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INTERVIEW
GEERT JAN PASTOOR
3 Echtpaar wil met opleiding jongeren met beperking aan baan
helpen
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Bij AH,
Jumbo, de
horeca –
daar
hebben ze
vast en
zeker
passend
werk

¬ Geert Jan
Pastoor: "Geld
hoef ik er niet
aan te verdienen."
Foto: Duncan
Wijting

Door John Geijp
Sleen/Eext Daan Pastoor (17) uit Sleen heeft
het Syndroom van Down. Zijn ouders Petra
en Geert Jan vinden het niet vanzelfsprekend dat hij, zoals de meeste jongeren met
een verstandelijke beperking later zijn dagen
bij de sociale werkvoorziening of de dagbesteding doorbrengt.
Geert Jan Pastoor: "We hebben er altijd
naar gestreefd dat hij zo zelfstandig mogelijk
kan leven. Dat hij in een normaal bedrijf kan
werken. Daarvoor laten we hem leren. Door
hem, tijd en energie en kansen te geven kan
hij zich verder ontwikkelen Hij krijgt een
keer per week taalles. Hij heeft zijn zwemdiploma’s a, b en c gehaald. En nu werkt hij
twee dagen per week. Bij coöperatie De
Dorpswinkel in Eext, een supermarkt die de
dorpsbewoners zelf op de been houden, en
bij verpleeghuis De Schutse in Coevorden."
Het echtpaar wil dat ook andere jongeren
met een beperking een kans krijgen voor een
zo zelfstandig mogelijk bestaan. Voor hen
hebben ze een opleidingsinstituut opgericht
dat de naam van hun zoon draagt: Academie
Daan. De instelling moet de jongeren die
doorgaans kansloos zijn op de arbeidsmarkt
vaardigheden en ’een beroepshouding’ bijbrengen zodat ze later kans op een reguliere
baan hebben.
Pastoor: "Veel ouders weten dat hun kinderen tot meer in staat zijn dan eruit komt. We
richten ons op uitvallers van het laagste
mbo-niveau, de bovenkant van het voortgezet speciaal onderwijs (vso – JG) en Wajongers in de leefijd van zestien tot twintig jaar.
We willen een brug slaan tussen hen en de
reguliere arbeidsmarkt. We zoeken voor hen
een werkplek waar ze een, twee of drie dagen
per week onder begeleiding kunnen werken.
Daar moeten ze zo veel van leren dat ze later
kunnen uitstromen naar een ’gewone’ werkplek. Zo nodig kunnen ze daar in het begin
ook nog begeleiding krijgen."
Academie Daan is, aldus Pastoor, opgericht
uit "een bepaalde onvrede" over het niveau
van onderwijs op het vso-mlk, de praktijk-

school of mbo1 en de doorstroommogelijkheden. "Je weet eigenlijk bij voorbaat dat ze
op hun achttiende bij de DSW terecht komen. En dat is niet nodig. Wij hebben voor
Daan nu twee dagen ontheffing van de leerplicht gekregen om te werken. Wat hij leert?
Hij moet bij De Schutse bijvoorbeeld voor de
lunch de tafels dekken. Als dan bijvoorbeeld
de messen op zijn, stopt hij daarmee. Zijn begeleidster leert hem dat hij dan moet vragen
om meer messen. Een volgende keer doet hij
dat."
Petra is momenteel de stuwende kracht
achter de academie. De instelling heeft daarnaast een parttime beroepskracht, deeltijdstudente maatschappelijk werk Sandra Habing die de opleidingen coördineert. Pastoor

wil voor de begeleiding vooral hbo-studenten inschakelen. Daarnaast spreekt bij momenteel met werkgevers om werkplekken te
werven voor Academie Daan. Pastoor: "Er
zijn zo veel werkzaamheden die jongeren als
Daan kunnen verrichten. Er moeten genoeg
banen voor hen zijn. Bij Albert Heijn, de
Jumbo, de horeca – daar hebben ze vast en
zeker passend werk."
Hij weet dat er ook zorginstellingen zijn
die hun cliënten ervaring laten opdoen in
een werksituatie. Pastoor: "Onze insteek is
anders. Wij bieden geen zorg of dagbesteding, maar een opleiding. Ik weet dat stages
vanuit zorginstellingen vaak zo’n 100 euro
per dag kosten die bekostigd moeten worden uit het persoonsgebonden budget. Wij

Participatiewet
De oprichting van Academie Daan sluit
ook goed aan op de nieuwe Participatiewet. Volgens die nieuwe wet moeten in de
toekomst veel meer mensen met afstand
tot de arbeidsmarkt terecht komen op
een reguliere werkplek in plaats van bij de
sociale werkvoorziening

zitt
zitten daar iets onder. We zijn nu met een
aan
aantal ouders in gesprek. Als ze hun kind aanm
melden, bespreken we met hen een opleidin
dingsprogramma. Geld hoef ik er niet aan te
v
verdienen. Dat doe ik met andere bedrijven
di
die ik heb. Zie Academie Daan maar als mijn
iidee voor maatschappelijk verantwoord ond
dernemen."

¬ Onder toeziend oog van
begeleidster
Sanda Habing
vult Daan
Pastoor vakken in de supermarkt in
Eext. Foto:
Harry Tielman

