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Eric en Cindy vinden 
stageplekken voor 
andere mensen met 
een lichamelijke 
beperking. 

VHelden

Hoe rol je in een baan? 

d o o r  j o s  v E r s t E E g E n

Eric en Cindy vonden obstakels  
bij het vinden van werk en raakten  
zo geïnspireerd om anderen te helpen. 

VHelden
m E t  E L k a a r  –  v o o r  E L k a a r
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De 38-jarige Cindy van der Varst uit Venlo (NL)  
zit in een rolstoel. Door zuurstofgebrek bij 
haar geboorte liep ze een hersenbeschadiging 

op: ze werd spastisch. Haar lichamelijke beperking 
weerhield haar er niet van om sociaal-juridische 
dienstverlening te studeren. Vervolgens zocht ze  
een stageplaats, maar dat gaf problemen. Bedrijven 
bleken vaak niet rolstoel-toegankelijk te zijn. Cindy 
vond een stageplaats, maar ze realiseerde zich nu pas 
goed hoe moeilijk het voor rolstoelers kan zijn om 
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als u in een krant of tijdschrift  
een  artikel over een held tegenkomt 
of zelf een held kent, stuur zijn of 
haar verhaal dan naar de  redactie van 
 Reader’s Digest, onder vermelding 
van (eventuele) datum en bron. 
Wordt uw held gekozen tot onze 
Held van de Maand, dan ontvangt u 
50  euro. Ons adres staat op blz. 1A. 

Noem uw held

aan de slag te gaan. Samen met haar 
40-jarige man Eric, die door een 
spierziekte ook permanent in een 
rolstoel zit, besloot ze actie te  
ondernemen. Eric had op dat mo-
ment een baan, maar was op zoek 
naar iets anders. En waarom zou  
dat niet een eigen bedrijf kunnen 
zijn? 

Het bedrijf moest als doel hebben: 
jonge mensen met een lichamelijke 
beperking helpen bij het vinden van 
werk of een stageplaats. Dat bete-

kende voor Eric en Cindy: naar 
scholen en bedrijven toe gaan om  
te praten over de mogelijkheden. 
Assisteren bij het regelen van aan-
passingen op de werkplek. Vervoer 
regelen. Zorgen dat werkgevers  
kijken naar wat de rolstoelers en  
anderen met een lichamelijke  
beperking te bieden hebben, in 
plaats van te focussen op wat ze  
niet kunnen. 

Het echtpaar begon contacten  
te leggen. ‘We kwamen onder an-
dere bij een scholengemeenschap  
in Eindhoven,’ vertelt Cindy. ‘De 
mensen waren enthousiast, prachtig 
was dat. Stage-coördinatoren ston-
den open voor ons verhaal.’ De  
contacten werden de basis van  
de stichting ‘Werken met Eric en 
Cindy’, die ze in 2007 oprichtten. 

De stichting kwam in het nieuws. 
De twee Limburgers werden geïn-
terviewd op radio en televisie, en in 
regionale bladen verschenen artike-
len over hen. De bekendheid was 
goed voor hun netwerk: de mensen 
wisten hen makkelijker te vinden. In 
de loop van de jaren bouwde de 
stichting contacten op met cliënten 
en – aan de werkgeverskant – bedrij-
ven, scholen, horeca-ondernemin-
gen, adviesbureaus en overheidsin-
stanties. 

Hun cliënten, die vooral werk 
zoeken in administratieve functies, 
in de ICT of als docent, vinden het 
prettig dat Eric en Cindy hen van-
zelfsprekend begrijpen. Het echt-
paar heeft tenslotte zelf letterlijk  
aan den lijve ervaren hoe het is  
als rolstoeler door het leven te gaan 
en een carrière op te starten. Lange 
gesprekken over tegenslagen en  
afwijzingen bij sollicitaties zijn 
meestal niet nodig. ‘Jullie begrijpen 
me tenminste,’ is een opmerking  
die ze regelmatig te horen krijgen.  

Voor hun eigen vervoer hebben 

‘jullie begrijpen me 
tenminste,’  krijgen 
Eric en Cindy vaak 
te horen.

de Limburgse bemiddelaars een aan-
gepaste bus ter beschikking, waarin 
Cindy achter het stuur zit met Eric 
naast haar in zijn rolstoel. De bus is 
essentieel voor hun werk; zonder 
zo’n vervoermiddel zou het voor 
hen onmogelijk zijn om hun regio te 
bestrijken. Dat een kleine tien in-
stanties een bijdrage leverden voor 
deze kostbare aanschaf, deed hen 
goed. ‘Je merkt dat er waardering is 
voor ons werk,’ zegt Cindy. Onder 
de sponsors zijn de Provincie Lim-
burg en Start Foundation in Eindho-
ven, dat kansen creëert voor mensen 
die kwetsbaar zijn op de arbeids-
markt.  

Eric en Cindy van der varst willen 
hun bedrijf kleinschalig houden. 
‘We moeten het overzicht niet ver-
liezen,’ merkt Eric op, ‘en we willen 
persoonlijk betrokken blijven bij ie-
dereen die we helpen. Dat zijn op 

dit moment zo’n vijftien mensen per 
jaar. Zorgen dat die vijftien mensen 
terecht komen op de stageplek of in 
de baan waar ze van dromen, dat is 
onze bijdrage aan de maatschappij. 
En onze bijdrage is ook: het veran-
deren van de beeldvorming rond 
mensen met een lichamelijke beper-
king. Die is vaak nog te negatief. 
Mensen moeten zich realiseren dat 
zij net als iedereen goede opleidin-
gen volgen en dat bedrijven iets 
hebben aan hun kennis en vaardig-
heden. Zij zijn vaak gemotiveerder, 
omdat ze het gevoel hebben dat ze 
zich meer moeten bewijzen dan  
anderen.’

Eric en Cindy zijn nog elke dag 
blij met hun stichting. ‘We doen 
werk waar we met hart en ziel bij 
betrokken zijn,’ zegt Cindy. ‘Het 
geeft enorm veel energie en voldoe-
ning dat we andere mensen blij  
kunnen maken.’ 
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l We liepen net het kinderdagverblijf uit, toen mijn zoontje en ik de andere 

kinderen hoorde ruziemaken om een Nintendospelletje – maar al te vaak 
aanleiding voor geharrewar. We stapten in de auto en ik vroeg Samuel of hij 
om zoiets ook wel eens ruzie maakt.

‘Daar had ik de tijd niet voor,’ antwoordde hij. ‘Je kwam net binnen toen 
ze begonnen.’                                  G u y l a i n e  D a u p h i n ,  Joliette (Canada)

Een leraar is als een kaars die die het leven van anderen verlicht terwijl hij 
zelf opbrandt.                  G i o v a n n i  R u f f u n i

Wat klinkt er mooier dan de stemmen van kinderen, als je niet kunt  
horen wat ze zeggen?          L o g a n  P e a r s a l l  S m i t h

o ,  d e  j e u g d 


