Impact rapportage
Datum: April 2020
Door:
Moo Lafeber
Mees Claessens
Obv H.Hopman

Student, Hogeschool Arnhem Nijmegen
Student, Hogeschool Arnhem Nijmegen
Bestuursvoorzitter Stichting TriUnity

Inhoudsopgave

1.

Introductie .......................................................................................................................... 3
1.1 Introductie door Mireille Hopman, directeur en initiatiefnemer Stichting TriUnity .......................... 3
1.2 Impact rapportage ........................................................................................................................... 4
1.3 Management samenvatting ............................................................................................................ 4

2.

Stichting TriUnity................................................................................................................ 6
2.1 Missie en visie ................................................................................................................................ 6
2.2 Werkwijze........................................................................................................................................ 7

3.

Theory of change en impactmeting .................................................................................. 10
3.1 Het opstellen van de Theory of Change ....................................................................................... 10
3.2 Effect en impactmetingen ............................................................................................................. 11

4.

Effecten ........................................................................................................................... 12
4.1 Verruimen leefwereld .................................................................................................................... 12
4.2 Hogere self efficacy ...................................................................................................................... 13
4.3 Betere privé werk balans .............................................................................................................. 13
4.4 Hoger inkomen en hogere loonwaarde ........................................................................................ 13
4.5 Hogere participatiegraad .............................................................................................................. 14
4.6 Hogere zelfredzaamheid............................................................................................................... 14
4.7 Loonvormende arbeid ................................................................................................................... 15
4.8 Jongeren zijn meer Work-fit .......................................................................................................... 15
4.9 Alternatieve route en preventie uitval. .......................................................................................... 16

5.

Impact ............................................................................................................................. 17
5.1 Impact voor jongeren .................................................................................................................... 17
5.2 Impact voor overheden ................................................................................................................. 23
5.3 Impact voor werkgevers................................................................................................................ 24
5.4 Mogelijke negatieve impact van TriUnity. ..................................................................................... 27

Bijlage 1: Vragenlijst Rosenberg Self Esteem Scale ................................................................... 28
Bijlage 2: Interviewvragen jongeren ........................................................................................... 29
Bijlage 3: Interviewvragen werkgevers ....................................................................................... 32
Bijlage 4: Kostenoverzicht .......................................................................................................... 33
Literatuurlijst .............................................................................................................................. 34

Impact Rapport Stichting TriUnity 03-2020

pagina 2 van 34

1. Introductie
1.1 Introductie door Mireille Hopman, directeur en initiatiefnemer Stichting TriUnity
Als ouders van een zoon met autisme ervaarden wij, Mireille en
Huub Hopman, dat onze maatschappij jongeren met een normale tot
hoge intelligentie en autisme, links laat liggen. Maar ook zien wij dat
deze jongeren juist over uitstekende werknemers competenties
beschikken zoals technisch inzicht, sterke focus en een zeer grote
loyaliteit naar werkgevers. Onze doelgroep zit thuis met een Wajong
uitkering, komt terecht in dagbestedingstrajecten of in
werkzaamheden die geen uitdaging bieden. Investeren in zinvolle
dagbesteding, met oog voor individuele interesses en talenten, is
essentieel voor kwaliteit van leven. Tegelijkertijd krijgt de
maatschappij er waardevolle arbeidskrachten bij.
Wij leiden jongeren vanaf 16 jaar op met autisme, een
dagbestedingsindicatie en een gemiddeld tot hoog IQ in de regio
Nijmegen. We begeleiden hen naar betaald werk, voor minimaal 24
uur per week. In 2021 zijn zo 18 jongeren in staat om zelfstandig een
inkomen te verdienen.

Figuur 1: Mireille Hopman

De behoefte bij deze doelgroep blijkt uit de 27 gestarte jongeren (ja,27!). Door onze ruimere openstelling van
3 naar 5 dagen per 1 september 2019 kunnen we de impact voor deze doelgroep in Nijmegen verder
vergroten. Cruciaal in de verduurzaming van deze opschaling is de samenwerking met stakeholders in het
onderkennen van de maatschappelijke businesscase voor deze doelgroep en deze deels te laten landen bij
stichting TriUnity. Alleen dan kunnen we met elkaar een succesvolle en duurzame interventie organiseren
voor deze doelgroep jongeren in de regio Nijmegen, op basis van de Levensbrede Aanpak.
Met dit rapport delen we de resultaten omdat we graag samen werken met jullie aan deze impactmissie.
Mireille Hopman,
Directeur en Initiatiefnemer Stichting TriUnity
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1.2 Impact rapportage
Dit impactrapport is opgesteld door 2 studenten Bedrijfskunde van de HAN te Nijmegen in
samenwerking met Huub Hopman, bestuursvoorzitter van Stichting TriUnity.
Leeswijzer
De basis van dit impactrapport wordt gevormd door de “theory of change” van TriUnity. In hoofdstuk 1
vindt u een beschrijving over de impactrapportage en hoe deze is opgesteld. Hoofdstuk 2 beschrijft het
ontstaan van stichting TriUnity, de missie en visie en de manier van werken. Vervolgens wordt er in
hoofdstuk 3 uitgelegd wat de “theory of change” is. Daarna presenteert hoofdstuk 4 de effecten van
TriUnity aan de hand van verschillende metingen. Tot slot behandeld hoofdstuk 5 de gemeten impact
van TriUnity op verschillende stakeholders.
Werkwijze rapport
De data die is verzameld voor deze impact rapportage geeft een zo goed mogelijk beeld van de
huidige impact. Een belangrijk deel van de data is verkregen uit interviews met jongeren en
werkgevers. Daarnaast is er gebruik gemaakt van metingen welke periodiek worden uitgevoerd binnen
TriUnity. Daarnaast is er ook gebruik gemaakt van literatuur. Hoofdstuk 4 geeft de effecten weer
waarbij voornamelijk gebruik gemaakt is van metingen (koude data). Daarentegen geeft hoofdstuk 5
de impact weer waarbij juist gebruik gemaakt is van data uit de interviews (warme data).

1.3 Management samenvatting
Managementsamenvatting
In dit rapport is duidelijk gemaakt hoe onderzoek is gedaan naar de impact van TriUnity op de diverse
stakeholders die het bedrijf heeft en wat deze impact daadwerkelijk inhoudt. De opdrachtnemers zijn
Moo Lafeber en Mees Claessens. De opdrachtgever is Huub Hopman, die de opdracht via de HAN
Nijmegen heeft belegd bij de opdrachtnemers. Dit onderzoek heeft plaatsgevonden naar aanleiding
De vraag over de impact van TriUnity is de aanleiding van dit onderzoek. De verwachte impact van
TriUnity is bepaald aan de hand van de Theory of Change. De Theory of Change van TriUnity is
vormgegeven volgens een methode zoals beschreven in “Impact management - van meten naar
maximaliseren” van Avance Impact (Kroese,2018). De doelstelling van de opdrachtgever is om zo
duidelijk mogelijk de impact van TriUnity te meten en dit aan te tonen bij de stakeholders door middel
van dit rapport. Hiermee hoopt TriUnity de waarde die het heeft en creëert aan te tonen.
Als eerste kijken we wat de effecten zijn van TriUnity. Daarna wordt de impact bepaald. Bij de effecten
wordt onder andere gekeken naar:

-

Het verruimen van de leefwereld van de jongeren
Het ontwikkelen van een hogere self efficacy van de jongeren
Het behalen van een hogere participatiegraad in de maatschappij
De jongeren zijn meer Work-fit

Om te beginnen komt bij het verruimen van de leefwereld. Het Institute for Positive Health heeft een
instrument ontwikkeld met 6 dimensies. Eén van die dimensies is meedoen. Deze dimensie wordt
gebruikt om inzicht te krijgen in de leefwereld van de jongeren. Daarnaast zal het ook gaan over het
ontwikkelen van een hogere self efficacy. TriUnity brengt de self efficacy van de jongeren in kaart door
ze 3 a 4 keer per jaar de Rosenberg Self Esteem Scale (MD, z.d.) in te laten vullen. Deze bestaat uit
10 vragen waarbij de jongeren kunnen antwoorden met sterk eens (cijfer 1), eens (cijfer 2), oneens
(cijfer 3) en sterk oneens (cijfer 4). Zie de vragenlijst in bijlage 1. In aanvulling hiervan wordt er ook
onderzocht of er een hogere participatiegraad wordt behaald bij de jongeren. De participatiegraad is
de mate waarin de jongeren actief zijn in de maatschappij. Dit wordt gemeten aan de hand van de
participatieladder. Verder komt in de Theory of Change ook ter sprake dat de jongeren meer Work-fit
raken en hierdoor een vergrootte kans op een baan zullen krijgen. Dit hebben wij behandeld door de
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interviews met de werkgevers, die in samenwerking met TriUnity zijn geweest vanuit VGZ, te
bestuderen en de relevante vragen te betrekken bij deze deelvraag.
Geconcludeerd mag worden dat de effecten van TriUnity op al deze onderdelen een positief effect
heeft gehad. Vooral op het verruimen van de leefwereld en het verhogen van de participatiegraad zijn
in het eerste jaar dat TriUnity bestaat grote stappen gezet.
Ten tweede kijken we naar de impact die TriUnity daarmee daadwerkelijk heeft. Hierbij hebben we de
impact opgedeeld naar verschillende stakeholdergroepen:

-

Impact op de jongeren
Impact op de overheden
Impact op de werkgevers
Als eerste hebben we de impact op de jongeren onderzocht. Dit hebben we onderzocht aan de hand
van interviews met de jongeren, enquêtes gehouden bij de jongeren en met literatuurstudie. De
conclusie van deze groep was dat TriUnity de jongeren een zinvolle dagbesteding biedt, met een
duidelijke dagelijkse structuur. Daardoor zijn ze beter in staat zich te ontplooien. Ook biedt TriUnity het
merendeel van de jongeren een toekomstperspectief, wat ze eerst niet hadden. Daarbij wordt verder
veelvuldig opgemerkt dat de begeleiding vanuit TriUnity beter aansluit bij de specifieke kenmerken van
mensen met autisme. Iets wat op andere dagbestedingen nogal eens gemist werd.
Hierop volgend hebben we de impact op de werkgevers onderzocht. Dit hebben we gedaan door
middel van een interview met een groep opdrachtgevers die samen hebben gewerkt met de jongeren.
Uit het onderzoek blijkt dat de jongeren van TriUnity ervaren worden als loyale medewerkers. Ook
zien de werkgevers dat de productiviteit van de jongeren hoger is dan verwacht. Wel moet er rekening
gehouden worden met een leercurve, maar daarna is er enorme toegevoegd waarde. Door de grote
betrokkenheid en een hoog concentratievermogen maken ze de tijdsinvestering voor extra uitleg en
begeleiding uiteindelijk ruimschoots goed. Dit resulteert uiteindelijk in een zeer positieve NPS,
waarmee bedoeld wordt dat werkgevers ook anderen de jongeren van TriUnity aanbevelen.
In aanvulling hierop hebben we de impact op de overheden onderzocht. Dit hebben we gedaan door
middel van een deskstudie. Uit ons onderzoek komt de conclusie dat de daling van kosten zoals
subsidies, uitkeringskosten, participatiekosten en zorgkosten aannemelijk zijn op basis van een mBC.
Empirisch bewijs hiervoor is echter nog zeer gering omdat slechts 2 jongeren daadwerkelijk in
loondienst zijn getreden. Uiteraard worden verdere metingen uitgevoerd door TriUnity om uiteindelijk
het empirisch bewijs voor daling van deze kosten te kunnen leveren.
Een nadeel van deze impactrapportage is dat de hoeveelheid jongeren die zich in het TriUnity traject
bevinden momenteel zeer gering is. Het nadeel hiervan is dat de gemiddeldes die berekend zijn niet
over een grote groep verspreid is. We kunnen wel duidelijk genoeg een lijn zien in de resultaten van
de enquêtes, waardoor we alsnog conclusies kunnen trekken. Voor het volgende onderzoek is er
meer data beschikbaar en zal het beeld wat geschetst wordt van TriUnity alleen maar in
betrouwbaarheid toe gaan nemen. Ook is TriUnity nog maar 1 jaar open en dit zorgt dus voor de
kleine groep. Daarom wordt geadviseerd om dit onderzoek te herhalen wanneer TriUnity 2 jaar open
is, om de betrouwbaarheid van het onderzoek te ondersteunen. Hieruit kunnen we dan ook
concluderen of de impact langdurig is. Een afsluitend advies is om ook onderzoek te doen naar de
resterende stakeholders, de ouders en de gemeente. Dit is niet gedaan i.v.m. het wegvallen van een
deel van het onderzoeksteam.
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2. Stichting TriUnity
2.1 Missie en visie
Als ouders van een zoon met autisme ervaren, Mireille en Huub Hopman, dat de maatschappij
jongeren met een normale tot hoge intelligentie en autisme, links laat liggen. Maar ook zien zij dat
deze jongeren juist over uitstekende werknemers competenties beschikken zoals technisch inzicht,
sterke focus en een zeer grote loyaliteit naar werkgevers. Deze doelgroep zit thuis met een Wajong
uitkering, komt terecht in dagbestedingstrajecten of in werkzaamheden die geen uitdaging bieden.
Investeren in zinvolle dagbesteding, met oog voor individuele interesses en talenten, is essentieel voor
kwaliteit van leven. Tegelijkertijd krijgt de maatschappij er waardevolle arbeidskrachten bij.
Wat is het probleem?
De huidige situatie voor jongeren is dat ze niet in aanmerking komen voor een vervolgopleiding of
deze niet kunnen afronden, thuis komen te zitten en/of terechtkomen op een dagbestedingsplek. Onze
maatschappij laat deze jongeren met een normale tot hoge intelligentie en autisme links liggen.
Jongeren met autisme spectrum stoornissen lijken niet te passen in onze huidige onderwijssystemen.
Dit blijkt onder ander uit het rapport van het Nederlands Autisme Register 2015 (NAR). Van de 480
respondenten gaf 61% aan dat zij ooit begonnen waren aan een opleiding die ze niet afgemaakt
hadden. De grootste uitval treedt op in de vervolgopleiding, dus bij MBO- (30%), en HBO- (40%)
opleidingen en de universiteit (25%). In het voortgezet onderwijs is de uitval uit HAVO (6%) en VWO
(7%) relatief het hoogst ten opzichte van andere voortgezet onderwijsopleidingen.

