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VOORWOORD

Eind 1993 kreeg TNO Preventie en Gezondheid (TNO-PG) opdracht van het Ministe-

rie van Sociale Zaken en V/erkgelegenheid, om een onderzoek te verrichten naar

vroeggehandicapten en arbeidsongeschikten die door het volgen van een beroepsoplei-

ding in principe op de arbeidsmarkt zouden kunnen (her)intreden.

Het onderzoek dat is uitgevoerd in samenwerking met de afdeling Statistiek en

Onderzoek van het Gemeenschappelijk Adn.rinistratiekantoor/Gemeenschappelijke

Medische Dienst (GAK/GMD), diende inzicht te geven in de behoefte aan beroepsop-

leidingen voor vroeggehandicapten en arbeidsongeschikten. Aan de hand van de

verzamelde gegevens kan het Kabinet haar te vonrren gehandicaptenbeleid- waarin

meer aandacht is voor bevordering van arbeidsparlicipatie door scholing- onderbou-

wen. Een dergelijke opdracht past goed binnen TNO-PG aangezien arbeidsparticipatie

van personen met gezonclheidsbepe rkingen één van de centrale thema's vormt in het

onderzoekprogramma.

Dit onderzoeksrapport handelt met nan-ìe over vroeggehandicapten en arbeidsonge-

schikten die geen werk hebben. Berekend is hoeveel van deze personen potentieel

in aanmerking komen voor betaald werk. In welke mate zij daarbij behoefte hebben

aan (aangepast) beroepsonderwijs is één van de vragen die wordt beantwoord. Een

ander belangrijk onderwerp dat aan de orde komt is de omvang van het aantal

personen van buitenlandse afkomst binnen de beide groepen. Van alle groepen zijn

voor de arbeidsmarktpositie relevante kenmerken -waaronder gezondheidsbeperkin-

gen- beschreven, evenals hun wensen ten aan zien van (aangepaste) beroepsopleidin-

gen.

Het ondenoeksproject is uitgevoerd in overleg met leden van de begeleidingscommis-

sie. De commissie bestond uit vertegenwoordigers van de ministeries die betrokken

zijn bij het fomruleren van het scholingsbeleid voor gehandicapten: De huidige



ministeries van onderwijs cultuur en wetenschappen, volksgezondheid, welzijn en

Sport en het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Daamaast bestond

deze commissie uit vefiegenwoordigers van uitvoeringsinstanties die

(scholings-)voorzieningen verstrekken: GAIIGMD en Algemeen burgerlijk pensioen-

fonds (ABP).

De beide uitvoeringsinstanties, GAK/GMD en ABP leverden adressen en gegevens

van in totaal4283 personen met een AAWWAO of AAV/-uitkering. De samenwer-

king ntet beide instanties maakte het mogelijk dat er een unieke hoeveelheid gege-

vens is verzameld over vroeggehandicapten en arbeidson,eeschikten en hun arbeids-

marktpositie en behoefte aan opleidingen. Voor de assistentie bij het verzamelen van

deze data is dank verschuldigd aan de meclewerkers van GAK/GMD en ABp, in het

bijzonder de heer J.N.C. Sloten respectievelijk de heer J. Seelen.

Nadrukkelijk dienen de geënquêteerde gehandicapten bedankt te worden voor hun

medewerking. De vele vragen beantwoorden over arbeid, handicap en scholing is

geen sinecure, vooral als men geen betaalde betrekking heefl, maar wel wenst.

Prof. dr. F.D. Pot

Hoofd Divisie Arbeid en Gezondheid
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SAMENVATTING

Inleiding

Ter bevordering van de arbeidsparticipatie van gehandicapten. en arbeidsongeschikten

besteedt het Kabinet in het gehandicaptenbeleid veel aandacht aan onderwijs en

arbeidsmarktpositie. Het is in verband hienlee dat het Kabinet een standpunt wil

formuleren over het scholingsbeleid voor gehandicapten. Ter onderbouwing van een

dergelijk beleid zijn in het onderhavig onderzoek gegevens verzameld over de

omvang en de kenmerken van de groep vroeggehandicapten en arbeidsongeschikten

die door het volgen van een beroepsopleiding in principe op de arbeidsmarkt zou

kunnen (her-)intreden. Dit is gebeurd in opdracht van het Ministerie van Sociale

Zaken en Werkgelegenheid. Het onderzoek is uitgevoerd door TNO Preventie en

Gezondheid, in samenwerking met het Cemeenschappelijk Administratiekantoor/de

Gemeenschappelijke Medische Dienst (GAK/GMD)' ook is medewerking verleend

door het Algemeen burgerlijk pensioenfonds (ABP).

Doel en vragen

Nagegaan is hoe groot de groep gehandicapten tussen de 16 en 46 iaat is, die niet

werkt en geen beroepsopleiding volgt ('potentiële doelgroep' genoemd). Tevens is

nagegaan hoe groot de groep hierbinnen is die aangeeft dat ze, gezien hun gezond-

heid, (aangepast) werk kunnen doen en een (aangepaste) beroepsopleiding kunnen

volgen ('kemgroep' genoemd),

Vanwege de wijze van data-verzaneling is voor de groep 16 tot 18 jarigen een

andere operationalisatie van 'gehandicapt' gehanteerd dan voor de groep van 18 tot

46 jaar. Bij de eerste groep is uitgegaan van de gezondheidsklachten die door de

* 
Voo, de gehanteerde definitie van gehanclicapten, zie bijlage 5.



jongeren zelf werden gerapporteerd; bij de tweede groep is uitgegaan van het

ontvangen van een AAV/ of AAWÆVAO-uitkering.

