TOM EN ZIJN
ROTS IN DE
BRANDING
Tom Schutte (38, WAO) kreeg op
zijn 24e een ernstig auto-ongeluk.
Hij liep hersenletsel op en reageert
daardoor nu trager dan voor zijn
ongeluk. Tom woont zelfstandig.
Zijn moeder Rita Dyson (64) woont
vlak naast hem en is zijn rots in de
branding. Perspectief legde ze zes
dezelfde trefwoorden voor. ➜

FAMILIE VAN

‘Gelukkig is hij er nog’

Tekst: Annemiek de Gier, foto’s: Kees Rijken

‘Mijn moeder is altijd positief ’
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FAMILIE VAN ...

WERK

TOM

‘Ik werkte vroeger bij Defensie.
Mijn collega’s waren mijn vrienden.
Na mijn ongeluk heb ik jaren geknokt om weer aan het werk te
kunnen. Inmiddels heb ik me erbij
neergelegd dat ik nooit meer kan
werken. Mijn dagen kom ik wel
door, ik verveel me niet.’
RELATIE

‘Nederlandse vrouwen wijzen mij
af, omdat ik iets mankeer, niet werk
en niet mag autorijden. Dat heb ik
tenminste ondervonden. Gelukkig
heb ik via een datingsite een lieve
Afrikaanse vrouw leren kennen,
Peruth. Binnenkort komt ze een
paar weken naar Nederland en gaan
we trouwen. Ik hoop dat we snel
kinderen krijgen.’
ZORG

‘Mijn ouders letten op me. Mijn
moeder is altijd positief maar ik
weet wel dat het soms zwaar voor
haar is, mijn biologische vader is op
jonge leeftijd overleden en ze was
mij ook bijna kwijt. Ik help haar
daarom zo veel mogelijk met de
verzorging van haar honden en met
allerlei klusjes.’
RIJKDOM

‘Ik heb veel lieve en zorgzame mensen om me heen op wie ik echt kan
bouwen. Als ik het ongeluk niet had
gehad, had ik dat misschien nooit
beseft.’
TOEKOMST

‘Peruth en ik willen graag kinderen.
We willen een groot vakantiehuis
bouwen bij Lake Victoria in Oeganda, met een appartement voor mijn
schoonouders, verhuurbare units en
een grote binnentuin waar de kinderen veilig kunnen spelen. Mijn
toekomst is zonnig.’

HANDICAP

‘Door het ongeluk had Tom een gekneusde hersenstam. Wonder boven
wonder is hij er redelijk bovenop
gekomen, hij is wat traag en zijn
linkerarm werkt niet goed. Zelf
doet hij vaak alsof er niets aan de
hand is, of hij maakt er grappen
over.’

RITA

PARTICIPATIEWET, OUDE
WAJONG EN
STARTGESPREK

WERK

‘Na het ongeluk is Tom veranderd,
hij is recht voor z’n raap geworden.
Re-integreren was moeilijk. Ze
vonden zijn werktempo ook te
langzaam. Helaas zit een normale
baan er niet meer in voor Tom. Dat
vind ik oprecht jammer, zijn werk
was echt zijn hobby.’
RELATIE

‘Tom heeft via internet een Oegandese vrouw leren kennen. Hij loopt
hard van stapel, wil met haar trouwen, terwijl hij haar pas één keer
kort heeft ontmoet. Ik ben bezorgd,
want hij heeft al veel teleurstellingen in de liefde gehad. Aan de andere
kant zit ik er niet te veel tussen. Als
zij hem gelukkig maakt, heeft hij
mijn zegen.’
ZORG

‘Overdreven hulpbehoevend is Tom
niet. Hij staat altijd voor mij en
mijn man klaar. Toch zal er een last
van mijn schouders vallen als hij
straks een partner heeft. Wij zijn er
tenslotte niet eeuwig om hem te
steunen.’
RIJKDOM

‘Ik ben ontzettend blij dat Tom er
nog is, het had ook anders kunnen
aflopen. Maar het doet me ook pijn
om te zien hoe hij is veranderd.
Onze band is sterker geworden
sinds het ongeluk. ’
TOEKOMST

‘Een vrouw en kinderen ontbreken
nog in zijn leven. Dat is wat hij het
allerliefst wil. Ik denk dat hij een
goede en lieve vader zal zijn.’ ■

PRAAT MEE IN DE
CLIËNTENRAAD

UWV hoort graag wat klanten van de dienstverlening
vinden. Via de cliëntenraad kunt u hier actief over meedenken en meepraten. Ieder lid van een cliëntenraad is
zelf klant van UWV en kan daardoor de kwaliteit van de
dienstverlening goed beoordelen. Er zijn twaalf cliëntenraden: elf districtsraden en één centrale cliëntenraad.
Iedere cliëntenraad bestaat uit zestien leden. Een cliëntenraad bespreekt suggesties en ervaringen van klanten en kan
gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen. De cliëntenraden
werken zo continu aan de verbetering van de dienstverlening
door UWV. Vindt u dat zaken anders en beter kunnen
worden geregeld? Laat het de cliëntenraad weten via het
digitaal contactformulier op www.clientenraad-uwv.nl/
contact. Wilt u meer weten over de cliëntenraad of zelf actief
meedoen? Kijk op www.clientenraad-uwv.nl, ga naar ‘contact’ en
klik op de button ‘meedoen’ als u zich op wilt geven.

Heeft u uw Wajong-uitkering vóór 1 januari 2010
aangevraagd? Dan heeft u een oude Wajong-uitkering.
Sinds 1 januari 2015 is de Wajong veranderd door de
invoering van de Participatiewet. Het doel van deze wet is
om mensen met een ziekte of handicap die kunnen werken,
aan het werk te helpen. UWV gaat daarom alle mensen met
een oude Wajong-uitkering beoordelen op hun mogelijkheden
om te werken (arbeidsvermogen). Klanten met een Wajonguitkering krijgen in de komende twee jaar bericht of zij wel
of geen arbeidsvermogen hebben. Heeft u een oude Wajonguitkering én arbeidsvermogen, dan wordt u uitgenodigd voor
een startgesprek. Behalve als u al werkt of al hulp van UWV
krijgt bij het vinden van werk. In dit gesprek bekijkt u samen
met een arbeidsdeskundige hoe UWV kan helpen met het
zoeken en vinden van werk. UWV bespreekt wat u wilt en
kunt, en hoe UWV daarmee aan de slag gaat. Daarover maakt
UWV afspraken met u. Die afspraken zet UWV in uw
persoonlijk plan. Zowel UWV als de klant moet zich houden
aan de gemaakte afspraken. Lees meer over het startgesprek op
uwv.nl/perspectief.

DAG VAN DE
MANTELZORG

Laat je zien! Dat is het thema van de Dag van
de Mantelzorg dit jaar. Op dinsdag 10
november krijgen mantelzorgers erkenning
voor de langdurige zorg die ze geven aan
mensen die het hard nodig hebben. Door heel
Nederland organiseren welzijnsorganisaties,
zorginstellingen, kerken, verenigingen,
werkgevers en gemeenten iets leuks of
inspirerends. Kijk voor meer informatie over de
Dag van de Mantelzorg en activiteiten bij u in
de buurt op www.dagvandemantelzorg2015.nl.
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HANDICAP

‘Je kunt aan mij niet zien dat ik ziek
ben. Het liefst ontken ik het, maar
ik ben het natuurlijk wel.’

