf terug: “het bracht wel weer wat herinneringen naar boven van die 
tijd. Het was wel even heftig weer, maar niet negatief.”
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In Nederland hebben ongeveer 50.000 jongeren te maken met de gevolgen van niet-
aangeboren Hersenletsel (NAH). NAH heeft grote invloed op de ontwikkelkansen 
van jongeren, zo bleek uit een literatuurstudie die wij eerder uitvoerden met steun 
van FNO. Dit begint bij problemen in de schoolbanken, en mondt uit in verlaagde 
kansen op de arbeidsmarkt.

Met de Class biedt de Edwin van der Sar Foundation een aanpak om de kansen op 
de arbeidsmarkt voor jongeren met NAH te vergroten. Jaarlijks stelt de Edwin van 
der Sar Foundation een groep samen van jongeren, die ze met een combinatie van 
jobcoaching, sportcoaching, bedrijfsbezoeken en inspiratiebijeenkomsten op weg 
proberen te helpen naar school of werk.

In opdracht van FNO voerden wij een casusonderzoek uit bij vier individuele 
deelnemers van de Class. Met behulp van het instrument Effectencalculator 
tekenden we samen met de jongeren, hun netwerk, jobcoach, sportcoach en 
coördinator van de Class hun verhaal op. Deze verhalen leiden tot een aantal 
overtuigende inzichten en ontwikkelpunten voor de Class.