De onderzoeksvragen luiden als volgt:

1. Hoe groot is de groep gehandicapten tussen de 16 en 46 jaar die door het

volgen van een beroepsopleiding in principe zouden kurmen (her-)intreden op

de arbeidsmarkt?

2. Wat zijn andere, voor de arbeidsmarktpositie relevante kenmerken van de

bovengenoemde groep?

3. wat zijn de redenen van de bedoelde groep om geen beroepsopleiding te

volgen?

4. Wat zijn de wensen van de bedoelcle groep ntet betrekking tot aanpassingen van

de eventueel te volgen beroepsopleidin_e?

Methode

De data zijn voor de groep gehandicapten tussen de 16 en 18 jaarverkregen uit de

Gezondheidsenquête van het CBS. Gegevens over de groep gehandicapten tussen de

18 en 46 jaar zijn verzaneld met behulp van een schriftelijke vragenlijst die is

verzonden aan 4288 personen afkorrstig uit een representatieve steekproef onder

arbeidsongeschikten welke ziin opgenonen in de bestanden van twee uitvoeringsin-

stanties: GAIIGMD en ABP. Tevens zijn gegevens uit deze bestanden aan de

enquête-gegevens toegevoegd.

Omvang

De onderzoeksresultaten laten zien dat in de groep gehandicapten tussen de 16 en

18 jaar rond de 30Vo geen beroepsopleiding volgt en niet werkt (potentiële doel-

groep). Hoeveel gehandicapte jongeren er totaal zijn, hangt af van bij hoeveel

gezondheidsklachten iemand tot de groep 'gehandicapten' wordt gerekend. Als alle
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jongeren met één of meer langdurig lichamelijke beperkingen edof één of meer

langdurig lichamelijke ziekte ertoe gerekend worden gaat het om 106.000 jongeren

tussen de 16 en 18 jaar rtret een handicap. Hiervan behoren 34.000 tot de potentiële

doelgroep, Als alleen de jongeren net emstiger klachten ertoe worden gerekend, gaat

het om een totaal van 9.000. Waarvan 2.500 tot de potentiële doelgroep behoren.

Over de omvang van de groep onder hen die, gezien de gezondheid, ook (aangepast)

werk kan doen en een (aangepaste) beroepsopleiding kan volgen (kerngroep) is verder

geen uitspraak nrogelijk, omdat hierover bij het CBS geen gegevens bekend zijn.

Van de onderzochte groep AAW of AAW/WAO-uitkeringsgerechtigden tussen de

18 en 46 jaar blijkt circa 600/o niet te werken en geen beroepsopleiding te volgen

(potentiële doelgroep). Gezien de rcpresentativiteit van de steekproef kan geconclu-

deerd worden dat de potentiële doelgroep ongeveer 162.000 personen met een AAW

of AAWIVAO-uitkering telt (exclusief verstandelijk gehandicapten en zelfstandigen).

Hiervan behoren circa 56.000 tot degenen die zelf aangeven gezien hun gezondheid,

(aangepast) werk te kunnen doen en een (aangepaste) beroepsopleiding te kunnen

volgen (kerngroep).

De tterdeli ng lussen gehanc)icapte ex-v,arktrcnrcrs, v'oeggehardicaptett, gehandicapte

ambtenaren en gehandicapte buitenlanders tussett de I8 ett 46 iaar is als volgt:

gehand¡capteex- vroeggehandicapten

werknemers

gehandicapte

anbtenaren

potentiële doelgroep (18 46 lr.)
waarvan buitenlanders

kerngroep (18-46 jr.)

waarvan buÌtenlanders

123.000

(20.000)

47.000

(5 000)

27.000
(4 000)

6.000

(1.000)

t2 000

(2 000)

3.000

0

162.000

(26 000)

56.000

(6.000)

Arbeidsmarktkenmerken

Onder de groep gehandicapten jongeren tussen de 16 en l8 jaar die niet werken en

geen beroepsopleiding volgen komen verhoudin-qsgewijs wat meer meisjes dan

jongens voor. Circa 90Vo volgt momenteel algemeen vomrend onderwijs, waaryan

ul



ongeveer eenderde MAVO en tweederde HAVO of VWO. Wanneer de ruime

definitie van 'gehandicapt' gehanteerd wordt dan ervaart 27Vo vaf,t de gehandicapte

jongeren belemneringen in het dagelijkse leven tengevolge van de handicap. Voor

de jongeren met emstige handicaps is dit5lVo. Een beperkt deel van de gehandicapte

jongeren heeft dennate emstige aandoeningen datzii bepaalde belastende handelingen

helemaal niet kunnen doen of alleen met grote moeite. Dit geldt overigens voor

vrijwel de gehele groep emstig gehandicapte jongeren.

Van de groep personen met een AAW of AAWlVAO-uitkering (exclusief verstande-

lijk gehandicapten en zelfstandigen) tussen de 18 en 46 jaar die niet werken en geen

beroepsopleiding volgen is een groot aantal arbeidsnarktkeruìlerken onder¿ocht. De

belangrijkste arbeidsmarktkenmerken zien er als volgt uit:

a.o percentage leelliþ geslachl

(80-100) (vrouw)

ex-beroep gezondheidvoltooide

opleiding

gehând¡capte

ex-werkne-

mets

vroeggehan-

dicapten

buitenlanders

gehandicapte

anbtenarcn

79% 36-46 jr.

