
‘Ik wil dat het op de Zuidas
wemelt van de rolstoelen’

Oud-paralympiër Rolf Schrama zet zich op de Zuidas in voor betere arbeidskansen voor mensen met
een beperking. „Nog steeds ziet de buitenwereld eerst de beperking en dan pas de competenties .”
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S�c�h�ra�m�a�: „Als
je�iemand�met
een�beperking
op�de�juiste
plek�zet,�valt�de
beperking
weg.”

O
p de Zuidas rijden vooral
Te s l a’s. Rolf Schrama (45)
rijdt er rond op een kleu-
terfiets. Die hij al vijf jaar
heeft, uit zijn periode als
paralympisch zeiler. Hij is

gehecht aan de fiets. Niet alleen omdat
het hem herinnert aan een bijzondere
tijd, maar ook omdat hij daarmee bij-
draagt aan diversiteit en inclusie op de
Zuidas.

In 2016 zeilde Schrama, die een zeldza-
me vorm van dwerggroei heeft, op de Pa-
ralympische Spelen in Rio. Die carrière
kwam een paar jaar geleden tot een einde
toen zeilen van de paralympische kalen-
der werd gehaald. „De keuze werd voor
mij gemaakt. Ergens kwam het ook wel
goed uit. Ik wilde meer thuis zijn omdat
ik nu twee jonge kinderen heb. Dat is voor
mij ook topsport.”

Toen zijn zeilcarrière na de Spelen in
Rio definitief stopte, moest hij nadenken
over een volgende stap. „Van mijn eerde-
re baan bij financieel dienstverlener MLP
Private Finance herinnerde ik me nog dat
veel mensen niet op de juiste plek zaten.
Voor mij gold dat ook: ik werkte met cij-
fers, terwijl ik veel liever met mensen
werk. Van het zeilen heb ik geleerd dat je
pas echt kunt floreren als je op de goede
plek zit. Ik hoorde ook steeds vaker waar
mensen met een beperking mee kampen
op de arbeidsmarkt: niet aan een baan
kunnen komen, vooroordelen, ‘mic ro-
a g re s s i e s ’. Dat laatste zijn soms ‘k l e i n e’
dingen, zoals: ‘Wat knap dat je hier
we r k t ’, ‘Kun jij ook autorijden?’. Of: ‘Ik
had niet achter je gezocht dat je kunt
s c h r i jve n’. Dat soort opmerkingen zijn
vaak bedoeld als complimenten, maar
hebben het tegenovergestelde effect.”

Schrama: „In het begin had ik meer
moeite met dat soort goedbedoelde, maar
vervelende opmerkingen. Ik begrijp nu
beter waar ze vandaan komen. Iedereen
heeft te maken met vooroordelen. En dat
is misschien niet zo gek.”

Volgens de Sociaal-Economische Raad
bedraagt het aantal mensen met een ‘ar-
b e i d s b e p e r k i ng ’ in Nederland 1,2 miljoen.
De Participatiewet die inging in 2015, re-
gelde onder andere dat deze groep een la-
gere uitkering zou krijgen als ze werkloos
zou raken. Dit was bedoeld om te stimu-
leren dat mensen met een beperking
sneller weer aan het werk zouden gaan
als ze hun baan zouden verliezen. „He t
beeld heerste dat zij niet konden werken.
Met de ingang van die wet werd eigenlijk
gezegd: jullie kunnen dat wel. Maar die
beeldvorming is niet zomaar veranderd.
Nog steeds ziet de buitenwereld vaak
eerst de beperking en dan pas de compe-
tenties. Bovendien zijn geschikte werk-
plekken niet een-twee-drie geregeld. Be-
drijven moeten daarom actief beleid voe-
ren. Mensen met een beperking moeten
actief zoeken naar een baan. En ze moe-
ten op de juiste functie geplaatst worden.
Daar zet ik me voor in.”

Witt e m a n n e n b o lwe r k
Na zijn zeilcarrière werd Schrama spreker
over het thema diversiteit en inclusie.
Maar hij wilde zelf graag ook binnen een
bedrijf invloed uitoefenen op het aanna-
mebeleid. De Zuidas leek hem daarvoor
de beste plek. „Dat wordt ook wel als het
wittemannenbolwerk gezien. Er werken
veel slimme mensen. En als je veel weet,
is het misschien ook moeilijk om te zien
wat je niet weet: je blinde vlekken. Ik wil-
de weleens zien of dat zo moeilijk te door-
breken is.” Schrama kon teruggrijpen op
het netwerk dat hij eerder in zijn carrière
had opgebouwd. Sinds juli 2019 werkt hij
nu als ‘diversity officer’ bij bank Van Lan-
schot Kempen. In deze functie zoekt hij
talentvolle mensen met een beperking’
en verkent hij de mogelijkheden binnen
de organisatie hen in dienst te nemen.