Figuur 2: Een van de jongeren bij TriUnity.

Duurzame oplossing
TriUnity levert een oplossing voor het maatschappelijk probleem door jongeren met autisme te
ondersteunen in het ontwikkelen van arbeidsvaardigheden en hen op te leiden in het bij hen passende
vakgebied. Zo krijgen zij de kans om zich te ontwikkelen tot de specialist waar de arbeidsmarkt op zit
te wachten. De jongeren zijn hierdoor in staat een eigen inkomen te verdienen, een bijdrage te leveren
aan de maatschappij en een zinvol bestaan op te bouwen. Door het verdienen van een eigen inkomen
besparen we de maatschappij uitkeringsgelden zoals Wajong. Daarnaast is er een relatie tussen geluk
en gezondheid, zoals blijkt uit het onderzoek van Veenhoven uit 2006
(www2.eur.nl/fsw/research/veenhoven/Pub2000s /2005e-fulln.pdf) waardoor ook zorgkosten en
andere ondersteuning bespaard wordt.
Missie
TriUnity gelooft in de specifieke talenten van mensen met autisme. Door een sterke interesse voor een
bepaald onderwerp ontwikkelen zij zich als specialist op dit gebied. Deze specifieke talenten zijn prima
in te zetten voor allerlei organisaties en bedrijven. Het biedt onze jongeren de mogelijkheid om een
zelfstandig bestaan op te bouwen. TriUnity wil deze specialisten de ondersteuning bieden waar nodig,
maar we dagen ze ook uit om een stap verder te gaan. Op deze wijze kunnen wij jongeren een
zelfstandiger en zinvoller leven laten opbouwen.
Niet de beperking, maar juist de mogelijkheden bepalen de toekomst. Door het bieden van de juiste
structuur, het benodigde vertrouwen en waar nodig de ondersteuning zal eenieder zijn/ haar bijdrage
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leveren. TriUnity biedt mensen met autisme een traject dat bestaat uit de combinatie van wonen, jezelf
ontwikkelen en het realiseren van een duurzaam werktraject. Uitgangspunt van de ondersteuning is
dus de ontwikkeling naar een zelfstandig bestaan. Dit kan zonder of met begeleiding zijn, maar de
jongere bepaalt zelf hoe hij/zij zijn zelfstandige bestaan wil organiseren.
Visie
• In balans je grenzen verleggen.
Voor elk mens geldt dat er balans moet zijn tussen thuis, de plek waar we werken, en de wijze waarop
we ons ontwikkelen. Vanuit deze balans kun je uitdagingen aangaan en je grenzen verleggen is onze
visie. Voor mensen met autisme is het belang van deze balans nog sterker. Al in 2009 schreef de
Gezondheidsraad dat een integrale benadering in de vorm van een levensbrede begeleiding bij
mensen met autisme bijdraagt aan optimaal functioneren in de samenleving. Maar implementatie
daarvan bleef in de praktijk beperkt.
• Levensbrede aanpak en uitdagingen
Een levensbrede aanpak bij mensen met autisme is voor ons de manier waarop we optimaal kunnen
aansluiten bij de vragen en situatie van de betreffende persoon. Deze visie sluit beter aan bij het leven
en verhoogt het levensgeluk van mensen met autisme en hun naasten. Indien er een goede balans is
kun je met elkaar uitdagingen aangaan om de ontwikkeling op het gebied waar de vraag ligt op gang
te brengen, zonder dat de persoon met autisme systematisch overbelast raakt of overvraagd wordt, of
dat overbehandeling op de loer ligt.
• Maatwerk
Ieder persoon met autisme is anders en iedere fase in het leven van een persoon is anders en vraagt
een andere ondersteuningsbehoefte het is dan ook van belang dat er maatwerk geboden wordt,
afgestemd op de behoefte en de vraag van de betreffende persoon met autisme en zijn/haar directe
omgeving.
• Kleinschalig
Om maatwerk te kunnen bieden is het van belang dat de organisatie klein blijft. Het uitgangspunt is
dat er op deze wijze vertrouwen in elkaar ontstaat en de hulpvraag/ begeleidingsvraag makkelijker te
stellen is. Door elkaar goed te kennen worden signalen sneller gezien en opgepakt. Hierdoor zijn we
met elkaar in staat om in een vroeg stadium of preventief problemen met elkaar aan te pakken en op
te lossen.
• Financieel aantrekkelijk
De maatschappelijke business case “Levensbrede aanpak bij autisme” (vanuit autisme bekeken,
mBC, Levensbrede aanpak bij autisme, oktober 2015) toont aan dat een betere participatie en meer
levensgeluk voor mensen met autisme mogelijk is tegen lagere kosten dan nu. Een belangrijke
belemmering lag in de gescheiden financieringsstromen van zorg, school, werk en andere
levensdomeinen. De maatschappelijke business case maakt inzichtelijk dat een levensbrede aanpak
financieel aantrekkelijk is. De investering verdient zichzelf als geheel terug in de vorm van directe
besparingen op ondersteuning en uitkeringen, de extra opbrengsten ontstaan door het voorkomen dat
mensen uitvallen (preventie).

Figuur 3: Lisa Westerveld in gesprek met één van onze jongeren.

2.2 Werkwijze
TriUnity hanteert een aanpak van 4 stappen om jongeren vanuit de situatie van een dagbesteding te
begeleiden naar loonvormende arbeid. Deze aanpak is levensbreed. Een levensbrede aanpak start bij
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de persoon met autisme en zijn omgeving. ‘Levensbreed’ heeft daarbij enerzijds te maken met de
samenhang tussen de domeinen (leren, ontwikkelen en werken) maar anderzijds ook met de
continuïteit van de ondersteuning door de jaren heen. De levensbrede aanpak geeft de jongeren de
kans om zich in hun eigen tempo en volgorde te ontwikkelen, passend bij hun capaciteiten en dromen
en met respect voor de eigen grenzen. De duur van de ondersteuning is dan ook afhankelijk van de
behoefte/vraag en de leeftijd van de jongeren. Zo kunnen ze naar eigen vermogen participeren in de
samenleving.
In figuur 1 wordt schematisch weergegeven hoe de levensbrede aanpak werkt. Hieronder wordt kort
omschreven wat de 4 stappen inhouden.

Figuur 4: levensbrede aanpak

Stap 1: De instroom
De instroom start met een intake. In de intake worden de volgende zaken met elkaar besproken en
vastgesteld:
• Een scan op basis van positieve gezondheid; hiermee bepalen we welke ondersteuning
gewenst is.
• Een loopbaanonderzoek; Persoonlijkheidstesten en ontwikkelingstesten; hiermee bepalen we
het ontwikkelperspectief
• Beroepskeuzetesten; hiermee bepalen we de richting en vorm van het opleidingsperspectief
• Bereidheid tot je nek uitsteken om deel van de wereld uit te maken. Hiermee bepalen we of je
wil beginnen aan een uitdagende tijd, op weg gaat naar een zo hoog mogelijke
zelfstandigheid.
Het resultaat van de intake is een ontwikkelplan. Dit plan bevat het perspectief waaraan de jongeren
gaan werken. In het ontwikkelplan staat ook het einddoel, (de stijging op de participatieladder) en een
stappenplan hoe dit gerealiseerd wordt, met concrete tussenliggende resultaten op het gebied van
wonen, ontwikkelen en werken. Het plan kan zo nodig tussentijds bijgesteld worden
Op basis van de intake wordt de woonsituatie bekeken. Het kan zijn dat er een situatie is die aandacht
nodig heeft. In deze fase worden plannen opgesteld rondom het wonen. Dit gebeurt in afstemming
met de jongere, de ouders en reeds aanwezige ondersteuning. Als er nieuwe ondersteuning wenselijk
is wordt deze gezamenlijk aangevraagd. Reeds bestaande plannen worden in overleg aangepast naar
de nieuwe situatie.
Sociale activiteiten zoals sport vormen een belangrijk aspect van het wonen. Als dit nog niet is
ingevuld wordt gezocht naar passende sportactiviteiten. Daarnaast gaat de groep er ook op uit en
onderneemt diverse excursies naar bedrijven en andere uitjes.
Stap 2: Ontwikkelen
In samenwerking met de LOI wordt een opleiding gevolgd, die past bij het ontwikkelperspectief.
Daarbij is het uitgangspunt dat de jongere zelfstandig werkt aan de lesstof, ondersteund door
medewerkers van TriUnity.
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Logischerwijs is er in het begin veel nieuwe theorie wat geleerd wordt. Gaandeweg wordt de geleerde
theorie in de praktijk gebracht. Daarnaast is er ook aandacht voor het plannen, aanbrengen van
structuur, stellen van vragen, versterken van doorzettingsvermogen etc.
Stap 3: Werkervaring via projecten.
De coach zoekt binnen de samenwerkende partijen, maar ook bij de bedrijven daarbuiten, passende
werkzaamheden bij de opleiding. Deze werkzaamheden kunnen zowel op locatie van de
opdrachtgever/ werkgever plaatsvinden als intern bij TriUnity. Dit is in de eerste plaats afhankelijk van
de wensen en mogelijkheden van de jongere en in de tweede plaats afhankelijk van de wensen van
de opdrachtgever/ werkgever.
Stap 4: Werk
Al gedurende het traject zet de betreffende loopbaancoach zich in voor het vinden van passende
werkzaamheden. Maar het pallet van ondersteuning is niet alleen gericht op de jongeren. Ook
werkgevers worden begeleid in de wijze waarop het meeste succes met de talenten kan worden
bereikt.
Werk vinden
Indien de jongere zijn opleiding heeft afgerond én zoveel mogelijk uit het ontwikkelingstraject heeft
gehaald wat betreft zowel vaktechnische-, arbeids- als sociale vaardigheden, dan wordt de jongere
begeleid naar werk. Dit kan zowel intern bij TriUnity als extern, afhankelijk van de mogelijkheden van
de jongere en het aanbod van werk(zaamheden). De jongere wordt begeleid door de coach/
loopbaancoach bij het zoeken naar passend werk, aanmaken van een LinkedIn profiel, opstellen van
een CV, profiel, sollicitatiebrief en presentatie tijdens een sollicitatiegesprek.
Aan het werk blijven
Indien de jongere werk(zaamheden) heeft gevonden passend bij zijn ontwikkeling zal hij hierin
begeleid worden door zijn coach. Daarnaast zal de coach ook de opdrachtgever begeleiden in de
omgang en de wijze van aanspreken van de jongere. Bij veranderingen in de werkzaamheden, de
werkomgeving of het team is het verstandig voor zowel de jongere als de opdrachtgever contact op te
nemen met de coach. TriUnity zal ten alle tijden regelmatig contact onderhouden met de jongere en
de opdrachtgever.
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3. Theory of change en impactmeting
De Theory of Change van TriUnity is vormgegeven volgens een methode zoals beschreven in “Impact
management - van meten naar maximaliseren” van Avance Impact (Kroese,2018). De Theory of
change is opgebouwd uit de volgende onderdelen.
1. Activiteiten: de acties die worden ondernomen om beoogde effecten te bereiken.
2. Outputs: dat wat de activiteiten concreet opleveren.
3. Effecten: de veranderingen die worden bereikt.
4. De impact die aan de activiteiten van de organisatie kunnen worden toegeschreven.