18 46 jr

36 46 jr

41 46y 64% MBO/HBO

lo440/.

lysiek en emotioneel

slecht
psy ch isc h/bew eg i n g sap
panat

geen lysiek en sociaal slech|
p sy ch i s c h/ z e nuw stel s el

industrie [ysiek en emotioneel

slechüpsychisch

onderwijs lysiek en sociaal slecht/
(para)med psychisch

administra-

tieÍ

Voor de gehandicapten die gezien hun gezondheid (aangepast) werk kunnen doen

en een (aangepaste) beroepsopleiding kunnen volgen (kemgroep) geldt dat het hier

vaker gaat om mensen n'ìet ecn gedeelteli.jke AAW of AAWV/Ao-uitkering. Ook

zitten er veel jongeren, lìlannen en hoger opgeleiden in deze groep. Tenslotte gaat

heI om gehandicapten met ntinder cmstige gezondheidsproblemen.

iv



Redenen om geen beroepso¡rleiding te volgen

De redenen van gehandicapten die niet werken om geen beroepsopleiding te volgen,

zijn alleen geinventariseerd onder de groep gehandicapten tussen de 18 en 46 jaar

(met een AAV/ of AAWWAO-uitkering, exclusief verstandelijk gehandicapten, en

zelfstandigen).

De conclusie is dat volgens de gehandicapten de volgende redenen debet zijn aan

het niet volgen van een beroepsopleiding: (het aantal + en geelt het belang van de

reden weer)

gezondheid weinig energie onbekend welke kan niet moeile net
opleiding nodig goed leren taal

g e h and i capte e x-we rk n e m e r s

vroeggehandicapten

buttenlanders

g e ha nd i capte a mbte n a r e n

Wat betreft de ondervonden belemmeringen bij het volgen van een beroepsopleiding

zijn de meest genoemde: moeite net concentreren en het lestempo niet nleer aan

kunnen.

Voor de kemgroep onder cle boven onrschreven potentiële doelgroepen geldt dat voor

hen gezondheid niet als reden geldt voor het niet volgen van een beroepsopleiding.

Voor hen is de reden nìef name de onbekendheid welke beroepsopleiding de kans

op werk voor hen vergroot en het feit dat zij niet wisten dat zii voor het volgen van

een beroepsopleiding in aanmerking konden komen. Ook meldt een deel (157o) daf.

zij liever eerst op zoek gaat naar een baan.

++++

++

++



Wensen met betrekking tot aanpassingen van beroepsopleiding

Met betrekking tot de wensen van gehandicapte ex-werknemers over aanpassingen

van beroepsopleidingen blijkt dat meer dan de helft wensen heeft met betrekking tot

specifieke aanpassingen.

De aanpassingen betreffen vooral aanpassingen van het lestenpo en speciale begelei-

ding. voor een klein deel (met name vroeggehandicapten) zijn daamaast ook aange-

paste leermiddelen nodig, een aangepast gebouw en speciale hulp bij vervoer van,

naar en op school.

Ruinr 837o van de gehandicapten fussen de 18 en 46,iaar, die kunnen werken en ook

een beroepsopleiding kunnen volgen, zegt ook inderdaad een beroepsopleiding te

willen volgen (circa 4ó,000 personen).

Van de ex-werknemers wil circa 5Vo naar een speciale school voor gehandicapten.

Onder de vroeggehandicapten is dit circa 70Vo.Intotaal zou het gaan om circa 2500

gehandicapten tussen de 18 en 46 jaar, die zelf aangeven een beroepsopleiding te

kunnen en te willen volgen en dit ook wensen te doen op een speciale school voor

nìensen mel een hanclicap.
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Schema 1 Overzicht van groepen gehandicapten en arbeidsongeschikten welke in het ondezoek zijn betrokken en geschatte

0mvang

Àfhankeì-ì,jk van de operationaLisatie van gehandicapten jongeren variêren de aanEal-
ÌerL varr een kleine gr,leF'met eerr ernstige handicap' toL een groEe groep'meE een
meer of minder ernsLige handica¡> en/oE een langdurige ziekte of aandoening'.

ZONDER ARBEIDSONGESCHTKTHE IDS-
UITKERING

21.00o I I 123.000 I I 12.000 I I 2.500 tot 34.000

Do€lgroêD: werkt niet, volgt geen beroepsopleiding:

Volgt dagonderui j s:

2.300 tot 31 .000
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l. INLEIDING

Bevordering van de arbeidsparticipatie is de belangrijkste doelstelling van het Minis-

terie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Een onderdeel hiervan vomtt de

stimulering v an de arbeidsdeelname v an v roe ggehandicapten en arbeidsongeschikten.

Toename van arbeidsparticipatie en daaruit voortvloeiende economische zelfstandig-

heid voor deze groepen ziin doelstellingen die in het kader van de terugdringing van

het beroep op de arbeidsongeschiktheidsregelingen door het Kabinet worden nage-

streefd. Het Kabinet heeft in haar gehandicaptenbeleid veel aandacht voor onderwijs

en arbeidsmarktpositie. Het is in verband hienlee dat het Kabinet een standpunt wil

formuleren over het scholingsbeleid voor gehandicapten. Ter onderbouwing van dit

standpunt kan men zowel beschikken over studies verricht naar de inrichting van het

beroepsonderwijs voor gehandicapten als naar knelpunten bij deelname van gehandi-

capten aan beroepsonderwijs. Tot voor kort bestonden er echter geen gegevens over

de omvang van de groep vroeggehanclicapten en arbeidsongeschikten die door het

volgen van een beroepsopleicling op de arbeidsmarkt zouden kururen (her-)intreden.

