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Heerhugowaard Demi (23) lijdt
sinds haar geboorte aan albinisme.
Ze ziet daardoor wazig of mistig. 

Ze dacht vorig jaar dat ze het
voor elkaar had. De studente Social
Work aan de Hogeschool van Am-
sterdam was door zorgorganisatie
de Hartekamp Groep na een goede
sollicitatie een leerwerktraject
beloofd. 

,,Wat ik wilde gaan doen, is
mensen begeleiden met een ver-
standelijke beperking en dan in
een woonsetting, voor 24 uur in de
week. Het was ideaal. Ik kon zowel
studeren als werkervaring opdoen.
Ik kreeg een baangarantie van twee
jaar en mijn opleiding zou worden
betaald.’’

Nog belangrijker was dat ze

eindelijk leek te worden gezien en
nog wel door een organisatie die
haar zeer aansprak. ,,Toen ik was
aangenomen was ik euforisch.
Daarvoor was ik al een paar keer
afgewezen om wat voelde als
smoesjes.’’

Belemmering
Maar van die euforische stemming
was niets meer over toen ze uitein-
delijk toch werd afgewezen voor
een leerwerktraject. Managers van
de verschillende locaties van de
Hartekamp Groep concludeerden
dat de visuele beperking van Demi,
’een ernstige belemmering vormt
voor het waarborgen van de veilig-
heid en de zorgkwaliteit.’ 

Meer dan een stage zat er niet in
voor Demi, die zich totaal niet kan
vinden in de visie van de managers.
,,Ik vond het harde aantijgingen.
Ik heb geen kans gekregen om
toelichting te geven of oplossingen
aan te dragen. Ik heb geen kans
gekregen om mee te lopen, te laten
zien wat ik allemaal wel kan. Als
het ergens onveilig voor me is dan
ben ik de eerste die daar eerlijk
over is.’’

Ongelijk
Na deze nieuwe afwijzing stapte
Demi - die ook psychologische
bijstand zocht - naar het Meldpunt
Discriminatie Artikel.1 Noord-
Holland Noord. ,,Ik voelde me
ongelijk behandeld.’’ 

De klacht leidde tot een zaak die
in juni dit jaar voorkwam bij het
College voor de Rechten van de
Mens in Utrecht. Vorige week
concludeerde dit college dat de
Hartekamp Groep verboden onder-
scheid heeft gemaakt op basis van
chronische ziekte of handicap. 

,,Ik ben heel tevreden over de
uitspraak’’, zegt Demi. ,,Mijn doel
was eigenlijk dat ik daar voor het
college kon staan en mijn verhaal
kon doen én dat de Hartekamp

Groep mij zou horen. Ik wilde
laten zien dat dit niet is hoe we
met elkaar moeten omgaan.’’

Zelf is Demi van mening dat ze
bij veel groepen zonder problemen
haar leerwerktraject had kunnen
uitvoeren. ,,Ik heb wel aangeven
dat ik niet op groepen wil staan
waar fysieke agressie is omdat ik
dat niet aan zie komen, en niet op
groepen met een zeer ernstige
verstandelijke beperking omdat ik
dan belangrijke non-verbale com-
municatie mis. Maar het is voor
mij geen probleem om medische
handelingen te verrichten. Ik ben
ook BHV’er.’’

Albinisme
Demi lijdt sinds haar geboorte aan
albinisme. ,,Dit houdt in dat mijn
ogen, huid en haar weinig tot geen
pigment bevatten. De gele vlek in
mijn ogen, het gedeelte waarmee je
scherp kunt zien, is niet goed ont-
wikkeld. Ik zie 15 tot 20 procent
scherp. Dat betekent dat ik wazig
of mistig zie.’’

Het weerhield haar er niet van
om de Havo af te ronden en na
haar propedeusejaar op het HBO
zelfs een studie aan de UVA te
beginnen. ,,Maar toen ik halverwe-
ge het jaar gemiddeld op een 8
stond, kon ik vertrekken omdat ik
niet zonder hulpmiddelen de kin-
derintelligentietest zou kunnen
afnemen.’’

Zeker als puber - ze zat toen op
het Dalton College in Alkmaar -
kwam ze zichzelf tegen. ,,Ik ont-
kende mijn beperking. Ik fietste
gewoon naar school en weigerde
om met een laptop als hulpmiddel
te werken. Ik werkte met kleine
boekjes en een loepje. Ik deed er
alles aan om zo normaal mogelijk
te zijn. Na de Havo heb ik een jaar
intern gezeten bij Visio in Apel-
doorn. Daar besefte ik dat ik mijn
beperking niet moest ontkennen
en dat het niet iets is om je voor te

schamen. Ik heb dingen geleerd die
anderen cool vinden. Ik kan volle-
dig blind koken en computeren
zonder mijn scherm open te klap-
pen.’’

Een jaar na haar afwijzing door
de Hartekamp Groep gaat ze naar
het derde jaar van de studie Social
Work. ,,Ik start in september met
een minor ’rouw en verliesbegelei-
ding’ en ik ga daarna stage lopen
bij Visio als maatschappelijk werk-
ster. Daar ben ik heel blij mee. Wat

me vooral aanspreekt is dat ik mijn
eigen beperking als een kracht kan
inzetten. Het gaat bijvoorbeeld om
het helpen van mensen die een
beperking hebben gekregen of hun
baan hebben verloren.’’