3.1 Het opstellen van de Theory of Change
In het kader van Ignite award 2017 heeft TriUnity in haar bedrijfsplan een eerste concept van haar
Theory of Change (TOC) opgesteld. Om voldoende validiteit van het model te krijgen is dit eerste
concept vervolgens met alle stakeholders besproken in 3 sessies.
1. Met het bestuur van de stichting hebben we de TOC doorleefd.
2. Met een aantal jongeren en ouders hebben we de output van de bestuurssessie gevalideerd.
Dit is input geweest voor de 3e sessie
3. Met een breed gezelschap vertegenwoordigers van stakeholders is tijdens een workshop op 9
januari 2019 de TOC nogmaals besproken. Daarbij zijn vertegenwoordigers van het UWV, het
Werkbedrijf regio Nijmegen, Gemeente Nijmegen (vertegenwoordiging vanuit onderwijs, zorg
en werk) Zorgorganisaties Driestroom en Plurijn, Onderwijsorganisaties Kristallis en ROC
Nijmegen en het Anton Jurgens Fonds uitgenodigd. In de workshop is onderstaand model
gebruikt om vanuit de verschillende interventies de mogelijke impact op stakeholders te
bepalen.

Figuur 5: weergave model impact bepaling stakeholders

Uit deze workshops is het huidige TOC model ontstaan. Het TOC model toont hoe de activiteiten van
TriUnity leiden tot impact voor jongeren en tot impact voor andere stakeholders (sociale omgeving,
overheden, werkgevers en onderwijs). De laag met effecten en laag met impact uit het TOC model
vormen de basis van deze impactrapportage.
Op de volgende pagina is het resultaat weergegeven
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In het onderstaande model zijn de relaties tussen de activiteiten, effecten en outputs niet meer
weergegeven omwille van de leesbaarheid.

Figuur 6: Theory of change (TOC) model van TriUnity

3.2 Effect en impactmetingen
TriUnity heeft de impactmetingen in haar processen ingebed. Daarvoor worden een aantal
meetinstrumenten gebruikt. Hieronder een korte weergave van deze meetinstrumenten.
• Ses: self esteem score – hiervoor wordt de Nederlanse vertaling gebruikt van de Rosenberg
Self Esteem scoremodel.
• Positieve gezondheidsscore van Institute for Positive Health - Positieve Gezondheid is een
manier om breder naar gezondheid te kijken. Zo wordt gekeken of je je bijvoorbeeld
voldoende kunt redden, of je je gelukkig of misschien juist eenzaam voelt en of je medische
zorg nodig of steun uit je omgeving mist. Het invullen van de vragenlijst Positieve Gezondheid
helpt kiezen en bespreken wat voor het individu belangrijk is. Er is een vragenlijst voor
volwassenen, voor kinderen en voor jongeren.
• Participatieladder; periodiek worden de jongeren gescoord op de trede van de participatie
ladder. Zie ook 4.2.6
• Net promotor score - Voor de tevredenheid van de werkgevers is gebruik gemaakt van de Net
Promoter Score. De Net Promoter Score (NPS) is een meetinstrument voor klanttevredenheid
en klantloyaliteit. Hoe hoger deze score, hoe meer tevreden en loyaal klanten en gebruikers
zijn. Centraal staat de vraag hoe waarschijnlijk het is dat klanten het bedrijf of merk zouden
aanbevelen aan anderen.
Naast de bovenstaande meetinstrumenten is voor dit rapport gebruik gemaakt van interviewsmet
jongeren en werkgevers. De vragenlijsten zijn bijgevoegd in de bijlagen.
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4. Effecten
Met effecten wordt de verandering vastgesteld die wordt bereikt door de activiteiten van TriUnity.
De verwachte effect zijn weergegeven in het TOC model
Jongeren en hun sociale omgeving
Impact
in hoofdstuk 3. Deze effecten resulteren in de impact
Effecten
zoals beschreven in hoofdstuk 5.
Hogere loonwaarde
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Participatie coaching dagelijkse
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Second opinion
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Figuur 7:TOC model Effecten

4.1 Verruimen leefwereld
Het Institute for Positive Health heeft een instrument ontwikkeld met 6 dimensies. Eén van die
dimensies is meedoen. Deze dimensie wordt gebruikt om inzicht te krijgen in de leefwereld van de
jongeren. Machteld Huber, ontwikkelaar van het instrument zegt daar het volgende over:
‘Het gevoel erbij te horen en contact hebben met anderen is een diepe behoefte van mensen. Het is
schokkend als je je realiseert wat een gebrek aan sociale verbondenheid met mensen doet. Uit
onderzoek blijkt dat echte eenzaamheid nog schadelijker is dan roken. Mensen die roken leveren bij
matig roken 8 jaar in op hun levensverwachting, en bij zwaar roken 13 jaar. Maar leven in echte
eenzaamheid vermindert de levensverwachting zelfs met 14 jaar.
In het instrument staan een aantal vragen die betrekking hebben op het onderwerp meedoen. Deze
vragen worden gescoord op een schaal van 1 tot 10, waarbij een gemiddeld cijfer over deze vragen
een totaalbeeld geeft op het vlak van meedoen.
• Ik heb goed contact met andere mensen
• Andere mensen nemen mij serieus
• Ik heb mensen met wie ik leuke dingen kan doen
• Ik heb mensen die mij steunen als dat nodig is
• Ik heb het gevoel dat ik ‘erbij hoor’ in mijn omgeving
• Ik heb werk, vrijwilligerswerk of hobby’s die ik zinvol vind
• Ik ben geïnteresseerd in wat er in de maatschappij gebeurt
De resultaten van 31 metingen geven een gemiddelde van 6,6, terwijl de laagste waarde een 4 is, en
de hoogste waarde een 9,6. Er is geen duidelijk verschil in de scores over de verschillende fasen
waarin een jongere zich bevind. Wel zien we bij de enkele jongeren die werkervaringsprojecten
uitvoeren of (betaalde) arbeid verrichten een stijging. Deze stijging is ruim 1 punt hoger, maar
aangezien het aantal metingen nog laag is (n = 4 van 31), is dit nog een voorlopige conclusie.
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Figuur 8;Weergave score Meedoen – verruimen leefwereld.
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4.2 Hogere self efficacy
Het zelfbeeld betreft de wijze waarop een persoon naar zichzelf kijkt. Bij een hoog zelfbeeld voelt
iemand zich goed om wie hij/zij is en accepteert zichzelf met zijn/haar sterke en zwakke kanten. Een
hoge mate van zelfwaardering is een voorwaarde voor geluk en succes (De Steven, z.d.). Self efficay
is onderdeel van het zelfbeeld, en beschrijft de mate waarin iemand zichzelf in staat acht om te gaan
met uitdagingen in activiteiten. Een hogere mate van self efficacy leidt tot meer initiatief nemen, meer
innovatieve ideeën, meer doorzettingsvermogen om met lastige situaties om te gaan (Buelens, 2011).
TriUnity brengt de self efficacy van de jongeren in kaart door ze 3 a 4 keer per jaar de Rosenberg Self
Esteem Scale (MD, z.d.) in te laten vullen. Deze bestaat uit 10 vragen waarbij de jongeren kunnen
antwoorden met sterk eens (cijfer 1), eens (cijfer 2), oneens (cijfer 3) en sterk oneens (cijfer 4). Zie de
vragenlijst in bijlage 1. In totaal hebben nu 17 jongeren de vragenlijst ingevuld, waarvan 10 jongeren
de vragen één keer beantwoord hebben, 2 jongeren twee keer, 2 jongeren drie keer en 3 jongeren
hebben de vragenlijst vier keer beantwoord.
Binnen deze zelfwaarderingstest van Rosenberg zijn 3 niveaus:
• 0-15: laag zelfbeeld (negatief)
• 15-25: normaal zelfbeeld (neutraal)
• 25-30: hoog zelfbeeld (positief)
Uit de uitkomsten van de vragenlijst van Rosenberg kan geconcludeerd worden dat het zelfbeeld van
de jongeren over de jaren heen sterk varieert en in zijn algemeenheid een daling laat zien indien
jongeren meerdere keren de vragenlijst hebben ingevuld. Daarentegen hebben driekwart van de
jongeren een hoog zelfbeeld (score tussen de 25-30) en ongeveer een kwart scoort een neutraal
zelfbeeld (tussen 15-25). De groep (n=32) scoort dus stabiel een vrij hoog zelfbeeld. Alleen bij de
jongeren die een lange periode thuis gezeten zien we in het begin een laag zelfbeeld.
De fluctuaties in de scores laten zien dat het zelfbeeld sterk situationeel gedreven is. Een stabiel
zelfbeeld wordt doorgaans opgebouwd door succeservaringen in onderwijs en werk, maar dat heeft in
deze doelgroep minder plaatsgevonden. Dit blijkt ook uit de interviews. Zie ook paragraaf 5.3
Overal wordt “zelfbeeld” als begrip door de jongeren lastig gevonden om over te praten.

4.3 Betere privé werk balans
De impact van TriUnity op een betere privé werk balans is tot op heden nog niet gemeten.
4.4 Hoger inkomen en hogere loonwaarde
Niet iedereen met autisme kan werken. Vaak hebben mensen met autisme een uitkering, zoals een
Wajong- of WIA-uitkering. Als er al sprake is van een inkomen is dat vaak in de vorm van een
uitkering. Uit onderzoek blijkt dat slechts 6 % van de volwassenen met autisme in de leeftijd 16 tot 65
voor meer dan 16 uur per week regulier betaald werk verricht. (NAR, 2019)
Op het moment van schrijven van dit verslag verrichten 2 jongeren loonvormende arbeid. Daarbij
ondersteunt TriUnity deze jongeren nog wekelijks evenals de werkgever. Hierdoor zijn deze jongeren
gegroeid naar trede vijf op de participatieladder, met als doel trede 6 binnen 1 jaar.
Beide personen hebben deze stap kunnen zetten binnen 1 jaar na de intake bij TriUnity. Daarbij had 1
persoon eerdere arbeidservaring.
Ondanks een lagere inzetbaarheid hebben deze jongeren een zodanig inkomen dat ze daarmee geen
aanspraak meer maken op uitkeringen of aanvullingen. Daarbij is de hoop dat de inzetbaarheid
zodanig ontwikkeld dat ze een inkomen kunnen verdienen wat ruim boven modaal kan worden
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genoemd. Beide jongeren hebben daarmee een loonwaarde van 100%, binnen de reguliere
loonschaal volgens de ingeschaalde cao passend bij hun aanstelling.
De verwachting is dat in 2020 nog enkele jongeren in soortgelijke functies uitstromen.

4.5 Hogere participatiegraad
De participatiegraad is de mate waarin de jongeren actief zijn in de maatschappij. Dit wordt gemeten
aan de hand van de participatieladder, die hieronder weergegeven staat.