Uit verschillende onderzoeken wordt duidelijk dat vroeggehandicapten en arbeidson-

geschikten een minder gunstige positie hebben op de arbeidsmarkt (zie o.a. Wevers

e.a., 1993). Een belangrijke reden voor deze ongunstige positie is dat het hier gaat

onr een groep mensen nÌet een veminderde belastbaarheid (Vroonan en De Kentp,

1990). Gezondheid blijkt bijvoorbeeld een van de belangrijkste criteria te zUn op

basis waarvan werkgevers sollicitanten selecteren voor een laaggeschoolde functie

(Van Beek en Van Praag, 1990), Daamaast wordt de arbeidsmarktpositie ongunstig

beihvloed doordat de groep arbeidsongeschikten gemiddeld een hogere leeftijd en

een lagere opleiding hebben dan de gemiddelde beroepsbevolking (Vrooman en De

Kemp, 1990).

Opleiding is van groot belang bij hct verkri.jgen van werk. Zo blijkt bijvoorbeeld dat

arbeidsongeschikten met alleen basisonderwi.is mincler kans hebben op werk dan



arbeidsongeschikten nìet een hogere opleiding (Ni.iboer e.a., 1993, Van der Stelt en

Bruinsma, 1989). Een verklaring voor de geringere kans van laag opgeleiden is dat

de werkgelegenheidssituatie in laaggeschoolde functies slechter is. De werkgelegen-

heid voor deze groep is, mede onder de invloed van de invoering van nieuwe

technologieën ten behoeve van het produktieproces, de laatste jaren fors afgenomen

(Allart, 1991). Een tweecle verklaring is dat de concurrentiepositie van gehandicapten

met name in de laaggeschoolde functies erg slecht is, omdat in deze functies veelal

sprake is van zwaardere lichamelijke eisen, waaraan vele gehandicapten niet kunnen

voldoen (Schellart e.a., 1992).

Gehandicapten zijn over het algemeen laag opgeleid. Het percentage WAO-ers met

alleen basisonderwijs is drie maal zo groot als onder de werkzame beroepsbevolking

(Van Gils, 1992). Uit een onderzoek onder WAO-toetreders in 1990 blijkt dat 29Vo

van hen alleen basisonclerwijs heeft genoten, l5Vo heeft MULOMAVO afgerond,

5% heeft een HAVO|TWO opleiding,34Vo hecft een LBO-opleiding en 167o een

hogere beroepsopleiding (Gründemann e.a, l99l). Van deze groep WAO-toetreders

heeft dus ongeveer de helft geen beroepsopleiding gevolgd. Onbekend is of zij wel

een korte bedrijfsopleiding hebben gevolgd en/of in de praktijk een vak hebben

geleerd.

Het is mogeliik dat door het volgen van een be roepsopleiding de kansen van een deel

van de groep gehandicapten op de arbeidsmarkt verbeterd kunnen worden. Een

scholingsbeleid met betrekkin_q tot deze groep is daarom van groot belang.

Bij het bepalen van een scholingsbeleid is het noodzakelijk orir onder andere over

cijfers te beschikken, op basis waaryan een schatting gemaakt kan worden van de

omvang van de groep gehandicapten die mogelijkerwijs door het volgen van een

beroepsopleiding zou kunnen gaan participeren op de arbeidsmarkt. Ook is een

indicatie nodig van de belernmeringen voor het volgen van een beroepsopleiding door

gehandicapten.



Noodzakelijke ge_eevens ter voorbereiding van een scholingsbeleid zijn niet voorhan-

den. Er bestaan bijvoorbeelcl geen publikaties waarin een goed overzicht wordt

gegeven van het opleidingsniveau van werkloze gehandicapten, van de aard van de

gevolgde opleiding en van de mate waarin door hen momenteel een opleiding wordt

gevolgd (voor een schatting van de onvang van de groep die door een beroepsoplei-

ding (weer) aan het werk zouden kunnen). Ook ontbreken gegevens over andere ar-

beidsmarktkerulerken van deze groep zoals leeftijd, geslacht, etnische herkomst, aard

en emst van de handicap. arbeidsverleden, arbeidsongeschiktheidspercentage, etc.

(voor een schatting van de mogelijke verbetering van de positie). Tenslotte ontbreken

gegevens over de redenen voor het al dan niet vol-qen van een beroepsopleiding (voor

een indicatie van de belemmeringen van de doelgroep voor het volgen van een

beroepsopleiding).

Ter voorbereiding van een Kabinetsstanclpunt aangaande het scholingsbeleid voor

gehandicapten, verleende he t Ministerie van Sociale Zakenen Werkgelegenheid eind

i993 aan TNO Preventie & Gczondheid (TNO-PG) de opdracht een onderzoek te

verrichten naar behoefte aan beroepsopleidingen voor gehandicapten. Centraal staat

de vraag naar een aantal kemgegevens van de groep gehandicapten die niet werkt

en geen beroepsopleidin_e volgt. Daarbij dient onderzocht te worden welke de redenen

voor de bedoelde groep zijn om geen beroepsopleiding te volgen. Onderzoek hiernaar

is uitgevoerd door onderzoekers van TNO-PG en de afdeling Statistiek en Onderzoek

van het GAK/GMD. Onclerhavi-s rapport is een verslag van dit onderzoek.

De opzet van dit rapport is als volgt. Na deze inleiding volgt het hoofdstuk over doel

en vraagstelling (hoofdstuk 2). In hoofTstuk 3 komt de ¡nethode van onderzoek aan

de orde. Vervolgens worden in hoofdstuk 4 en 5 de resultaten gepresenteerd. Het

rapport wordt afgesloten met conclusies over de behoefte aan beroepsopleidingen

voor gehandicapten die op basis van oncler¿oeksresultaten getrokken nrogen worden

(hoofdstuk 6l



,' DOEL EN VRAAGSTELLING

2.1 Doel en vraagstelling van het onderzoek

Het doel van het onderzoek is het geven van een schatting van de omvang van de

groep gehandicapten - tussen de 16 en 46 iaar - die door het volgen van een beroeps-

opleiding in principe op de arbeidsmarkt zouden kunnen (her-)intreden. Tevens is

het doel een overzicht te geven van de keruIerken van deze groep en van de redenen

ván deze groep voor het niet volgen van een beroepsopleiding. Tot slot is een doel

het in kaart brengen van enkele wensen van de groep nret betrekking tot de aanpas-

singen van een eventueel te volgen opleiding.

