
Kun je iets over jezelf vertellen? 
Hoi. Ik ben Joost. Ik ben 17 jaar en woon in Almelo. Ik zit op 
voetbal en game graag, vooral Fortnite en Fifa. Ook vind ik 
het leuk om te tekenen. Ik woon met mijn ouders, broertje 
en zus in een rijtjeshuis. We hebben ook een hond. 

Hoe ziet jouw week eruit? 
Ik zit op een school voor speciaal onderwijs en doe de 
retail-opleiding. We hebben de opleiding in een supermarkt 
en magazijn, onder begeleiding van een leerkracht. Elke 
dag kom ik met de taxibus naar school, er zijn ook kinderen 
die met de fiets komen. Ik zit nu in het vijfde jaar en loop 
twee dagen per week stage bij de Jumbo. Dat heeft school 
geregeld. Vorig jaar liep ik stage bij de Albert Heijn, dat was 
met een groepje van school. Nu ben ik de enige van mijn 
school bij de Jumbo. Dat is leuk want ik heb nu meer con-
tact met collega’s. Ik mag al veel doen:  spiegelen, gangpad 
aanvegen, achter in het magazijn splitsen of de flessenband 
controleren. Ik zou best een paar uurtjes achter de kassa wil-
len. Maar dan moet ik eerst een kassamedewerker certificaat 
halen. Voor mijn stage krijg ik geen geld. In de vakanties 
werk ik soms ook bij de Jumbo, dan krijg ik wel betaald.

Heb je hobby’s?
Als ik niet game, voetbal ik, of laat ik onze hond uit. Ik 
voetbal bij AVC Heracles. Mijn beste vriend Daan voetbalt 

In gesprek met Joost
daar ook. Die ken ik van school. We doen veel samen. Ik heb 
al op vijf voetbalclubs gezeten, want ik werd veel gepest.  
Mijn vader heeft me geholpen om bij een andere club te 
gaan voetballen. Nu zit ik bij Daan in een voetbalteam voor 
jongens die extra hulp nodig hebben.

Wat vind je leuk om te doen op werk/stage? 
Bij de Jumbo vind ik het leuk om mensen te helpen 
en de producten te spiegelen. Er zijn vaak vaste 
klanten. Alles voelt dan vertrouwd. Ik vind het 
ook leuk als een collega vraagt hoe het gaat 
en belangstelling heeft. En dat je respect krijgt. 
Soms plaagt iemand en gaat te ver, dan word 
ik boos.

Wat vind je soms lastig? 
Ik vond de stage bij de supermarkt in het begin wel span-
nend. Collega’s kunnen soms te snel voor mij gaan. Ik snap 
dan niet wat ze bedoelen. Dan zeggen ze ‘ach laat maar 
zitten, dat weet je toch niet’. De vrouw die mij begeleidt 
is soms aan de telefoon of in gesprek en dan mag ik niet 
storen. Ik vind het dan moeilijk om te zeggen dat ik iets an-
ders wil doen. En ook de vrije momenten in de kantine vind 
ik soms ook lastig. Het is fijn als ze duidelijk zeggen dat ik 
altijd vragen mag stellen. En dat ze goed naar mij luisteren. 
Als het niet duidelijk wordt uitgelegd, schiet ik in de stress, 
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ik naar het UWV. Daar kijken ze hoeveel uur ik kan werken. Ik 
denk dat ik wel 32 uur kan werken. Ik krijg nu zakgeld van mijn 
ouders. Als ik 20 ben verdien ik zelf geld. Als ik mijn geldzaken 
zelf moet regelen is hulp van mijn ouders of begeleider denk ik, 
wel handig. 

Zijn er dingen waarover je weleens zorgen maakt?
Aan de buitenkant zie je niet zoveel aan mij, maar mensen vin-
den toch dat ik anders ben en dat is vaak niet leuk. Laatst was 
er een barbecue in de buurt, wij waren er niet bij. Toen hebben 
ze geroddeld over ons, hoorde ik later. Dat is rot. Ik zou tegen 
de buren willen zeggen dat ik een normaal persoon ben. Dat ik 
ondanks mijn beperking nog wel hele verstandige keuzes kan 
maken. 

Hoe zie je je toekomst? 
Ik wil graag veel geld verdienen, zodat ik in een rijtjeshuis kan 
wonen, net als mijn ouders. Mijn ouders willen liever dat ik 
begeleid ga wonen. Het is wel fijn om soms hulp te krijgen, 
bijvoorbeeld voor kleren wassen, koken of geldzaken. Maar als 
ik een vriendin heb, kan die mij ook helpen, toch? Ik zou wel 
verkering willen. Er is een meisje dat ik leuk vind. Maar nu nog 
niet hoor! En ik wil een mooie auto, net als mijn neef. Wat voor 
werk ik later ga doen weet ik nog niet. Misschien bij een benzi-
nestation. Dan zie je mooie auto’s voorbij komen. Of trainer in 
de sport, ik ben nu assistent-trainer bij het voetbal als vrijwilliger. 
Ik denk hier wel over na. School helpt mij ook met mijn toe-
komst, dat is fijn.

dan ga ik het maar gewoon proberen te doen en durf ik niet verder 
te vragen. Op school hebben we ook veel geleerd over communicatie. 
Hoe je jezelf voorstelt bijvoorbeeld. Bij de stage bij de Albert Heijn 
met de groep, was er altijd een leerkracht mee. Nu ga ik alleen naar 
stage. De stagebegeleider was wel mee voor een eerste gesprek. Ik 

vind het meestal wel fijn om alleen te werken. Alleen bij taken 
die nieuw zijn niet. Ik moest laatst een volle container 

vullen, samen met iemand anders. Die kwam niet 
opdagen. Dus moest ik het zelf doen. Dan weet 

ik het even niet meer en gaat het mis. 

Wat zou je graag willen?
Ik zou wel graag een bijbaan bij de Praxis wil-
len. School regelt stages, een bijbaan moet je 
zelf regelen. Als ik solliciteer, dan zien ze dat 

ik van deze school kom. En dan denken ze dat 
we niet zoveel kunnen. Maar dat is niet waar. 

Mijn zusje klaagt ook vaak dat ik dingen niet 
kan. Maar als iemand mij rustig uitlegt hoe het 

zit, dan weet ik dat het lukt.  

Wie zijn er belangrijk voor je?
Mijn ouders en mijn mentor van school. Mijn moeder 

zorgt voor het eten, opruimen, schoonmaken. Mijn 
ouders geven mij ook tips over hoe ik het beter kan 

doen op stage. Mijn mentor van school is ook 
belangrijk. En de jobcoach. Je mag tot je 20e op 

school blijven. Als ik van school af kom moet 


	_GoBack