Figuur 9: participatieladder

Uit onderzoek vanuit TriUnity blijkt dat de meeste jongeren één of een aantal stappen hebben gezet.
Deze stappen zijn onder te verdelen in de volgende groepen.
•

•

•

•
•
•

2 jongeren zijn van stap 1 naar stap 3 gestegen. Dit houdt in dat 2 jongeren vanuit de
thuisisolatie doorgegroeid zijn naar deelname georganiseerde activiteiten in de vorm van
TriUnity.
6 jongeren zijn van stap 2 naar stap 3 gestegen. Dit houdt in dat 6 jongeren hun contacten
buitenshuis uitgebreid hebben met deelname aan georganiseerde activiteiten in de vorm van
TriUnity.
2 jongeren zijn van stap 2 naar stap 4 gestegen. Dit houdt in dat 2 jongeren hun contacten
buitenshuis uitgebreid hebben met deelname aan georganiseerde activiteiten in de vorm van
TriUnity, maar daarbovenop ook nog eens onbetaald werk uit voeren. Bijvoorbeeld de
werkopdrachten die nu uitgevoerd worden door de jongeren bij VGZ.
1 jongere is van stap 3 naar stap 4 gestegen. Dit houdt in dat 1 jongere vanuit deelname
georganiseerde activiteiten is doorgegroeid naar onbetaald werk.
2 jongeren zijn van stap 3 naar stap 5 gestegen.
1 jongere is van stap 4 naar stap 5 gestegen.
1
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2

3

6 jongeren

2
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Figuur 10: Weergave groei op de participatieladder

Van het totaal van de 27 jongeren die zich in hebben geschreven hebben zijn er in totaal 20 stappen
zijn gezet op grond van de participatieladder.

4.6 Hogere zelfredzaamheid
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De zelfredzaamheid van de jongeren is nog niet specifiek gemeten, maar in PHS staan wel vragen die
daar betrekking op hebben. Hieruit kunnen we voorzichtig inzichten krijgen over de ontwikkeling maar
hier kunnen nog geen conclusies over getrokken worden. Deze vragen zijn de vragen:
- Ik kan goed voor mezelf zorgen?
- Ik heb genoeg geld om mijn rekeningen te betalen
- Ik ben tevreden over waar ik woon en met wie
- Ik kan goed omgaan met het geld dat ik elke maand krijg
Met het gemiddelde van de antwoorden van deze vragen maken we een boxplot.van de periode net
na de start bij TriUnity en van de periode waarbij jongeren langer dan 9 maanden actief door TriUnity
worden begeleid.
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Figuur 11:Zelfredzaamheid, vlak na de start bij TriUnity
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Figuur 12: Zelfredzaamheid; bij minimaal 9 maanden begeleiding door TriUnity

Hieruit kun je zien dat het gemiddelde met 0,4 punt is gestegen. Wel zien we een
verschuiving van de minimale waarde en de verdeling van het laatste kwartiel is groter,
waarmee een groter deel van de deelnemers zich in boven de 7 bevind. Hier kunnen wij
echter nog geen conclusies uit trekken. De aantallen die vergelijkbaar zijn over een lagere
periode gelden nog niet op de gehele groep (n = 6) , maar het geeft een indicatie dat het de
goede kant opgaat.
4.7 Loonvormende arbeid
Zie paragraaf 4.4
4.8 Jongeren zijn meer Work-fit
Er zijn geen specifieke metingen gedaan naar dit onderwerp, maar er zijn lopende projecten
met werkgevers die geïnterviewd zijn en uitspraak hebben gedaan over de samenwerking
met de jongeren. De uitspraken die zijn gedaan zijn erg positief over de jongeren maar
geven wel aan dat ze tijd nodig hebben om aan te passen en mogelijke bijscholing nodig
hebben om ook daadwerkelijk volledig kunnen werken.
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“Wat bij hun allebei het geval is, is dat ze nog eigenlijk nog onvoldoende
vooropleiding hadden om al meteen vol aan de slag te gaan. We hebben gewoon
gezegd, we gaan erin investeren. Ze zijn nu gewoon aan het leren, leren, leren.
Dat gaat gewoon hartstikke goed. De een gaat misschien wat sneller dan de
andere, maar dat is ook hoe het bij andere arbeiders zou gaan.”
“Ik heb tot nu toe nog niet meegemaakt dat het bij hun (lees: de jongeren) meer
tijd vergt dan bij andere mensen.”
Hieruit blijkt dat de jongeren qua persoonlijkheden wel work-fit zijn maar soms nog wel een
kleine stap moeten zetten voordat ze het type werk kunnen doen dat ze moeten gaan doen.
Zoals een opleiding of een cursus.
“Ze hadden het eerste deel gehad. Het grote plaatje zeg maar. Daarna gingen ze
naar de details en de structurele aanpak ervan en toen zeiden ze ohja hier kunnen
we iets mee. Maar dat hele grote plaatje is niet zo duidelijk voor ze. Dit was heel
concreet en je weet precies hoe je het aan moet pakken. Dat was helder voor ze.”
Uit dit citaat blijkt dat de jongeren het snappen en begrijpen maar wel op een andere manier
als de meeste mensen. De jongeren zijn heel erg gericht op details en vinden het ook prettig
om hiermee te werken in plaats van direct het grote plaatje. Dit is een detail waar rekening
gehouden mee kan worden om de jongeren zo efficiënt mogelijk te laten werken en ze ook
het prettigst te laten voelen.
“Wij hebben in de eerste periode heel veel gecontroleerd of het wel goed ging en
of we iets bij moesten sturen. Ook of de handleiding wel duidelijk genoeg was.
Daar zat dus best wel veel begeleiding in, maar je merkt bij de jongeren dat als ze
eenmaal weten hoe het moet dat ze dan gaan als een speer. Dat werkt heel
mooi.”
De jongeren hebben duidelijkheid nodig vanuit de werkgever. Wanneer ze deze geboden
krijgen hebben ze verder niet veel begeleiding meer nodig. Zolang de basis van het werk
hetzelfde blijft en ze niet hoeven te switchen. Het produceren van een duidelijke handleiding
kost wat energie maar deze handleiding is uiteindelijk niet alleen handig voor de jongeren,
maar bruikbaar voor iedereen. Hiermee sla je twee vliegen in één klap, je maakt het
makkelijker voor je eigen werknemers en voor de jongeren die vanuit TriUnity komen.
4.9 Alternatieve route en preventie uitval.
Er zijn 2 jongeren die op basis van een verwachte uitval uit het onderwijs bij TriUnity terecht zijn
gekomen. Deze jongeren hebben dezelfde intake gekregen als de overige jongeren bij TriUnity.
Daarbij ligt meer aandacht op de benodigde ondersteuning om het reguliere onderwijs in te vullen
passend bij de behoefte van deze jongeren. Omdat de instroom van deze jongeren nog pas kort op
gang is gekomen, zien we hier nog geen concrete resultaten. We zien we dat 1 jongere zich inmiddels
zodanig ontwikkeld dat terugkeer naar het reguliere onderwijs binnenkort wordt ingevuld.
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5. Impact
Dit hoofdstuk beschrijft de impact zoals die door verschillende stakeholders wordt ervaren.
Per stakeholder is een beschrijving gemaakt van
Jongeren en hun sociale omgeving
Impact
de onderwerpen die in de theory of change
Effecten
(paragraaf 3.2) zijn weergegeven in de
Outputs
impactring. Interviews vormen de basis voor dit
hoofdstuk.
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Daarnaast is ook een paragraaf gewijd aan
mogelijke negatieve impact die TriUnity op de
verschillende doelgroepen heeft.
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Figuur 13:TOC model: impact