Het ministerie van Sociale Zaken Werkgelegenheid heeft gesteld dat voor de te

onderzoeken groep gehandicapten een leeftijdsgrens moet gelden. In de eerste plaats

is gekozen voor een ondergrens van 16 jaar, orndat voor leerlingenjonger dan deze

leeftijd een leerplicht geldt. Gehandicapten jonger dan 16 jaar die geen opleiding

volgen hebben een ontheffing van cle plicht onderwijs te volgen, veelal omdat ze te

zwaar gehandicapt zijn. Als bovengrens wordt 46 jaar aangehouden. Dit is de

belangrijkste doelgroep van zowel het reguliere als het speciale beroepsonderwijs.

hieruit volgende onder¿oeksvragen luiden als volgt:

Hoe groot is de groep gehandicapten tussen de 16 en 46 jaar die door het

volgen van een beroepsopleiding in principe zouden kurmen (her-)intreden op

de arbeidsnarkt?

Wat ziin andere, voor de arbeidsmarktpositie relevante kerunerken van de

bovengenoemde groep?

Wat zijn de redenen van de bedoelde groep om geen beroepsopleiding te volgen?

Wat zijn de wensen van de bedoelde -qroep met betrekking tot aanpassingen van

de eventueel te volgen beroepsopleiding?

De

1.

2.

3.

4.



t', Definities en uitlverking van de onderzoeksvragen

Het begrip 'gehandicapte' wordt in clit ondezoek gedefinieerd als (definitie afkomstig

van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid):

gehandicapte: - ieniand die van jongs af aan een lichamelijke en/of gees-

telijke handicap heeft; en/of

iemand die voorafgaand aan of tijdens hun werkzarne leven

door lichamelijke en/of psychische factoren aÍ-

beidsongeschikt is geworden.

Degenen die in principe door het volgen van een bcroepsopleiding op de arbeids-

markt zouden kunnen (her-)intreden worden door het ministerie voor dit onderzoek

als 'potentiele doelgroep' aangenrerkt. Deze groep wordt als volgt gedefinieerd:

potentiële doelgroep: cle groep gehandicapte n die niet werken en die geen beroeps-

opleiding volgen.

Binnen deze potentiële doelgroep specificeert het ministerie een kerngroep van

gehandicapten die gezien hun gezondheid (aangepast) werk kururen doen en een

(aangepaste) beroepsopleiding kunnen volgen.

Binnen de potentiële doelgroep en de kemgroep maakt het ministerie onderscheid

tussen vier groepen, waarvoor mogelijkerwijs een specifiek beleid gewenst is: 1.

vroeggehandicapten, 2. gehanclicapte ex-werknemers, 3. gehandicapte buitenlanders

en 4. gehandicapte ambtenaren. Deze groepen worclen hier als volgt gedefinieerd:

vroeggehandicapten: degenen clie arbeiclsongeschikt zi.in geworden:

voor de clag waarop ze 17 jaar zijn geworden; of



gehandicapte

ex-werknemers:

voor de dag waarop zij 29 jaar zijn geworden, gedurende

een periode waarin hun voor werkzaamheden beschikbare

tijd geheel in beslag wordt genomen door het volgen van

onderwijs of een beroepsopleiding (defìnitie GAK/GMD).

personen die op latere leeftijd gehandicapt c.q arbeidson-

geschikt (zie dehnitie van 'gehandicapt') werden. Allen in

deze groep hebben in loondienst gewerkt voor zij gehandi-

capt werden. (Hieronder vallen niet de personen die als

arnbtenaar of als zelfstandige hebben gewerkt).

gehandicapte

buitenlanders: pe rsonen van niet-Nederlandse herkomst of niet-Nederlandse

etnische herkomst die gehandicapt c.q arbeidsongeschikt (zie

definitie van 'gehandicapt') zijn en tot de vroeggehandicap-

ten of gehandicapte ex-werknemers gerekend worden.

gehandicapte

ambtenaren: personen die op latere leefii.jd gehandicapt c.q. arbeidsonge-

schikt (zie definitie van 'gehandicapt') werden. Allen in deze

groep hebben als ambtenaar gewerkt voor zij gehandicapt

werden.

Gezien de bovengegeven definiëring kunnen de onderzoeksvragen als volgt worden

uitgewerkt:

la. Hoe groot is de potentiële doelgroep en de kerngroep gehandicapten tussen 16

en 46 jaar?
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lb. Hoe is binnen deze groepen de omvang van

1. de vroeggehandicapten

2. de gehandicapte ex-werkneners

3. de buitenlandse gehandicaPten

4. de gehandicapte ambtenaren

Wat zijn voor de arbeiclsrnarktpositie relevante kenmerken van de volgende

groepen gehandicapten binnen de potentiële doelgroep en de kemgroep tussen

de 16 en 46 jaar:

1 de vroeggehandicapten;

2. de gehandicapte ex-werknemers;

3. de gehandicapte buitenlanders.

4. de gehandicapte ambtenaren

3. Wat zijn de redenen van cle volgende groepen binnen de potentiële doelgroep

en de kemgroep tussen de 16 en 46 jaar om geen beroepsopleiding te volgen?

