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HANDICAP & WERK

RECHTSPRAAK
door Ronald Philippart,
president van het gerechtshof in Den Bosch

Paleis van Justitie als vliegveld

T

oen ik bij de rechtspraak ging werken
was veiligheid in gerechtsgebouwen geen
belangrijk onderwerp. We spreken over midden jaren ’80. De
rechtbank waar ik begon was
een gezellige duiventil waar collega’s, advocaten, partijen in allerlei zaken en verdachten in
strafzaken min of meer ongehinderd rondliepen. Beveiligd
gedeelte, alleen voor personeel?
Daar dacht je in die tijd niet
aan. Beveiliging in zittingzalen
en andere ruimtes waar publiek
komt? Die bestond uit parketwachten die hun ogen goed de
kost gaven, alleen in strafzaken.
Dat er af en toe een portemonnee verdween, dat hoorde erbij.
In het bedrijfsrestaurant kon de
politierechter rustig zijn kopje
koffie drinken met aan het tafeltje naast hem die man die hij zojuist had veroordeeld en diens
advocaat. Zo ging het bij de
meeste rechtbanken.
De eerste keer dat ik serieus
met geweld in de rechtbank te
maken kreeg was in de eerste
helft van de negentiger jaren
van de vorige eeuw. Ik was als
officier van justitie verantwoordelijk voor de vervolging van
een man die een huurmoordenaar zocht om zijn vriendin te
vermoorden. Op een bepaald
moment had die man zijn straf

uitgezeten. Zijn inmiddels
ex-vriendin vroeg toen een
straatverbod. En in het gemoedelijke oude pandje waar de familierechter dit soort zaken behandelde werd zij op de zittingsdag door hem neergeschoten. Gelukkig niet dood, maar
wel heel ernstig gewond.
Aan het begin van deze eeuw
werd Justitie geconfronteerd
met ‘zwarte woensdag’. Op die
dag werd een activiteitenbegeleidster in een gevangenis doodgestoken, sneed iemand die
werd veroordeeld voor een zedendelict in een rechtbank zijn
keel door en werd een officier
van justitie in Arnhem gegijzeld door een gewapende man
die tijdens die gijzelingsactie
werd doodgeschoten. Gebeurtenissen die niet met elkaar in
verband stonden, maar die deze
zwarte dag wel rood kleurden.
Natuurlijk was de beveiliging
ook in die tijd al een groter
punt van aandacht dan midden
jaren ’80, maar zeker sinds die
dag werd daar nog veel scherper mee omgegaan. En dat betekent dat vandaag de controle bij
de ingang van een gerechtsgebouw vergelijkbaar is met die
van een vliegveld.
Tascontrole, detectiepoortje, als
het nodig is fouillering. En een
100 procent garantie dat het
dan goed gaat is er nooit, zoals
recent bleek toen er in een

rechtbank werd geschoten vanaf de publieke tribune.
Dat incident was aanleiding
voor een diepgaand onderzoek.
Daaruit bleek dat het pakket
aan maatregelen dat we met elkaar hebben afgesproken om gerechten te beveiligen goed is.
Je moet elkaar wel steeds
scherp houden op de uitvoering. Dat blijft mensenwerk, en
dus vatbaar voor slordigheden
en fouten.
Bovendien bleek dat ook kleine
gerechtsgebouwen, vaak voormalige kantongerechten waar
maar een paar rechters werken,
ook moeten worden beveiligd.
Niet alleen in strafzaken, ook in
scheidingskwesties, vreemdelingenzaken of ontslagprocedures (om maar eens een paar
voorbeelden te noemen) kunnen de emoties hoog oplopen.

“

De emoties kunnen
hoog oplopen. En niet
alleen in strafzaken

Vrijspraak voor
hulp schietpartij
DEN BOSCH – Een 22-jarige vrouw

is gisteren door de rechtbank in
Den Bosch vrijgesproken van medeplichtigheid aan de schietpartij
in het Valkenswaardse café Ditisit. Daarbij kreeg het slachtoffer
in juni 2010 twee kogels in zijn
buik. De schutter uit Westerhoven werd er onlangs voor veroordeeld tot acht jaar cel. De vrouw
had een foto doorgestuurd, waarop te zien was dat het latere
slachtoffer in het café was, maar
volgens de rechtbank kon zij niet
weten dat er op hem geschoten
zou worden.