5.1 Impact voor jongeren
Om de impact van TriUnity op jongeren te beoordelen zijn er 10 interviews gehouden, die naast de
reguliere metingen zijn gelegd. Daarvoor zijn 3 vragenlijsten voorbereid. De vragen zijn afhankelijk van
de fase waarin een jongere zit.
• Fase 1 betreft jongeren die korter dan 3 maanden bij TriUnity zijn en met hun intake bezig zijn.
• Fase 2 gaat over jongeren die tussen 3 en 6 maanden bezig zijn met focus op opleiding.
• In de derde fase zijn jongeren al langer dan 6 maanden bezig en krijgen focus op werk.
Voor elke fase is een andere vragenlijst voor de interviews gebruikt (zie bijlage).
In dit hoofdstuk zijn verschillende quotes van de jongeren gebruikt om de conclusies te ondersteunen.
5.1.1 Zingeving
Zingeving is onderdeel van de vragenlijst uit de IPH (Positieve gezondheid). Uit deze metingen zijn
blijken vooral persoonlijke ontwikkelingen. Op groepsniveau is daaruit geen conclusie te trekken. Wel
valt op dat daar seizoensinvloeden gelden, omdat de groep gemiddeld lager scoort in het vroege
voorjaar dan in de rest van het jaar.
Naast scores uit deze vragenlijst is het onderwerp ook besproken tijdens de interviews. Zo zijn er
vragen gesteld over het leven van de jongeren voor en tijdens hun begeleiding door TriUnity.
Het gevoel van de jongeren voordat zij lid waren bij TriUnity
Uit de interviews kan geconcludeerd worden dat jongeren negatiever in hun leven stonden voordat ze
begonnen bij TriUnity.
Een van de interviewvragen was “Wat deed je voor TriUnity?”.
Van de geïnterviewden volgden 40% voor TriUnity een opleiding, 10% van de jongeren zaten nog op
de middelbare school, 10% van de jongeren kregen speciaal onderwijs, 20% van de jongeren zaten bij
dagbesteding, 10% van de jongeren hadden jeugdzorg en 10% van de jongeren zaten bij autisme
coaching. Echter sloot voor een overgroot deel (>75%) de periode van onderwijs niet aan bij de
dagbesteding bij TriUnity. Deze jongeren zaten een bepaalde tussenperiode thuis.
Dagbesteding is gedefinieerd als het op een gestructureerde manier verrichten van zinvolle activiteiten
ter vervanging van school en/of werk door mensen die vanwege een aandoening of beperking
problemen ervaren op het gebied school, werk en andere vormen van sociale participatie. Mensen
nemen deel omdat dit hen een zinvolle besteding van de dag oplevert (zingeving), ontplooiingskansen
biedt (ontwikkelingsgericht) en bijdraagt aan hun herstel (GGZ Standaarden, 2017).
Ten opzichte van de definitie is door de geïnterviewde echter vaker verteld dat zij het gevoel hadden
niet zinnig bezig te zijn. Uit de interviews kan ook geconcludeerd worden dat zinnig bezig zijn wel heel
belangrijk is voor de jongeren. Wanneer zij niet zinnig bezig waren voelde zij zich vaak nutteloos en
waardeloos. Nu zij een opleiding volgen krijgen ze weer een toekomstperspectief.
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“Bij dagbesteding had ik het idee dat ik niet zinnig bezig was. Ik deed
werkzaamheden onder mijn niveau en vond dat erg saai. Het toekomstperspectief
sprak me niet aan. Maar ik kan wel zeggen dat er hier bij TriUnity wel aan een
bepaald doel gewerkt wordt en dat vind ik fijn.”
“Door mijn studie die ik volg bij TriUnity heb ik het gevoel dat ik ook echt iets
zinnigs doe. Dat gevoel had ik bij mijn dagbesteding niet.”
Een volgende vraag was “hoe zag je dag eruit voordat je lid was van TriUnity en hoe ziet je dag er nu
uit?”. Hieruit bleek dat er veel verschil was tussen de jongeren die een opleiding volgde of een
dagbesteding hadden.
Bij de jongeren die een opleiding volgde bleek dat zij voornamelijk op zoek waren naar meer structuur
en overzicht. Daarnaast vonden de jongeren de opleidingen niet uitdagend genoeg en hierdoor gingen
ze zich erg vervelen. Bij de jongeren die een dagbesteding hadden bleek dat zij voornamelijk dingen
deden waar ze zelf minder passie voor hadden. Ook hadden de jongeren bij dagbesteding het idee
dat alles voor hen werd gekozen en dat zij niet voor hunzelf konden denken en beslissen.
“Vroeger bij dagbesteding kon ik niet voor mezelf denken en voor mezelf dingen
beslissen.”
“Op het speciaal onderwijs werd er gewoon gezegd doe dit en doe dat. Daar heb ik
helemaal niks mee. Bij TriUnity kan ik doen waar ik zelf interesse in heb.”
Daarnaast hadden de jongeren het idee dat de begeleiders bij de dagbesteding weinig ervaring
hadden met autisten en dat ze daardoor soms niet wisten hoe ze met autisten om moesten gaan.
“Bij dagbesteding voelde ik me schuldig als iets me niet lukte en durfde ik dat niet
aan te geven. Bij TriUnity heb ik het idee dat ik overal over kan praten. Hierdoor
ben ik nu een stuk minder streng voor mezelf.”
“Het ging die periode dusdanig slechte dat ik het gevoel had dat het voor mij
allemaal niet meer hoefde.”
Geconcludeerd kan worden dat TriUnity op het vlak van zingeving beter aansluit bij de specifieke
behoefte van de jongeren op dit vlak.
5.1.2 Hogere zelfstandigheid
Eerder in dit verslag wordt verteld dat de eerste 3 maanden een oriëntatiefase is, waarbij de jongeren
erachter komen waar ze goed in zijn en wat ze willen doen in de toekomst. Na deze oriëntatiefase
kiezen de jongeren meestal voor een opleiding die bij hen past. Doordat de jongeren bezig zijn met
een studie waar ze passie voor hebben en zelf voor gekozen hebben voelen ze zich waardevoller. De
jongeren werken daadwerkelijk ergens naartoe en dit motiveert hen.
Daarnaast blijkt ook uit de interviews dat de jongeren op zoek zijn naar structuur in hun leven en
TriUnity biedt dit.
Ook komt er uit de gehouden interviews dat de jongeren door de begeleiding van TriUnity zekerder in
hun schoenen staan doordat ze zelf hun keuzes kunnen maken. Doordat TriUnity echt benieuwd is
naar wat de jongeren zelf willen in de toekomst en ze vervolgens begeleid naar dit doel voelen de
jongeren zich echt gehoord en serieus genomen.
Verder blijkt uit de gehouden interviews dat de jongeren de begeleiding ook als beter ervaren bij
TriUnity dan bij dagbesteding. Daar hadden de jongeren vaak het idee dat de begeleiders niet wisten
hoe ze met autisten om moesten gaan, dit hebben zij niet bij TriUnity.
“Toen ik bij dagbesteding zat wist ik niet wat ik aan moest met mijn leven. Het was
heel lastig allemaal. En ik had wel dezelfde ideeën maar ik stond er heel anders in.
Door TriUnity ben ik in mezelf gaan geloven en durf ik de eerste stappen te
zetten.”
“Bij TriUnity heb ik durven aangeven dat ik een eigen onderneming wil beginnen.
Ik was altijd bang dat mensen vanwege mijn autisme zouden zeggen; nee dat is
niks voor jou. Bij TriUnity vonden ze dit wel heel belangrijk omdat dat is wat ik wil.
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Bij TriUnity krijg ik veel begeleiding bij het opstarten van mijn eigen onderneming.
Huub zelf helpt mij enorm in deze zoektocht en dat vind ik heel fijn, hij is als een
soort rolmodel voor mij waar ik echt tegenop kijk en veel van leer.”
“Ik vind het een verbetering dat ik nu bij TriUnity zit omdat ik meer plezier beleef
aan mijn andere bezigheden, omdat ik door mijn studie die ik daar volg het gevoel
heb dat ik ook echt iets zinnigs doe. Dat gevoel had ik bij dagbesteding niet.”
De dagindeling van de jongeren
Aan elk geïnterviewde lid van TriUnity is de vraag gesteld of zij kunnen uitleggen hoe hun dag eruit
zag voordat zij lid werden bij TriUnity, en hoe een dag nu ze lid zijn bij TriUnity er uitziet.
De dagindeling van de jongeren voor zij lid waren bij TriUnity
Zoals eerder aangegeven kan uit de interviews geconcludeerd worden dat voor de jongeren die eerst
dagbesteding hadden de dag begon met vaak veel irritatie omdat ze wederom naar de dagbesteding
moesten waar ze zich nutteloos voelde. Vaak mochten deze jongeren 3 dagdelen naar dagbesteding.
Zij werkte dan bijvoorbeeld met dieren, in tuinen of in een bakkerij. De jongeren gaven tijdens de
interviews aan zich niet zinnig te voelen bij het doen van dit werk. Daarnaast valt het op uit de
interviews dat de jongeren het idee hadden dat hun de les werd gelezen bij dagbesteding.
De jongeren die thuis zaten hadden eigenlijk totaal geen structuur. Zij deden waar ze zelf zin in
hadden en dat was dan voornamelijk gamen of achter de computer spelletjes spelen. Zij geven aan
dat dit veel leuker klinkt dan dat het werkelijk is. De jongeren geven aan dat ze het niet fijn vinden om
alleen te zijn.
“Het lijkt leuk thuiszitten maar het is eigenlijk een hel. Ik werd bijna depressief.”
De jongeren die voorheen naar school gingen hadden wel wat meer structuur maar verveelde zich
enorm. Hetgeen wat ze leerde op school was te makkelijk en hierdoor verloren zij hun motivatie.
“Ik zag het nut niet in van de middelbare school, het was eigenlijk heel makkelijk,
en dat zie ik nu bij TriUnity wel.”
Nu zij lid zijn bij TriUnity
Voor de jongeren die voorheen dagbesteding hadden is er qua dagindeling niet veel veranderd. Wel
qua wat ze precies doen. Voorheen gingen zij namelijk 3 ochtenden naar dagbesteding en nu gaan zij
3 ochtenden naar TriUnity. Wat anders is wat zij in een ochtend doen bij TriUnity ten opzichte wat ze
deden bij dagbesteding. Zij werken namelijk aan hun studie. Uit de interviews blijkt dat de kwaliteiten
van de jongeren hierdoor naar boven komen. Doordat zij een studie volgen voelen zij zich
waardevoller voor de maatschappij. En dit wordt door de jongeren als erg belangrijk gevonden.
“Deze kwaliteiten kon ik natuurlijk ook inzetten tijdens mijn dagbesteding, maar
tijdens de studie bij TriUnity vind ik toch meer uitdaging en voldoening bij het
inzetten van deze kwaliteiten. Voor mijn gevoel benut ik mijn kwaliteiten nu echt op
een niveau dat bij mij past.”
“Bij TriUnity wordt mij nooit de les gelezen, alles gaat in overleg.”
“Mee doen in de maatschappij is voor mij erg belangrijk en dat ik nu wat meer mee
doe geeft me dus ook een tevredener gevoel over mijzelf. Het mee doen aan de
maatschappij is voor mij zo belangrijk, omdat ik mij vaak vergelijk met anderen en
mee wil kunnen praten met anderen over het ‘normale leven’.”
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5.1.3 Meer eigenwaarde en zelfvertrouwen
De jongeren ervaren TriUnity als een stichting die echt weet hoe ze autisten moeten begeleiden. Deze
goede begeleiding komt door hen door oprechte interesse en goede communicatie. Hierdoor kunnen
de jongeren zich volledig focussen op hun studie en is hun studie makkelijker vol te houden en komt
het idee van een “echte baan” steeds dichterbij.
Maar naast de begeleiding bij hun studie geeft TriUnity ook persoonlijke begeleiding namelijk, een
luisterend oor, advies en structuur. De jongeren geven vaak aan dat ze vastlopen in hun studie.
TriUnity geeft hun dan veel advies en geven verschillende blikken op de situatie waardoor de jongeren
anders gaan denken.
Daarnaast kan uit de interviews geconcludeerd worden dat de jongeren veel waarde hechten aan
structuur in hun leven. De jongeren geven aan deze structuur bij TriUnity te krijgen.
“Van een frisse blik op de situatie leer je veel doordat je je minder beperkt tot je
eigen gedachtegangen. Ik wil namelijk zelf vaak de nadruk leggen op wat fout
gaat. TriUnity stuurt me om meer naar het positieve te kijken.”
“Onze mening is erg belangrijk, er wordt namelijk naar geluisterd en zo nodig
worden er aanpassingen gedaan. Deze dingen maken dat je ook echt het gevoel
hebt onderdeel te zijn van TriUnity.”
“Ik beleef nu meer plezier aan mijn bezigheden bij TriUnity, omdat ik door mijn
studie het gevoel heb dat ik ook echt iets zinnigs doe. Dat gevoel had ik voorheen
niet.”
“Doordat TriUnity mij begeleidt lukt het mij de studie vol te houden. Ze bieden me
namelijk structuur, een luisterend oor en advies. Kortom, TriUnity geeft mij de kans
om mij op meerdere gebieden (sociaal, studie, zelfkennis) te ontwikkelen als
persoon waardoor ik mij over het algemeen zeker beter ga voelen.”
“TriUnity biedt mij een plek met goede begeleiding: een luisterend oor, advies en
structuur. Deze goede begeleiding komt tot stand door de kleinschaligheid, de
oprechte interesse en de goede communicatie met zowel mij als met mijn
thuisfront (begeleiding beschermde woonvorm). Door deze goede begeleiding kan
ik mij ontwikkelen, mijn studie volhouden en hopelijk uitstromen naar werk.
Hiernaast biedt TriUnity mij ook een veilige en fijne leeromgeving, waardoor ik het
leuk vind om te komen.”
“TriUnity helpt mij om ervoor te zorgen dat ik mezelf niet overvraag en een vaste
planning heb. Structuur helpt mij enorm.”
Afstand op de arbeidsmarkt
De jongeren van TriUnity vinden het lastig te bedenken of zij de studie die zij gekozen hebben bij
TriUnity ook echt gaan halen. Uit de interviews kan geconcludeerd worden dat de jongeren voorheen
werden gezien als minderwaardig. Zij voelen zich door hun verleden nog erg onzeker. Waarin er eerst
jaren tegen hun is verteld dat zij iets niet kunnen wordt er nu eindelijk verteld dat zij ergens goed in
zijn. Dit vinden zij soms lastig te geloven. Dit gevoel zit in hun systeem en om hieruit te komen is veel
tijd voor nodig. Zij vinden het daarom ook erg lastig om te denken aan het feit dat ze ooit een studie
behalen en daarnaast misschien in de toekomst een baan hebben.
Toch werd duidelijk uit de interviews dat zij hierin al kleine stapjes maken. Zij geloven op het moment
nog niet helemaal dat zij ooit een baan aankunnen maar zij weten wel dat zij door TriUnity veel verder
zullen komen dan ooit tevoren. Daarnaast zien zij ook de andere jongeren groeien in hun proces. Dit
lijkt een soort voorbeeld voor ze waardoor ze het idee krijgen dat zij ook wat gaan bereiken bij
TriUnity. De jongeren hebben zich dit nu al gerealiseerd. Dit is al een grote sprong in een korte tijd. Als
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er al na 1,5 jaar deze vooruitgang is gemaakt, dan biedt dat heel veel perspectief voor de komende
jaren.
“Het is heel bijzonder om mee te maken wat anderen al bereikt hebben bij TriUnity.
Sommigen vloeien nu uit naar werk en dat motiveert me ook want je krijgt oog voor
wat andere bereiken. Ik krijg dan het gevoel dat ook mij dat misschien wel gaat
lukken”.
“Volgens mij ben ik nog niet echt trots op mezelf. Wel meer als voorheen. Maar
hoe ik me over mezelf voel is wel 10x beter”.
“Ik ben heel blij dat ik eindelijk aan een beroepsopleiding kon gaan beginnen en
zeker op deze manier. In het reguliere schoolsysteem was ik waarschijnlijk al snel
gestrand, maar met de hulp van TriUnity heb ik meer kans van slagen.”
“Ik was altijd bang dat mensen vanwege mijn autisme zouden zeggen nee een
eigen onderneming is niks voor jou. Nu heb ik het idee dat een eigen onderneming
nu steeds meer de werkelijkheid zou kunnen worden.”