1. de vroeggehanclicapten;

2. de gehandicapte ex-werknemers;

3. de gehandicapte buil"enlanders.

4. de gehandicapte anbtenaren

4. Wat zijn de wenscn van de kemgroep tussen de ló en 46.iaar nret betrekking

tot de eventueel te volgen beroepsopleiding?



2.3 Operationalisatie

De begrippen uit de uitgewerkte onderzoeksvragen zijn als volgt geoperationaliseerd:

De groep gehandicapten wordt voor de personen tussen de 18 en de 46 jaar

geoperationaliseerd nìet cle groep personen net een AAW of AAV//IVAO uitkering

(inclusief ambtenaren). Hiervoor wordt gekozen omdat hiermee een zeer grote groep

gehandicapten tussen de l8 en 46 jaar wordt bereikt. De groepen gehandicapten die

door deze operationalisatie niet rrteegenonren worden in het onderzoek zijn de

volgende:

- gehandicapten tussen de 18 en de 46.jaar zonder uitkering;

- gehanclicapten tussen de 18 en de 46 jaar nìet een andere dan een v/Ao/AAw-
uitkering, zoals een ziektewetuitkering, een werkloosheidsuitkering.

De vroeggehandicapten tussen de 18 en 46 jaar worden geoperationaliseerd met

degenen die bij de bedrijlìverenigin-een als zoclanig staan geregistreerd, exclusief de

personen die als laatste hoofddiagnose van de GMD 'verstandelijk gehandicapt'

hebben (ICD-code 311 ¡ot en rnet 319).

De gehanclicapte ex-n'erknemers worden in dit onclerzoek geoperationaliseerd als

de boven -Seoperationaliseerde groep gehanclicapten, exclusief de bovenbedoelde

vroe-egehandicapten en exclusief de genen clie voor hun arbe iclsongeschiktheid werkten

als zelfstandige of ambtenaar,

De gehandicapte buitenlanders worden geoperationaliseerd als de gehandicapte

(zoals boven geoperationaliseerd) die voldoet aan één van de volgende criteria

(definitie analoog aan CBS-indelin_e):

- niet- Nederlandse nationaliteit;

- niet in Nederland geborenl
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- een van de ouders niet in Nederland geboren.

De gehandicapte ambtenaren worden geoperationaliseerd als personen die blijvend

ongeschikt zijn verklaard met

- een invaliditeitspensioen ten laste van het Algemeen burgerlijk pensioenfonds

(ABP), voor wie een AAV/-uitke ring wordt verhaald bij het Algemeen Arbeidson-

geschiktheidsfonds (AAF);

- herplaatsingswachtgeld ten laste van de laatste werkgever, voor wie een AAV/-

uitkering wordt verhaald; of

- een herplaatsingstoelage ten laste van het ABP, voor wie ecn AAW-uitkering wordt

verhaald; en

arbeidsongeschikten voor wie AAW wordt geclaimd na een wachttij d van 52 weken,

maar die geen invalicliteitspensioen, herplaatsingswachtgeld of herplaatsingstoelage

ontvangen ondat zii (no-u) nict bli.jvenct on-r¡eschikt verklaard zi.in door het ABP.

Het, gezien de gezonclheicl, kunnen rverken en een beroepsopleiding kunnen

volgen wordt in dit onde r¿oek geoperationaliseerd rrret de niening van de gehandicap-

te zelf hierover,

De groep gehanclicapten tussen de 16 en 18 jaar wordt geoperationaliseerd als de

groep personen die aangeeft dat ze één of meer lichamelijke beperkingen hebben

en/of één of meer langdurige ziekten of aandoeningen hebben. Hierbij is gebruik

gemaakt van de gegevens van de gezondheidsenquête van de jaren 1989 tot en met

1993. Uitgaande van de orlschri.jving van het begrip 'gehandicapte' door het ministe-

rie van Sociale Zakenen Werkgelegenheid (zieparagraaf 2.2) zijn ondervijf groepen

gehandicapten onderscheiden:

Grocp l: clegenen ciic één ol rnccl langduligc lichanrelijke bepcrkirtgen hebben, gezien hurl autwoordetr

op zeveu vragen naar de ntoeite ntet vcrsclìilleudc da,gelijkse verichtingen. De vragen zijn gebaseerd op

de OESO-indicator voor langdurige licharnclijke beperkingeu. Iemand is tot groep 1 gerekend als hij/zij



op rninstells éérl vraag antwoordcÌe nret 'enige lnoeite', 'grote moeite' of 'kan niet'. Groep I zullen we

aanduiden als'jeugdige gehandicapten'.

Groep 2: degenen die één of rneer langdurige licharnelijke beperkingen hebben blijkens dezelfde vragen,

maar waarbij alleen de erltst-uiveaus 'grote nroeite' of 'kan niet' als crite¡ium zijn genomen. Groep 2 is

dus ernstiger gehandicapt dan groep 1. Groep 2 ztller¡ we aauduiden als 'gehandicapten met een ernstige

handicap'.

Groep 3: degeuen die één of rneer langdurige ziekten of aandoeningen hebben (zoals astma, ch¡onische

bronchitis, een ernstige hartkwaal, gevolgelì van een beroerte, ernstige darmstoornissen, ernstige leverziek-

te, ernstige nie¡ziekte, suike¡ziekte, schildklierafwijking, hardnekkige rugaandoening, hernia, gewrichtsslij-

tage (arhose) van knieên, heupen of handen, andere ch¡onisclre reur¡a, epitepsie, migraine, ernstige

huidziekte of kanker). Groep 3 wordt aangedu id als 'gehandicapten rret eetr langdurige zware aandoe¡ing'

Groep 4: degetteu die deel uitulaken varì groep I en degenen uit groep 3; dus jeugdigen met een meer

of minder ernstige handicap en/of een langdurige ziekte of aandoening.