Geniet met 2 personen voor €12,50 van een
heerlijk hoofdgerecht en drankje naar keuze
bij De 4 Linden in Middelbeers

Wie lichamelijk gehandicapt is, vindt
lastig werk. ‘Ervaringsdeskundigen’
Eric en Cindy helpen.

In deze moeilijke tijden op de arbeidsmarkt wordt er wat ‘oneigenlijk’ naar werknemers met een lichamelijke handicap gekeken,
vindt Han von den Hoff. „Werkgevers hebben veel te kiezen nu.
Dus dan val je eerder af voor een
baan als je wat achtergesteld lijkt
te zijn, of op het oog extra begeleiding nodig hebt.”
Terwijl meestal niets minder
waar hoeft te zijn, aldus de directeur van schuldhulpverlening
Bureau Wsnp in Den Bosch. „Het
zijn normale werknemers die
mee kunnen met de rest. Niels
werkt bij ons omdat hij de juiste
opleiding en ervaring heeft. Als
hij bij ons zou hebben gesolliciteerd vanuit zichzelf, denk ik niet
dat ik hem vanwege zijn handicap
anders had bekeken.”
Via stichting Werken met Eric en
Cindy kwam Niels Sanders terecht bij Bureau Wsnp. Directeur
Von den Hoff had eerder contact
gehad met de stichting en laten
weten open te staan voor het aannemen van sollicitanten met een
lichamelijke beperking.
„Als overheidsinstantie vind ik
dat je extra verantwoordelijkheid
hebt om mogelijkheden te bieden
aan mensen met een handicap,
maar niet ten koste van alles. Wij
zijn geen werkvoorziening. Het
moet over en weer iets opleveren.
Het is geen liefdadigheid. Zo staat
de stichting er ook in. Dus ik wil
er niet te hoogdravend over doen.
Maar ik ben er wel heel blij mee
dat Niels bij ons werkt. We geven
toch een kans aan iemand die anders wat meer moeite zou ondervinden om werk te vinden.”

door Simon Rood
e-mail: s.rood@ed.nl
EINDHOVEN – ‘Daar is ons kantoor
niet op ingericht.’ Eric (40) en
Cindy (38) van der Varst hebben
het bedrijven vaak horen zeggen.
Nog erger: ‘Kunnen ze wel net zo
goed werken als een normaal iemand?’
„Het is nu voor iedereen lastig
om werk of stage te vinden, maar
met een lichamelijke handicap helemaal”, zegt Eric. „Werkgevers
denken vaak in beperkingen.”
Lang niet allemaal, maar er heerst
volgens hem veel onbegrip en verkeerde beeldvorming.
Het echtpaar Van der Varst leidt
sinds 2007 de stichting Werken
met Eric en Cindy. Ze bemiddelen tussen werkgevers en jongeren met een lichamelijke beperking, die ondanks opleiding of diploma moeilijk aan stages of banen kunnen komen. Het adres
van hun site is veelzeggend:
www.onbeperktwerken.nl.
De stichting huist in Venlo en bestrijkt de regio’s Zuidoost-Brabant, Noord- en Midden-Limburg. In hun digitale kaartenbak
staan 150 werkgevers zoals scholen, administratieve kantoren
maar ook transportbedrijven.
„Elk jaar helpen we zo’n vijftien
cliënten aan een stage of baan”,
vertelt Cindy, die in een rolstoel
zit omdat ze spastisch is. „Als een
cliënt zich meldt, gaan we in gesprek om te zien wat die wil.” De
huisbezoeken leggen de twee af

䊳 Eric en Cindy van der Varst
bemiddelen tussen werkgevers en jongeren met
een lichamelijke beperking