5.1.4 Kwaliteit van leven
Bij de vraag aan de jongeren hoe ze zich voelde in de tijd voor dat ze bij TriUnity kan geconcludeerd
worden uit de interviews dat ze niet heel lekker in hun vel zaten. Uit de interviews is gebleken dat
100% van de geïnterviewden gelukkiger in het leven staan dan voorheen. Eerder in deze rapportage
is al aangegeven dat veel van de jongeren thuis zaten. Dit werd als vreselijk ervaren. Sinds zij bij
TriUnity zitten hebben zij meer structuur in hun leven. Daarnaast hebben zij ook een positiever
toekomstperspectief. Dit blijkt een groot factor van geluk te zijn in hun leven.
“Vlak voordat ik aan mijn studie begon had ik een dusdanig mindere periode dat ik
het gevoel had dat het voor mij allemaal niet meer hoefde. Door mijn mindere
periode is mijn traject ter voorbereiding op een studie gestopt en hadden ze me
afgeraden een opleiding te gaan volgen bij het Rijn Ijssel. Toen voelde ik me
waardeloos. Ik had echt een doel en een vooruitzicht nodig in mijn leven en zag dit
nu helemaal in duigen vallen. Pas toen ik de thuisstudie toch had aangeschaft en
was begonnen, begon ik me iets beter te voelen. Echter had ik moeite om in mijn
eentje een thuisstudie te doen. Wat ik daar miste heb ik gevonden bij TriUnity ”.
“Sinds ik bij TriUnity ben merk ik dat ik wel weer positiever en gelukkiger ben dan
wanneer ik voor een lange periode thuis zit. Dit komt omdat ik hier gewoon lekker
aan de slag kan. Daarnaast vind ik hier ook aanspraak”.
“Ik hoef hier niet alles wat ik zeg te versimpelen. Mensen snappen daadwerkelijk
wat ik zeg. Dat heb ik wel gemist. Je kunt hier eindelijk gewoon praten”.
“Voorheen zat ik erg slecht in mijn vel. Ik vond de begeleiding bij dagbesteding
nooit fijn en het toekomstperspectief sprak me niet aan. Sinds ik bij TriUnity zit ben
ik veel enthousiaster. Het is de enige organisatie die bij mijn wensen paste”.
“Nu ik bij TriUnity ben stap ik gewoon op de fiets zonder irritatie in mijn
achterhoofd en heel vaak ook heel vrolijk en dan ben ik gewoon heel enthousiast”.
“Ik heb me in geen tijden beter gevoeld dan nu”.
Een van de gestelde vragen tijdens de interviews was: Op een schaal van 0 tot 10 hoe gelukkig was je
voor TriUnity en hoe gelukkig ben je nu dat je lid bent bij TriUnity. Alle 10 de geïnterviewde jongeren
gaven een hoger cijfer sinds zij bij TriUnity zitten. Bij de vraag hoe gelukkig ze waren voor TriUnity
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was het gemiddelde van alle antwoorden een 4,6. Bij de vraag hoe gelukkig ze zijn nu ze bij TriUnity
lid zijn was het gemiddelde van alle antwoorden een 7,2. Een van de jongeren zat tijdens het interview
pas 3 weken bij TriUnity en zij gaf haar geluk voor TriUnity een 6,9 en haar geluk sinds dat ze bij
TriUnity zit een 8,2. Dit is een enorme groei in zo een korte tijd. In figuur 1 en 2 worden in een boxplot
alle antwoorden weergeven.

Figuur 14: geluk jongeren voor TriUnity

Figuur 15: geluk jongeren tijdens TriUnity

Een andere vraag die de jongeren is gesteld is: Waarom moet TriUnity volgens jou blijven bestaan?
De jongeren geven aan dat dit tot nu toe de enige plek is waar zij het idee hebben de goede
begeleiding te krijgen.
“Hun coaching is veel meer vanuit hunzelf gedreven dan vanuit de mensen die een
9 tot 5 mentaliteit hebben. Heel praktisch en meedenkend. Ze doen wat zij denken
wat bij de cliënt past. De insteek is dat ze de client op de juiste plek hebben gezet
zodat die gene zelf zich er ook 100% voor inzet. Inzicht daarin dat al dat geld wat
een werktraject kost zien zij even als voorbereiding, het kan iets langer duren,
maar dan doen zij het zo dat de persoon echt zelf wil werken. Dat is het
belangrijke verschil waardoor zij steeds bewijzen dat er in een autist ook een
specifiek talent zit waardoor iemand wel met net zo veel arbeidswaarde het zelfde
beroep kan vervullen.”
“Omdat er zo goed als geen enkele plek is voor een hoogbegaafde autist. Ik heb
op andere plekken gezeten, maar vaak was er een IQ verschil van 40 of meer
punten en dan heb je totaal geen aanspraak, je kunt niet met mensen kletsen. Dat
is best isolerend.”
“Om mensen zoals ik die heel veel talenten hebben maar door een handicap of
autisme niet gewaardeerd worden door de maatschappij om die toch een kans te
geven”.
“Toch kijkend op de manier waarop ik behandeld ben door het UWV en het
werkbedrijf vind ik dat er weinig begrip is en weinig empathie. In mijn ogen zijn we
gewoon slecht behandeld en begeleid door het werkbedrijf. In dat opzicht zie ik dat
TriUnity wel belangrijk werk doet. Ik denk dat er hier gewoon vanuit de begeleiding
meer ervaring is met autisme.”
Conclusie Impact voor jongeren
TriUnity biedt de jongeren een zinvolle dagbesteding, met een dagstructuur. Daardoor zijn ze beter in
staat zich te ontplooien. Dit biedt het merendeel van de jongeren een toekomstperspectief, wat ze
eerst niet hadden. Daarbij wordt verder veelvuldig opgemerkt dat de begeleiding vanuit TriUnity beter
aansluit bij de specifieke kenmerken van mensen met autisme. Iets wat op andere dagbestedingen
nogal eens gemist werd.
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5.2 Impact voor overheden
De maatschappelijke kosten voor autisme zijn al aanzienlijk hoog en zullen wanneer er niks veranderd
alleen maar stijgen (NVA, 2015). De steeds maar verder oplopende kosten zouden een
waarschuwingssignaal moeten zijn dat er iets moet veranderen. Voor dit onderdeel van de
impactrapportage is een desk studie gehouden. In dit subhoofdstuk wordt bekeken hoe veel geld het
voor de maatschappij zou schelen wanneer de groep autisten een studie afronden en vervolgens aan
het werk zouden gaan.
Om de kosten voor de maatschappij in kaart te brengen is er gebruik gemaakt van Stichting Vanuit
autisme bekeken, een expertiseteam op het gebied van autisme en inclusieve samenleving. Deze
stichting heeft een rapport uitgebracht over een levensbrede aanpak bij autisme. Dit rapport noemen
zij een maatschappelijk businesscase (mBC) (VanuitAutismeBekeken, 2015). De mBC laat zien dat
een betere participatie en meer levensgeluk voor mensen met autisme mogelijk is, tegen lagere
kosten dan nu. Zij geven aan dat de sleutel hiervoor is ondersteuning op maat vanuit een ‘levensbrede
aanpak’, ook wel integrale benadering genoemd. In deze maatschappelijke businesscase wordt
gekeken naar oplossingen voor mensen met autisme. Deze ‘levensbrede aanpak’ is precies wat
TriUnity biedt aan de jongeren. Tot nu toe is TriUnity het enige bedrijf die deze aanpak aanbiedt. Dit
maakt TriUnity van grote waarde voor onze maatschappij.
5.2.1 Daling loonkosten door subsidies
Vanuit de overheid worden er veel mogelijkheden geboden voor werkgevers waardoor zij onder
andere minder risico lopen bij het aannemen van mensen met autisme. In 5.3.2 wordt hier meer over
verteld.
5.2.2 Daling uitkeringskosten
De figuur in bijlage 4 geeft een beeld van de totale investeringen en opbrengsten per partij. Uit deze
mBC komt naar voren dat iedere euro die jaarlijks wordt geïnvesteerd in de levensbrede aanpak er
naar schatting jaarlijks vier kan opbrengen. De jongeren die door hun autisme waren uitgevallen
kunnen namelijk weer aan het werk. Deze opbrengst is het resultaat van twee effecten die door de
´levensbrede aanpak´ ontstaan. Namelijk de besparing van directe kosten voor bijvoorbeeld
dagbesteding en uitkeringen maar ook de besparing van indirecte kosten doordat het risico van
uitvallen kleiner wordt.
De groep autisten kosten, volgens de mBC, de maatschappij € 7.855.000 per jaar
(VanuitAutismeBekeken, 2015). Dit zijn dan de kosten opgeteld van de overheid, zorgverzekeraars,
samenwerkingsverband passend onderwijs, het UWV en de werkgevers. Door de levensbrede aanpak
die TriUnity biedt zullen de autisten een opleiding volgen en dus minder thuiszitten, kunnen eventueel
wanneer zij deze opleiding af hebben gerond aan het werk en zullen dan een inkomen hebben. Dit
geeft besparingen op uitkeringen vanuit de gemeente. Ook zullen de autisten meer levensgeluk
ervaren en minder snel opgenomen hoeven worden. Dit zou betekenen dat een grote groep mensen
(weer) zullen gaan participeren in de maatschappij. De financiële besparingen zijn volgens de mBC
dan €6.293.000 per jaar(VanuitAutismeBekeken, 2015) tegen een investering van 1.562.000.
5.2.3 Daling participatiekosten
In de TOC wordt de daling van participatiekosten genoemd als impact voor overheden. Tijdens de
desk studie is hierover geen informatie verzameld.
5.2.4 Daling zorgkosten
Het TOC model spreekt ook over dalende zorgkosten als gevolg van minder uitval. Jongeren die een
opleiding kunnen afmaken en volwassene die aan het werk kunnen blijven hebben meer
levensvreugde en toekomstperspectief. Dit verkleind hun afstand op de maatschappij en voorkomt de
gevolgen van een neerwaartse spiraal waarin deze groep terecht kan komen wanneer zij buiten de
maatschappij staan. Dit kost de maatschappij indirect minder geld omdat de kosten van dure zorg,
speciaal onderwijs, dagbesteding en/of uitkeringen voor deze mensen voorkomen kunnen worden.
Meer levensgeluk
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De ´levensbrede aanpak´ heeft niet alleen financiële voordelen maar ook voordelen voor de kwaliteit
van leven. Door deze aanpak is er volgens de mBC meer levensgeluk voor jeugdigen en volwassenen
met autisme en hun naasten (ouders, partner, familie). Het levensgeluk neemt toe omdat schooluitval,
uithuisplaatsing, burn-outs en uitval op het werk worden voorkomen.
Conclusie
De daling van kosten zoals subsidies, uitkeringskosten, participatiekosten en zorgkosten zijn
aannemelijk op basis van een mBC. Empirisch bewijs hiervoor is echter nog zeer gering omdat slechts
2 jongeren daadwerkelijk in loondienst zijn getreden. Uiteraard worden verdere metingen uitgevoerd
door TriUnity om uiteindelijk het empirisch bewijs voor daling van deze kosten te kunnen leveren.