Volgens onderzoek van organisatiead-
viesbureau Berenschot uit 2019 zijn er
sinds de invoering van de Participatiewet
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meer werkgevers aan het denken gezet
over het in dienst nemen van arbeidsbe-
perkten. Bij slechts 4,5 procent van de
door Berenschot onderzochte bedrijven
leidden die plannen daadwerkelijk tot
plaatsing. Schrama: „Dat zijn schrikba-
rende cijfers. Maar de laatste twee jaar
gaat het veel sneller. Ook op de Zuidas. Ik
denk daarom dat ik hier de meest blijven-
de verandering kan maken.”

Eerste obstakel
Vaak zijn vacatures al een eerste obstakel
voor mensen met een beperking. „Daar
kunnen eisen in staan die iemand bij
voorbaat kunnen afschrikken. Mensen
met een beperking hebben soms langer
over hun studie gedaan en hebben daar-
door nog niet de vereiste werkervaring.
Het kan ook dat iemand een ‘e n e rg i e b e -
p e r k i ng ’ [een aandoening waardoor ie-
mand sneller moe is] heeft en daardoor
geen veertig uur kan werken, maar wel
twintig bijvoorbeeld. Daardoor kom je al
snel niet in aanmerking voor de baan die
je wilt. Dat is zonde, want mensen met
een beperking zijn vaak heel doelgericht,
denken in oplossingen, kunnen tegensla-
gen incasseren en hebben doorzettings-
vermogen. Omdat ze van verder zijn ge-
ko m e n .”

Schrama vindt daarom dat bedrijven de
waarde van een werknemer niet alleen
moeten uitdrukken in productiviteit en
geld. „Het zou meer moeten gaan om het
grotere geheel: de rol die je als bedrijf
kunt innemen in de maatschappij. Je zou
er trots op moeten zijn dat je een diverse
groep mensen in dienst hebt. Het maakt
een bedrijf gewoon leuker.”

Maar het werk stopt niet bij het binnen-
halen van mensen. Het kan ook moeilijk
zijn iemand voor langere tijd te houden.
Het is belangrijk om realistisch te zijn,
vindt Schrama: „Iemand met een beper-
king kan niet alles. Daar moeten we eer-
lijk over zijn. Maar als je diegene op de
juiste plek zet, valt de beperking groten-
deels weg. Soms is dat even zoeken.

„Het kan zijn dat iemand bepaalde ta-
ken uit het pakket niet goed kan uitvoe-
ren of niet goed meekomt in een team.
Misschien komt iemand in een ander
team beter tot z’n recht. Of moet diegene
ander werk doen, dat wel past. Of de
werkomgeving moet aangepast worden.”

Geen beperking is hetzelfde. Daar moet
je als werkgever mee uitkijken, zegt
Schrama. En niet alle beperkingen zijn di-
rect zichtbaar. „Iemand met autisme kan
bijvoorbeeld analytisch heel sterk zijn.
Die kan misschien heel goed met data
werken, maar heeft wel een stillere werk-
plek nodig. Daar is dan een beetje maat-
werk voor nodig. Dat geldt eigenlijk voor
iedere beperking. Het is daarom belang-
rijk dat de manager bereid is om breder te
k i j ke n .”

Als diversity officer sluit Schrama re-
gelmatig aan bij ‘meet & greets’. Dat zijn
gelegenheden waar mensen met een be-
perking en werkgevers elkaar kunnen
ontmoeten. Via die weg heeft hij al
meerdere mensen bij Van Lanschot
Kempen aan een baan geholpen. Ie-
mand die hem nog zeer bijstaat, is een
jonge vrouw uit Iran. Ze mist een deel
van een arm, beheerst de Nederlandse
taal niet en had geen werkvergunning.
„Ze had een voortreffelijk cv en ik zag
vuur in haar ogen. Ik wist dat ik moeite
voor haar moest doen. Dus ik heb haar
profiel voorgelegd aan een paar mana-
gers. Ze heeft inmiddels een vaste aan-
stelling en doet de marketing voor ons
kantoor in Londen. Daar ben ik heel
trots op.”

Schrama hoopt dat hij straks nog meer
van dit soort verhalen te vertellen heeft.
„Ik wil dat het straks op de Zuidas wemelt
van de rolstoelen, stokken en fietsen zo-
als die van mij. Misschien ben ik wel de
dikke vrouw in de mode, denk ik soms. Ik
probeer het modebeeld te verschuiven op
de Zuidas.”