in hun aangepaste Mercedesbus,
gekocht mede dankzij sponsoren
als Start Foundation, Rabobank
en provincie Limburg. „Daarna
zoeken we een werkgever die kan
passen. Als het lukt, is het geweldig, lukt het niet, dan kan het alsnog later gebeuren. Soms heeft iemand na drie jaar pas iets gevonden. Wij krijgen de ‘moeilijk
plaatsbare gevallen’. Vaak zijn
cliënten al bij het UWV geweest.
Niets ten nadele daarvan, maar
dat is toch een grote organisatie
die productie moet leveren en
lang niet altijd iets heeft wat bij
de opleiding van de cliënt past.
Wij hebben minder druk en kunnen de tijd nemen.”
Eric en Cindy kennen de praktijk.
Tijdens haar opleiding tot sociaaljuridisch medewerkster lukte het
Cindy nauwelijks een stage te vinden. „Uiteindelijk heb ik op mijn
eigen school stage gelopen.”
Eric is door zijn ziekte – spierdystrofie – gekluisterd aan een rolstoel. Hij had tijdens zijn opleiding tot administratief medewerker meer geluk, met onder meer
een stage bij MEGA Limburg, nu
Essent. Daar heb ik zelfs nog drie
jaar gewerkt.” Door zijn ziekte
kan Eric al een poos niet meer
werken. Toen hij thuis kwam te
zitten, groeide het idee voor de
stichting. „Het was toen in het
nieuws dat gehandicapten meer
moesten werken en wij dachten:
daar kunnen wij wel iets in betekenen.” Samen met Wil Louwers
zetten ze de stichting op. Louwers is de oom van Cindy en tot
zijn pensioen financieel directeur
bij Ballast Nedam in Eindhoven.
Als een baan vinden niet ééntwee-drie lukt, heeft Cindy nog
een tip: vrijwilligerswerk. „Je rolt
zo misschien in betaald werk en
je blijft maatschappelijk actief.”

Bartels overweegt

Loverboy krijgt
42 maanden cel
DEN BOSCH – Een 23-jarige Eindhovense loverboy is gisteren door
de rechtbank in Den Bosch veroordeeld tot 42 maanden celstraf,
waarvan twaalf voorwaardelijk.
Het vonnis is gelijk aan de eis van
de officier van justitie.
De rechtbank acht bewezen dat
de man tussen 2010 en 2013 een
meisje vanaf haar achttiende met
geweld voor zich liet werken als
prostituee op onder meer het
Eindhovense Baekelandplein en
in het Antwerpse Schipperskwartier. Ook een andere jonge vrouw
had hij op dezelfde wijze ingepalmd en uitgebuit. Het geld
moesten ze grotendeels aan hem
afstaan. De rechtbank noemt seksuele uitbuiting in het vonnis een
bijzonder ernstige vorm van criminaliteit.

‘Werkgever denkt in beperkingen’

‘Mooie extra
kans, geen
liefdadigheid’
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Lonneke Engel bevestigt het sms’
je. „Ik had toen nog niet door hoe
erg het gesteld was met het paard.
Met dat sms’je wilde ik het afsluiten.” Volgens het model, woonachtig in New York, haalde ze het
paard weg bij Bartels omdat ze
niet tevreden was met de resultaten en hoe hij gereden was. Uit
onderzoeken aan de Universiteit
van Gent kwam enkele weken later de onherstelbare schade aan
het licht.
„We zijn erg van slag door de situatie”, zegt Tineke Bartels. „We
staan juist bekend om onze diervriendelijkheid.” Imke en Tineke
Bartels hebben het paard zelf
nooit getraind, het werd alleen gestald bij Academy Bartels. Amazo-

ne Mischa Koot bereed het paard
tot in de zomer van 2013. Daarna
stopte zij omdat de prestaties van
U2 tegenvielen. Een medewerkster van Stal Bartels nam de training over.
„Mischa Koot gaf aan dat U2 de
hoogste top niet zou halen. Niet
elk paard is een Grand Prixpaard”, zegt Tineke Bartels. Zij
denkt dat de aangifte voortkomt
uit teleurstelling van Engel en ‘de
wens van een topmodel om in de
belangstelling te blijven’.
Engel beweert op haar beurt juist
dat de prestaties van het paard inzakten door de gebrekkige verzorging en rijtechniek. Als bewijslast
draagt ze foto’s aan waarop verwondingen aan de flanken van
een paard te zien zijn. In 2010 was
het paard volgens de aangifte ge-

䡵 Cindy en Eric van de Varst brengen met hun stichting bedrijven en gehandicapten in Zuidoost-Brabant en Limburg bij elkaar. foto Bram Saeys/HH