5.3 Impact voor werkgevers
Om de impact en de waarde van TriUnity op de werkgevers te kunnen weergeven zijn er 3 interviews
gehouden. Deze 3 interviews zijn gehouden met werkgevers die actief zijn met de jongeren van
TriUnity vanuit werkgever VGZ. Elk van deze werkgevers zijn ongeveer 3 maanden in samenwerking
geweest met de jongeren voordat de interviews plaatsvonden. De gestelde vragen staan in de bijlage.
Af en toe wordt er gebruik gemaakt van verschillende quotes van de werkgevers uit de gehouden
interviews en vormen wij onze deelconclusies.
Uit deze gehouden interviews zijn verschillende onderwerpen gehaald die per onderdeel worden
besproken.
5.3.1 Loyale medewerkers
Bij het bekijken van de TOC is het eerste punt dat van toepassing is op de werkgevers, de loyale
medewerkers. Dit is ook uit de interviews gebleken. Een van de werkgevers gaf aan dat de
werknemers vanuit TriUnity erg toegewijd, en betrokken zijn bij je bedrijf. Dit heeft niet op de
allerlaatste plaats te maken met het feit dat deze jongeren heel erg dankbaar zijn voor de kans om
werk te doen wat meer richting hun eigen intellectuele niveau gaat. Met loyale medewerkers bedoelen
wij ook medewerkers die zich heel erg betrokken voelen bij het project en het werk. Ze proberen altijd
voor het beste eindproduct te gaan en ze blijven ook scherp. De jongeren zijn ook erg loyaal, omdat
ze eenmaal aan het werk gewend raken en dit ook prettig vinden. Ze vinden het niet prettig om veel
afwisseling te hebben. Daardoor is het ook aantrekkelijker voor de jongeren om voor dezelfde baas te
blijven werken.
“Ze willen ook snappen wat er gebeurt. Ook het systeem. Ze willen snappen
waarom dat cijfertje dat cijfertje geeft. Dat moet je dan wel meenemen. Terwijl wij
in eerste instantie willen weten wat we moeten doen terwijl dat cijfertje ons niet
zoveel boeit, wij drukken gewoon op ‘send’. Ze willen het begrijpen zodat ze
zichzelf ook kunnen controleren. Dat is ook die betrokkenheid.”
“We hebben het vorig jaar zelf gedaan en toen merkten we ook dat er wel wat
dingen fout gingen. Ze nemen er ook de tijd voor. Wij hadden zelf het gevoel van
het moet klaar want je wil de rest van de dag ook andere dingen doen. Je merkt bij
hun dat ze er de tijd voor nemen want ze hebben er ook de tijd voor.”
5.3.2 Hogere productiviteit medewerker
Uit de TOC blijkt dat de jongeren een hogere productiviteit als medewerker hebben. Uit de interviews
blijkt ook dat de jongeren het prettig vinden om hoog repetitief werk te doen waar weinig verandering
in voorkomt. Werk wat een normale werknemer al snel vermoeiend en saai begint te vinden. Als
gevolg daarvan kunnen er fouten in het werk van een normale medewerker komen te zitten. De
jongeren vinden dit werk juist prettig en blijven hier sterk op gefocust waardoor de kwaliteit van het
geleverde werk uiteindelijk hoger zal zijn. Door de hoge concentratie zal niet alleen de kwaliteit maar
ook de snelheid hoger zijn. De fouten die anders gemaakt kunnen worden hoeven uiteindelijk ook niet
meer opgelost te worden of kunnen later ook niet meer voor problemen zorgen, wat kostenbesparend
is. Uit de interviews bleek dat de jongeren afwijkingen sneller zien en dat ze deze aangeven aan de
leidinggevende. Hiermee kun je tot nieuwe inzichten komen of fouten in het systeem ontdekken.
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“Na twee dagen vinden wij dat saai. Daar komt het eigenlijk op neer. Zij bleven
alert daarop en die vonden het heel erg leuk om te doen. Ze vinden het gewoon
heel erg fijn dat het elke keer gewoon hetzelfde riedeltje is.”
“Ze kwamen ook met dingen waarvan ik dacht ohja tuurlijk, dat staat er, maar
waarvan ik zelf ook moest gaan uitzoeken van hoe zit dat eigenlijk. Dat houd je wel
heel erg scherp tijdens een periode waar wij heel erg druk zijn.”
Op sommige vlakken blijken de jongeren de ideale werknemer. Ze doen namelijk continu, erg
betrokken en met grote precisie exact wat je van ze vraagt. Dit blijkt uit de interviews die we hebben
gehouden. De jongeren zijn meer procesmatig ingesteld en behandelen dingen meer als een
computer, ze voeren namelijk de handelingen stap voor stap uit. Hiermee slaan ze geen dingen over
en volgen ze precies de handleiding. Nadeel is wel dat wanneer de handleiding niet klopt ze als het
ware dichtslaan.
“Aan de andere kant wat er ook weer grappig was dat wij best wel hele concrete
instructies gaven, maar op het moment dat er bijvoorbeeld iets in hun bestand
stond wat anders was dan anders dan trokken ze meteen met een pijl.”
Uit de interviews bleek dat je met de jongeren in het begin meer tijd kwijt was en extra begeleiding
nodig had. Deze extra tijd verloor je vooral met het verduidelijken van de handleiding en het goed
uitleggen van de opdrachten en het prettig laten voelen van de jongeren zodat ze in een vertrouwde
omgeving terecht komen. Maar door de grote betrokkenheid en de grote aanwezigheid van
concentratie maakten ze dat verlies van tijd uiteindelijk ruimschoots goed.
“Wij hebben in de eerste periode heel veel gecontroleerd of het wel goed ging en
of we iets bij moesten sturen. Ook of de handleiding wel duidelijk genoeg was.
Daar zat dus best wel veel begeleiding in maar, je merkt bij de jongeren dat als ze
eenmaal weten hoe het moet dat ze dan gaan als een speer. Dat werkt heel mooi.”
De werkgevers geven ook aan dat de eerste samenwerking met TriUnity positief is verlopen en dat ze
het zo nog een keer zullen doen. Ze hebben nu de nodige ervaring opgedaan met de jongeren en
deze is positief bevallen. Hiermee zijn zowel VGZ als TriUnity geholpen. VGZ namelijk door het
oplossen van een (tijdelijk) arbeidstekort wat dus op kan worden gevangen door de arbeid van de
jongeren. TriUnity wordt ook geholpen door een uitbreiding van de mogelijkheden van werk- en
stageplekken voor de jongeren. Hiermee kunnen de jongeren ervaringen opdoen en wennen aan hoe
het is om weer arbeid te kunnen verrichten. Hopelijk is dit dan ook arbeid die past bij het intellectuele
niveau van de jongeren. De verbeteringen die dan plaatsvinden kun je ook meenemen in de
participatieladder, wat deze verbeteringen dan ook daadwerkelijk meetbaar maakt.
“Ik zou het zo weer doen. Wel met de wetenschap van hé, nu weet je hoeveel tijd
je eraan kwijt bent, hoe je zo’n handleiding moet opstellen etc.”
“Het is echt niet voor iedere opdracht geschikt, maar als je wel iets repeterends
hebt wat gewoon veel tijd kost en wat hun heel goed kunnen. Als we zien wat dat
voor discipline en scherpte vraagt. Juist waar hun sterkte en goede kant ligt.”
Werknemers met autisme hebben over het algemeen een lagere productiviteit. Om risico´s voor
werkgevers te verkleinen biedt de overheid verschillende subsidies aan. Voor de grootschalige
bedrijven worden ze meestal niet geint omdat het administratief meer geld kost. Deze subsidies zijn
wel belangrijk voor kleine bedrijven.
Er zijn meerdere subsidiemogelijkheden voor de werkgevers, wanneer ze beslissen om jongeren van
TriUnity in dienst te nemen. Deze mogelijkheden kunnen voor een werkgever invloed hebben op de
keuze om met TriUnity samen te gaan werken.
De mogelijkheden zijn afhankelijk van de jongeren, de baan en natuurlijk de organisatie.
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Deze mogelijkheden zijn:
• Loonkostensubsidie: De loonkostensubsidie is bedoeld voor werkgevers die iemand in dienst
nemen die binnen het banenregister valt. Dit is voor jongeren die structureel minder dan het
wettelijk minimumloon kunnen gaan verdienen (UWV, z.d.). Om de verminderde
verdiencapaciteit te compenseren ontvangt je als werkgever tijdelijk of structureel de
loonkostensubsidie voor de periode dat de werknemer in dienst is. Door middel van
loonwaardemeting wordt meestal berekend wat de verdiencapaciteit van de werknemer is.
Hiervan is de hoogte van de subsidie afhankelijk WerkBedrijf Rijk van Nijmegen, z.d.). De
loonkostensubsidie moet aangevraagd worden bij de gemeente waar de werknemer staat
ingeschreven (UWV, z.d.).
• Werkgeversbonus: Biedt u een kandidaat een werkplek voor minimaal een half jaar en heeft u
de intentie om de arbeidsovereenkomst daarna voort te zetten? Dan kunt u een eenmalige
subsidie ontvangen (WerkBedrijf Rijk van Nijmegen, z.d.). De ervaring vanuit TriUnity is hierbij
nog niet aanwezig.
• Werkplekvoorzieningen: Het kan voor de jongeren nodig zijn dat de werkplek aangepast moet
worden of dat er aangepaste middelen ter beschikking moeten worden gesteld. Hiervoor wordt
een tegemoetkoming van de kosten gedaan. De vergoeding wordt niet uitgekeerd op het
moment dat de ondersteuning zelf gekocht wordt door de werknemer. Het UWV werkt
namelijk met vaste leveranciers. Wanneer de aanvraag goed wordt gekeurd, wordt door hen
de ondersteuning besteld, of wordt vanuit het UWV een goedkeuring gestuurd naar de
werkgever voor het bestellen van de ondersteuning (UWV, z.d.). Deze werkplekvoorzieningen
is meestal niet van toepassing voor de jongeren van TriUnity, maar behoord wel tot de
mogelijkheden van de werkgever.
• Jobcoaching: Er is een regeling voor jobcoaching voor jongeren die extra begeleiding nodig
hebben. Een jobcoach begeleidt de jongeren op de werkvloer. Het gaat om het aanleren van
sociale en werk gerelateerde vaardigheden (WerkBedrijf Rijk van Nijmegen, z.d.). De
jobcoach kan extern of intern zijn. Een externe jobcoach is een voorziening die de werknemer
zelf kan aanvragen. De externe jobcoach werkt voor een erkende organisatie en moet
verantwoording afleggen aan het UWV. De interne jobcoach is een subsidieregeling voor de
werkgevers. Hiermee wordt een jobcoach geregeld voor de jongeren. De jobcoach hoeft niet
gecertificeerd te zijn. Het kan ook begeleiding zijn van een collega op de werkvloer die hier
een speciale training voor heeft gevolgd (UWV, z.d.). In de praktijk is dit voor de werkgever
die samenwerkt met TriUnity niet van toepassing, aangezien deze coaching standaard vanuit
TriUnity aangeboden wordt. Mireille houdt één keer per week contactmomenten met de
werkgevers en de jongeren. Hiermee wordt de samenwerking besproken en worden mogelijke
problemen behandeld. Dit is in principe de jobcoaching maar dan standaard aangeboden
vanuit TriUnity.
• Proefplaats: In sommige gevallen is het aantrekkelijk om eerst een periode proef te draaien.
Dit vindt vaak plaats bij werknemers die moeilijk werk vinden en bij wie de werkgever twijfelt of
hij geschikt is voor de functie (UWV, z.d.). Dit is de categorie waar de jongeren vaak in vallen.
Wanneer de werkgever deze voorzienig aanvraagt moet hij toestemming krijgen van het
UWV. Op het moment dat de toestemming wordt gegeven werkt de werknemer 2 maanden
met behoud van zijn uitkering. De werkgever is dan uitgesloten voor het betalen van loon.
Deze periode is net zo lang als de maximale proeftijd aan het begin van een dienstverband.
Deze periode is vaak voldoende om te bekijken of de werknemer geschikt is voor de taak die
hij uit moet voeren. Een proefplaats is altijd een opstap naar een langdurige
arbeidsovereenkomst (WerkBedrijf Rijk van Nijmegen, z.d.). Deze regeling is erg geschikt
voor de samenwerking met TriUnity, omdat de jongeren binnen de doelgroep vallen en het
moeilijk is om passend werk te vinden.
• No-riskpolis: De no-riskpolis is een regeling die geldt wanneer er een werknemer uit het
doelgroepenregister wordt aangenomen (UWV, z.d.). Werkgevers zijn verplicht werknemers
bij ziekte hun loon een bepaalde periode door te betalen. Zij kunnen daarom huiverig zijn om
mensen met een beperking in dienst te nemen. De no-risk polis neemt deze drempel weg. De
regeling houdt ten eerste in dat er een ziektewerk-uitkering verkregen kan worden wanneer de
werknemer ziek wordt ten tweede er geen hogere premie betaald hoeft te worden voor de
Ziektewet en ten derde er geen hogere premie betaald hoeft te worden wanneer de
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werknemer in de WGA komt (UWV, z.d.). Door bij ziekte van de kandidaat een melding te
maken bij het UWV wordt volgens de procedure de ziekteperiode gecompenseerd. Hiermee
wordt het risico voor de werkgever weggenomen en neemt het de drempel weg om mensen
met een beperking in dienst te nemen. Deze polis is tot nu toe niet in gebruik genomen door
bedrijven waarmee TriUnity een samenwerking is aangegaan. Deze polis is veel administratief
werk, wat de grote bedrijven waar TriUnity nu mee samenwerkt, het voordeel niet van zien.
Op het moment dat TriUnity een samenwerking aangaat met een MKB-bedrijf, zal deze polis
een zeer belangrijke invloed zijn.
5.3.3 Netwerk werkgevers
Uit de interviews kunnen wij ook een TNPS-score afleiden. Deze is gehaald uit de vraag: “Op een
schaal van 1 tot 10 hoe erg zou je de samenwerking met TriUnity aanbevelen aan andere bedrijven?”
Hieruit kwam het gemiddelde van een 9,3. Dit is een uitzonderlijk hoog gemiddelde. Hieruit kan
afgeleid worden dat TriUnity sterk aanbevolen wordt onder werkgevers en dat ze tevreden zijn met het
doel en de dienst van TriUnity. Ze geven zelf ook aan dat het prettig is dat er ook ondersteuning wordt
geboden vanuit TriUnity en dat dit ook helpt bij de samenwerking.
“Ik vind het heel erg prettig dat je gewoon een deel van de problematiek die er
misschien is of die zich voordoet daar neer kunt leggen en ook hun specialisme in
autisme en dat je daar op voorhand al wat in mee wordt genomen.”
Conclusie
De werkgevers van de jongeren van TriUnity ervaren een loyale medewerker. Ook zien ze dat de
productiviteit van de jongeren hoger is dan verwacht. Wel moet er rekening gehouden worden met
een leercurve, maar daarna is er enorme toegevoegd waarde. Door de grote betrokkenheid en een
hoog concentratievermogen maken ze de tijdsinvestering voor extra uitleg en begeleiding uiteindelijk
ruimschoots goed. Dit resulteert uiteindelijk in een zeer positieve NPS, waarmee bedoeld wordt dat
werkgevers ook anderen de jongeren van TriUnity aanbevelen.