Groep 5: degenett clie deel uitllaken van de groepen 2 en 3; dus jeugdigen die een ernstige handicap

hebben en/of een langdurige ziekte of aandoening.

De reden dat de groep jongeren lussen de 16 en 18 jaar apart geoperationaliseerd

wordt, is dat de gehandicaptenjongerdan 18jaar (nog) geen recht hebben op een

uitkering en daarom niet te achterhalen zijn via statistieken van uitkeringsinstanties.

De enige manier onr deze groep te bereiken is via bevolkingsonderzoek, in dit geval

de CB S- gezondheidsenquête.

De voor de arbeidsmarkt relevante kenmerken kunnen op basis van arbeidsmarkt-

literatuur (zie o.a. wevers e.a., 1993) op de volgende wijze onderscheiden worden;

- persoonskerurerken: n-let nane leeftijd:

geslacht;

land van herkomst;

- opleiding: met name: hoogst afgeronde opleiding;
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- arbeidsverleden:

- handicap:

aard van de atgeronde oPleiding;

laatst uitgeoefende functie (vroeger beroep)

(volgens CBS-indeling) ;

nlet nanÌe: hoofddiagnose van de aandoening (volgens de

indeling van de Intemational Classification of

Diseases (ICD));

arbeid songeschikthei d sklasse/percentage;

e mst van de handicap.

Deze kenmerken vonnen in dit onderzoek 'de arbeidsmarkt relevante kennerken'.

Verondersteld wordt dat niet alle gehandicapten, gezien hun gezondheidsbeperkingen,

een beroepsopleiding kunnen volgen. Gezien het belang van het goed in kaart

brengen van de emst van de handicap wordt in dit onderzoek hieraan extra aandacht

besteed. De emst van de handicap wordt hier uitgedrukt in de omvang van de

beperkingen.Deze beperkingen worden in een achttal categorieën onderscheiden, die

een goede indicatie blijken te zijn voor de nìate van niaatschappelijk beperkt zijn

(Van der Zee en Sandemran, 1993):

- beperkingen rnet betrekking tot fysiek functioneren;

- beperkingen nret betrekking tot sociaal functioneren;

- rolbeperkingen ten gevolge van fysieke problemen;

- rolbeperkingen ten gevolge van emotionele problemen;

- beperkte mentale gezondheid;

- beperkte vitaliteit;

- beperkingen door pijn;

- beperkingen door een slechte al,qemene gezondheidsbeleving.

Behalve deze achtbeperkingen die relevant zijn voor de emst van de handicap wordt

ook een verandering van de gezondheidstoestand in negatieve zin als een mogelijke

beperking opgevat.
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Redenen voor het niet volgen van een beroepsopleiding worden geoperationali-

seerd als enerzijds de feitelíjke bclemmeringen die personen nrel een handicap hebben

ondervonden bij het volgen van een beroepsopleiding en anderzijds de redenen die

zij zelf aangegeven.

Hierbij komen onder andere de volgende onderwerpen aan de orde:

- redenen gelegen in de aandoening/gezondheid;

- uitkeringstechnische redenen;

- onbekendheid met de mogelijkheden;

- moeite met Nederlands;

- kosten ve¡bonden aan het volgen van een opleiding.

Wensen ten aanzien van de beroepsopleiding worden geoperationaliseerd met de

wensen die de gehandicapten zelf aangeven ten aanzien van de aanpassingen die zij

denken nodig te hebben bii het volgen van een beroepsopleiding.



3. METHODE

Om de onderzoeksvragen te beantwoorden zijn voor twee groepen gehandicapten

twee verschillende onderzoeksrnethoden gehanteerd. Voor de groep gehandicapten

tussen de 16 en 18 jaar is gebruik gemaakt van secundaire analyses van de gezond-

heidsenquête die jaarlijks door het CBS wordt gehouden onder een representatieve

steekproef van de bevolking. Voor de groep gehandicapten tussen de 18 en de 46

jaar is gebruik gemaakt van gegevens van uitvoeringsinstanties; bedrijfsverenigingen

en het ABP en een post-enquête. Beide methodes worden hieronder afzonderlijk

beschreven.

3.1 Secundaire analyses van de gezondheidsenquête van het CBS onder

gehandicapten tussen de 16 en 18 jaar

Voor een beantwoording van de onderzoeksvragen voor de personen tussen de 16

en 18 jaar is gebruik gemaakt van gegevens die het CBS verzameld heeft in het kader

van de gezondheidsenquête in de periode van 1989 tot en met 1993. Op basis van

deze gezondheidsenquête kunnen niet alle ondezoeksvragen beantwoord worden. Er

kan voor deze groep jongeren alleen een schatting gemaakt worden van de onìvang

van de groep onder hen die niet werkt en geen beroepsopleiding volgt. Ook kunnen

enkele kerunerken vandeze groep worden aangegeven zoals geslacht, opleidingsni-

veau, de mate waarin men in de dagelijkse bezigheden belemmerd wordt en de emst

van de aandoening(en). Onderscheid naar land van herkornst kan niet gemaakt

worden, van\ /ege de geringe omvang van de onclervraagde groep. Ook kan niet

aangegeven worden hoe groot de groep is die, gezien de gezondheid, niet kan werken

en geen beroepsopleidin_e kan vol_qen, aangezien door het CBS hiemaar niet wordt

gevraagd.
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3.2 Gegevens van bedri,jfsverenigingen en post-enquête onder gehandicapten

tussen de 18 en 46 ,iaar

De groep gehandicapten tussen de l8 en de 46 jaar is onderzocht door gegevens te

verzamelen die bedrijfsverenigingen en het ABP van hen hebben opgeslagen en door

een post-enquête onder hen te houden.