Niels bemant vanuit rolstoel de helpdesk
HELMOND – Het enige opvallende

䡵 Niels

Sanders

verschil tussen Niels Sanders (31)
en zijn collega’s is dat de Helmonder ’s ochtends in zijn elektrische
rolstoel de kantoorruimte van
Bureau Wsnp in Den Bosch binnenrijdt. Daar bemant hij drie dagen in de week de helpdesk, telefonisch en per mail. Verder verricht hij administratief werk voor
het schuldhulpverleningsdeel van
de Raad van Rechtsbijstand.
Sinds augustus is hij met plezier
aan de slag. Eerst met een betaalde stage van een half jaar. Wegens goed functioneren mag hij
in elk geval tot komende novem-

ber in dienst blijven. Sanders is
als social worker afgestudeerd aan
de Fontys Hogescholen. Hij zit in
een rolstoel vanwege jeugdreuma.
Via via kwam hij in contact met
stichting Werken met Eric en Cindy, die hem doorverwees naar
zijn huidige werkgever. „Werk
blijft een lastige kwestie”, vertelt
Sanders. „Ik heb veel gesolliciteerd na mijn opleiding. Ik heb
wat werkervaringsplekken gehad
en een jaar bij Interpolis gewerkt.
Maar dat was een tijdelijk project
voor arbeidsgehandicapten. Onbekend maakt ongeliefd”, verklaart
Sanders de obstakels op de ar-

stappen
taxeerd op een waarde van
250.000 euro. „Nu is U2 nog 2.500
euro waard.” Ook betaalde Engel
naar eigen zeggen in drie jaar ongeveer 38.000 euro voor de stalling van haar paard bij Academy
Bartels. „Dan verwacht je dat het
goed is.”
Toch is het financiële aspect niet
de enige reden om aangifte te
doen en ermee naar buiten te treden, zegt Engel. „Mijn paard kan
nooit meer pijnloos eten. Ik wil
mensen waarschuwen wat er kan
gebeuren als je niet goed op je
paard let. Dit soort praktijken verziekt de dressuursport.”
Lonneke Engel eist bijna 250.000
euro schadevergoeding. Academy
Bartels overweegt op haar beurt
ook juridische stappen om haar
goede naam te beschermen. ‘We

beidsmarkt. „Mensen denken dat
drastische aanpassingen nodig
zijn op de werkvloer. Dat is meestal niet zo.”
Wat zou de kansen op werk vergroten? „Een vast percentage medewerkers met een beperking
werkt niet denk ik. Dan komen er
baantjes met weinig uren en verantwoordelijkheid die niet gauw
verlengd worden. Er zijn wel wat
grote bedrijven die met projecten
er iets aan proberen te doen, maar
er zou juist in het midden- en
kleinbedrijf veel meer aandacht
voor moeten komen. Dat is toch
de grootste werkgever.”

䡵 Han von den Hoff foto Fren Nabuurs

Eis: 16 maanden tegen
betrapte inbreker
DEN BOSCH – De bewoonster van

䡵 Lonneke Engel met haar dressuurpaard U2. Engel klaagt

Academy Bartels

aan voor dierenmishandeling.
hebben altijd alleen maar complimenten gekregen over de verzorging en we krijgen nu iets over
ons heen dat compleet haaks staat

op alles wat wij hier doen. We
zijn verbijsterd dat dit zo maar
kan’, schrijft Academy Bartels op
de website.

een woning aan de Tongelresestraat in Eindhoven betrapte vorig jaar oktober twee mannen die
haar scooter probeerden te stelen.
Ze deed een poging de mannen tegen te houden en raakte bij die actie gewond. Resultaat was wel dat
de mannen de scooter achterlieten. Uit de buddyseat rolden twee
beeldschermen die uit haar woning kwamen. De mannen hadden dus ook ingebroken. Een van
de vermeende daders hoorde gisteren bij de rechtbank in Den
Bosch zestien maanden gevangenisstraf tegen zich eisen.
Belangrijk bewijs vormden foto’s
die van de inbrekers waren gemaakt door een getuige. Boven-

dien zat op de handvatten van de
scooter DNA dat mogelijk van de
verdachte kon zijn.
Bij de man werden ook wapens
aangetroffen. Volgens de verdachte waren die niet van hem. In zijn
woning woonden nog vier anderen. De officier vond het niet aannemelijk dat de verdachte geen
weet had van de wapens, temeer
omdat hij geen namen kon noemen van zijn medebewoners.
Volgens de advocaat was er geen
bewijs voor wapenbezit en ook
voor de inbraak bepleitte de raadsman vrijspraak. Mocht de rechtbank toch tot een bewezenverklaring komen, dan vond de advocaat de eis te hoog. De rechtbank
vonnist over veertien dagen.