5.4 Mogelijke negatieve impact van TriUnity.
Naast de positieve impact is er mogelijk ook negatieve impact van de inspanningen die TriUnity levert.
Daarbij liggen er twee voor de hand.
5.4.1 Verdringing op de arbeidsmarkt
Een van de negatieve impact die vaker wordt genoemd bij organisaties die zich richten op
arbeidsparticipatie heeft te maken met verdringing op de arbeidsmarkt. Er is sprake van verdringing
als het verrichten van werkzaamheden die als niet-additioneel kunnen worden beschouwd en op een
oneerlijke manier plaatsvinden of leiden tot baanverlies van een ander.
Doordat de jongeren die inmiddels in dienst zijn getreden bij een werkgever volgens normale
loonschalen worden betaald is daarvan geen sprake.
5.4.2 Beeldvorming over autisme
Een andere mogelijke negatieve impact heeft te maken met de beeldvorming rondom autisme.
Doordat jongeren begeleid worden door TriUnity is voor werkgevers duidelijk dat er sprake is van
autisme. Dit kan negatieve impact hebben op het beeld dat werkgevers hebben van de jongeren.
Daarom worden directe collega’s en andere collega’s van de jongeren bij hun werkgevers
meegenomen in de workshop: “positieve effecten van autisme op de werkvloer.” Deze workshop stelt
vooroordelen ter discussie en geeft een duidelijk beeld van de wijze waarop een organisatie de
talenten van de jongeren specifiek kan inzetten.
Conclusie
In deze impact-analyse is geen aanwijzing gevonden voor negatieve impact van stichting TriUnity. Wel
zijn er acties genomen om een negatieve impact te voorkomen.
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Bijlage 1: Vragenlijst Rosenberg Self Esteem Scale
-

Over het algemeen ben ik blij met mezelf.
Soms denk ik dat ik nergens goed voor ben.
Ik vind dat ik een aantal goede eigenschappen bezit.
Ik ben in staat dingen net zo goed te doen als anderen.
Ik heb het gevoel dat ik niet veel heb om trots op te zijn.
Ik voel me soms nutteloos.
Ik vind mezelf waardevol, op zijn minst gelijkwaardig aan anderen.
Ik zou meer respect voor mezelf willen hebben.
Over het algemeen heb ik de neiging mij een mislukkeling te voelen.
Ik heb een positieve houding over mezelf.
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Bijlage 2: Interviewvragen jongeren
Interviewvragen voor nieuwe jongeren van TriUnity:

-

Hoe ben je bij TriUnity gekomen?

-

Wat hoop je te bereiken bij TriUnity?

-

Toen je nog niet bij TriUnity zat hoe voelde je je toen?

-

Hoe zag je dag er uit voordat je bij TriUnity begon?

-

Hoe ziet je dag er nu uit?

-

Zie je je afstand tot de arbeidsmarkt verkleinen?

-

Wat vind je ervan dat de overheid ervoor zorgt dat jullie zo weinig kans maken op een

Hoe voel je je nu?
Hoe ervaar je de sfeer binnen TriUnity?
Voel je je begrepen binnen TriUnity?

Vind je dat een verbetering? of juist niet?
Welke bijdrage levert TriUnity daarin?
Heb je het gevoel dat je je eigen kwaliteiten nu echt kan inzetten en benutten?

plek in de arbeidsmarkt, doordat jullie niet verder kunnen studeren?

-

Hoe helpt TriUnity je met het ontwikkelen van jezelf?

-

Wat wil je nog leren bij TriUnity?

-

Sinds je bij TriUnity begonnen bent, heb je het gevoel dat je serieus genomen wordt?

-

Hoe voel je je nu dat je lid bent van TriUnity? -> Waarom?

-

Op een schaal van 0 tot 10: hoe gelukkig voelde je je een jaar geleden en hoe

Voel je je betrokken met TriUnity?

Wat voor vaardigheden heb je geleerd bij TriUnity?
Wat voor vaardigheden zou je willen leren bij TriUnity?
Voel je je meer begrepen sinds je bij TriUnity bent?

gelukkig voel je je nu?

-

Zie je je kansen op de arbeidsmarkt toenemen?

-

Voel je je bevooroordeeld met je autisme?

-

Waarom moet TriUnity volgens jou blijven bestaan?

Voel je je energieker sinds dat je lid bent van TriUnity?
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Interviewvragen voor jongeren die al een tijd bezig zijn bij TriUnity:

-

Hoe ben je bij TriUnity gekomen?
Wat hoop je te bereiken bij TriUnity?
Wat heb je tot nu toe bereikt?

-

Toen je nog niet bij TriUnity zat hoe voelde je je toen?

-

Hoe ervaar je de sfeer binnen TriUnity?
Hoe zag je dag eruit voordat je bij TriUnity begon?

-

Vind je dat een verbetering? Of juist niet?

Hoe voel je je nu?

Welke bijdrage levert TriUnity daarin?
Heb je het gevoel dat je je eigen kwaliteiten nu echt kan inzetten en benutten?
Zie je je afstand tot de arbeidsmarkt verkleinen?
Wat vind je ervan dat de overheid ervoor zorgt dat jullie zo weinig kans maken op een
plek in de arbeidsmarkt, doordat jullie niet verder kunnen studeren?

-

Hoe helpt TriUnity je met het ontwikkelen van jezelf?

-

Wat voor vaardigheden zou je willen leren bij TriUnity?

-

Voel je je meer begrepen sinds je bij TriUnity bent?

Voel je je betrokken met TriUnity?
Wat wil je nog leren bij TriUnity?
Sinds je bij TriUnity begonnen bent, heb je het gevoel dat je serieus genomen wordt?
Wat voor vaardigheden heb je geleerd bij TriUnity?

Hoe voel je je nu dat je lid bent van TriUnity? -> Waarom?
Op een schaal van 0 tot 10: hoe gelukkig voelde je je een jaar geleden en hoe
gelukkig voel je je nu?

-

Zie je je kansen op de arbeidsmarkt toenemen?

-

Voel je je energieker sinds dat je lid bent van TriUnity?
Kun je goed omgaan met kritiek? Is dit verbeterd door TriUnity?
Ben je trots op jezelf en wat je hebt bereikt sinds je lid bent van TriUnity? -> en wat
heb je precies bereikt sinds je lid bent?

-

Vergeleken met voordat je lid was van TriUnity ben je nu meer tevreden met jezelf?

-

Heb je meer sociale contacten sinds je lid bent van TriUnity? -> hoe voel je je hierbij?

-

Waarom moet TriUnity volgens jou blijven bestaan?

Vind je nu je lid bent van TriUnity goed je weg binnen een groep?
Voel je je bevooroordeeld met je autisme?
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Interview voor jongeren die al een werk/stageplek hebben:

-

Hoe ben je bij TriUnity gekomen?
Wat heb je tot nu toe bereikt?

-

Toen je nog niet bij TriUnity zat hoe voelde je je toen?

-

Welke bijdrage levert TriUnity daarin?

Hoe voel je je nu?
Hoe ervaar je de sfeer binnen TriUnity?
Hoe zag je dag eruit voordat je bij TriUnity begon?
Vind je dat een verbetering? Of juist niet?
Heb je het gevoel dat je je eigen kwaliteiten nu echt kan inzetten en benutten?
Zie je je afstand tot de arbeidsmarkt verkleinen?
Wat vind je ervan dat de overheid ervoor zorgt dat jullie zo weinig kans maken op een
plek in de arbeidsmarkt, doordat jullie niet verder kunnen studeren?

-

Hoe helpt/hielp TriUnity je met het ontwikkelen van jezelf?

-

Hoe voel je je nu dat je lid bent van TriUnity? -> Waarom?

Voel je je betrokken met TriUnity?
Wat wil je nog leren bij TriUnity?
Wat voor vaardigheden heb je geleerd bij TriUnity?
Wat voor vaardigheden zou je willen leren bij TriUnity?
Voel je je meer begrepen sinds je bij TriUnity bent?
Zie je je kansen op de arbeidsmarkt toenemen?
Op een schaal van 0 tot 10: hoe gelukkig voelde je je een jaar geleden en hoe
gelukkig voel je je nu?

-

Voel je je energieker sinds dat je lid bent van TriUnity?
Ben je trots op jezelf en wat je hebt bereikt sinds je lid bent van TriUnity? -> en wat
heb je precies bereikt sinds je lid bent?

-

Vergeleken met voordat je lid was van TriUnity ben je nu meer tevreden met jezelf?

-

Waarom moet TriUnity volgens jou blijven bestaan?

Heb je meer sociale contacten sinds je lid bent van TriUnity? -> hoe voel je je hierbij?
Vind je nu je lid bent van TriUnity goed je weg binnen een groep?
Voel je je bevooroordeeld met je autisme?
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Bijlage 3: Interviewvragen werkgevers
-

Hoe lang werken jullie al met TriUnity samen, en wat was de aanleiding om deze
samenwerking aan te gaan?

-

Welke doelstelling hebben jullie met de samenwerking met TriUnity?

-

Is er een jongeren actief bij jullie vanuit TriUnity?
Hoe steunen jullie deze jongeren extra?
Hoe bevalt de samenwerking met de jongeren?
Zijn er extra aanpassingen gedaan aan de werkomgeving van de jongeren? Waarom
wel/waarom niet? (Wat zijn de extra aanpassingen?)

-

Merk je sociaal verschil tussen de jongeren en de andere arbeiders?
Hoe denk je dat de jongeren het vinden om nu bij jullie te mogen komen werken?
Op een schaal van 1 tot 10 hoe tevreden ben je over de samenwerking met TriUnity?
Merk je verschil in het werk dat de jongeren leveren vergeleken met de andere
werknemers, en licht dit toe.

-

Wat zijn de merkbare voor en nadelen van de samenwerking met TriUnity? Waarin uit
dit zich?

-

Waarom zouden andere bedrijven ook samen moeten gaan werken met TriUnity?
Op een schaal van 1 tot 10 zou je andere bedrijven een samenwerking met TriUnity
aan willen raden, en waarom wel/niet?

-

Welke vraag had je verwacht dat ik zou stellen en wat is daarop je antwoord?
Als u kijkt naar deze positieve aspecten van autisme, welke van de 10 aspecten
springt er voor u het meeste uit en waarom?

Impact Rapport Stichting TriUnity 03-2020

pagina 32 van 34

Bijlage 4: Kostenoverzicht
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