Niet eerlijk
Ze is er trots op dat ze de stap heeft
gezet naar het College voor de
Rechten voor de Mens. ,,Voorheen
had ik dat niet gedurfd, was ik
onzeker. En dacht ik: ’Ik ben maar

een meisje met een visuele beper-
king’. Maar voor het eerst was er
een organisatie die mij afwees en
zei dat het ging om mijn beper-
king. Toen dacht ik: dit is niet
eerlijk. Ik kan niet beter mijn best
doen om meer te zien. Gelukkig
heb ik veel lieve mensen om me
heen.’’

Ze hoopt dat de uitspraak ook
anderen, die in een zelfde situatie
zitten, helpt. ,,Ik vind het belang-
rijk dat er aandacht voor is. Ik denk

niet dat mensen beseffen wat voor
psychisch leed je iemand aandoet.
Discriminatie van onze doelgroep
staat niet echt op de agenda. Ik
denk ook dat het in de maatschap-
pij zit. Mensen hebben stigma’s en
vooroordelen. Wellicht moeten er
ervaringsdagen komen zodat be-
drijven en organisaties kunnen
zien wat mensen met een beper-
king wel kunnen.’’

Demi is niet van plan om nog
een civiele zaak te starten tegen de

Hartekamp Groep. ,,Dat zou kun-
nen, maar dat wil ik niet. Het ging
me om de erkenning.’’ Op een baan
aldaar zit ze ook niet meer te wach-
ten. ,,Ik zou er niet meer willen
werken. Excuses zou netjes zijn,
maar ik zit niet bij de telefoon om
er op te wachten. Wat ik wel klasse
vond was dat een vrouw van de
Hartekamp Groep na de zaak naar
mij toe kwam en zei dat ze het
stoer vond dat ik voor mezelf was
opgestaan.’’

INTERVI EW Demi (23) haalt haar gelijk bij het College
voor de Rechten van de Mens

’Pijn gedaan,
maar wel
sterker
gemaakt’
Een leerwerktraject van drie jaar mogen doen en dan toch nog
afgewezen worden vanwege je visuele handicap. De grond zak-
te weg onder de voeten van Demi Nicole de Jong, maar de
Heerhugowaardse liet het er niet bij zitten en vocht terug. ,,Het
heeft me pijn gedaan, maar uiteindelijk wel sterker gemaakt.’’
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1. Bent u op de hoogte van
de uitspraak van het Col-
lege voor de Rechten van
de Mens?

Ja, de Hartekamp Groep
is op de hoogte van de uit-
spraak. 

2. Hoe kijkt u aan tegen
deze uitspraak?

De Hartekamp Groep
betreurt de uitspraak, om-
dat ze zich als organisatie
juist sterk maakt voor
mensen met een beper-
king in onze samenleving.

3. Vinden jullie terugkij-
kend dat er door de Harte-
kamp Groep fouten zijn
gemaakt in deze kwestie?

Er wordt in het oordeel
niet gesproken over fou-
ten. Naar aanleiding van
de uitspraak realiseert de
Hartekamp Groep zich dat
de communicatie over de
sollicitatie en het belang
dat wij stellen aan veilig-
heid, nog zorgvuldiger
moet en helder moet zijn
voor kandidaten. Dit is on-
voldoende gebeurd en dat
passen wij aan.

4. Het college conclu-
deerde onder meer dat de
dame in kwestie geen
kans heeft gekregen om
te bewijzen dat ze wel zou
kunnen functioneren on-
danks haar visuele beper-
king. Is het niet merk-
waardig dat juist de Har-
tekamp Groep, die zorg
draagt voor mensen met
een beperking, kennelijk
op basis van vooroordelen
conclusies trekt?

De Hartekamp Groep
heeft mevrouw De Jong
niet geselecteerd voor de
vacature van een leer-
werktraject functie op
grond van veiligheidsex-
ceptie, maar begrijpt de
grote teleurstelling van
mevrouw De Jong. 

5. Is deze uitspraak voor
jullie nog reden om be-
paalde zaken aan te pas-
sen en/of excuses aan te
bieden aan de dame in
kwestie?

De Hartekamp Groep
heeft mevrouw De Jong in
maart 2021 aangeboden
om als stagiair te starten.
Stagiaires lopen onder be-
geleiding mee op de loca-
tie en zijn boven forma-
tief, waardoor er onmid-
dellijk kan worden gehan-
deld als zich een
gevaarlijke situatie voor-
doet en stagiaires hierbij
weg te halen. Mevrouw de
Jong heeft dit alternatieve
aanbod zelf geweigerd,
maar ze kan daar wat de
Hartekamp Groep betreft
op terugkomen.

Hartekamp
betreurt
uitspraak
De Hartekamp Groep laat
in een schriftelijke reactie
op vragen van deze krant
weten de uitspraak van
het College voor de Rech-
ten van de Mens te be-
treuren. Wel zal ze de uit-
spraak publiceren op haar
eigen website.