Voor wat betreft de groep AAflìVAO-uitkeringsgerechtigden zijn de onderzoeksvra-

gen beantwoord met behulp van gegevens uit het Registratie Individuele Gevalsbe-

handeling (RIG) van het GAK/GMD en een post-enquête. Het GAIVGMD heeft de

RIG-gegevens van personen bii alle bedrijfsverenigingen.

Wat betreft de AAW-uitkeringsgerechtigden die onder het ABP zijn geregistreerd

(de ambtenaren), zijn de onclerzoeksvragen beantwoord met behulp van het ABP-

registratie-systeem en een schriftelijke enquête, die dezelfde is als de enquête die naar

de AAWWAO-uitkeringsgerechtigden is gestuurd.

Gekozen is voor het houden van een enquête, naast gegevensverzameling uit het RIG

c.q. re-eistratie-systeem van het ABP. Beide bestanden bevatten een aantal persoons-

kenmerken clie relevant zijn voor dit onderzoek. Het gaat hier om de volgende

kenmerken: geslacht,leeltiicl, burgetijkc staat, hoolödiagnose, AAW/!VAO-percenta-

ge. Ze bevatten echter onvoldoencle gegevens on de onderzoeksvragen volledig te

beantwoorden. De etnische herkomst van personen is bijvoorbeeld niet opgenomen

in het bestand. Er zijn ook geen actuele gegevens voorhanden over het al dan niet

werken van de gehandicapte, noch over het al dan niet volgen van een opleiding. Ook

is er geen infomratie aanwezig over de redenen voor hct niet volgen van een beroeps-

opleiding, noch over wensen ten aanzien van de beroepsopleidingen. Deze gegevens

dienen daarom via een enquête vezameld te worden.

Er is gekozen voor een post-enquête onidaL zo op relatief snelle wijze een represen-

tatief beeld kan worden verkregen van de groep gehandicapten. Van de enquête

uitgesloten worden personen met een emstig verstandelijke handicap (IQ lager dan
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70), onidat het voor hen roeilijk is een vragenlijst in te vullen. Over deze groep kan

in dit onderzoek dan ook geen uitspraak worden gedaan.

De data-verzameling bij de post-enquête is gefaseerd uitgevoerd: eerst is een pilot

onderzoek gedaan en vervolgens is het hoofdonderzoek uitgevoerd. Doel van het pilot

onderzoek was het opstellen van de schriftelijke-enquête voor het hoofdonderzoek

en het trekken van de steekproef.

Vaststelling van de schriftelijke vragenlijst

In verband met de analysemogelijkheden bij een schriftelijk enquête was het wense-

lijk dat de antwoorden zo veel mogelijk uit gesloten categorieën bestaan. Voor de

meeste te behandelen onderrverpen was uit voorgaand ondezoek bekend welke de

veelvuldig voorkomende antwoord-categorieën zijn. Voor het in kaart brengen van

de emst van de handicap (geoperationaliseerd nìe[ een achttal typen beperkingen en

aanvullende kenmerken, zie par.2.3) is gebruik gemaakt van de RAND-36 (Van der

Zee en Sandennan, 1993, zie ook bijlage 2). Dit blijkt een betrouwbaar en gevoelig

instrument te zijn voor het meten van de gezondheidstoestand, ook bij personen met

bepe rkte problemen nÌet dc ge z.onclhe icl. Naar de redenen van gehandicapten om geen

beroepsopleiding te volgen was echter nog geen ondezoek gedaan. Om de antwoor-

den op de vragen hierover voor te structureren was een verkennend onderzoek nood-

zakelijk.

He t pilot-onderzoek bestond uit het houden van interyiews door de onderzoekers met

10 gehandicapten die geen opleiding volgen en werkloos zijn. Zowel vroeggehandi-

capten als gehandicapte ex-werknenlers en 'gehandicapte buitenlanders' waren

vertegenwoordigd bi-j de interviews. In de interviews kwam net nane aan de orde

waaron cle betrokkene geen beroepsopleiding volgt.

Orn tien personen bereid te krijgen om hieraan nlee te doen, heeft een functionaris

van het GAK/GMD Leiden ongeveer 20 willekeurig getrokken personen telefonisch

benaderd met de vraag otrr deelname. Deze personen waren alle woonachtig in de
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regio Leiden en behoorden tot de doelgroep va¡r het onderzoek. De 10 personen is

gevraagd de lijst in te vullen, waarna een interview met hen gehouden is over

begrijpelijkheid van de lilst en over de redenen voor het niet volgen van een beroeps-

opleiding. Negen personen bleken uiteindelijk bereikbaar voor de interviews, die allen

bij de personen thuis werden gehouden. De persoon waamlee geen interview is

gehouden bleek niet neer bereikbaar op het opgegeven adres.

Alle 9 personen konden de lijst in ongeveer een half uur invullen. De meeste

personen hadden weinig op- of aannrerkingen op de lijst. Wel bleek dat een aantal

moeite had met de invulling van bcpaalde vragen en dat niet altijd even duidelijk

was welke 'doorvragen' wel of niet ingevuld moesten worden. De interviews en

verder conmentaar van het GAK/GMD leidde tot een verbeterde lay-out van de

vragenlijst en duidelijker verwijzingen bij doorvragen en toevoegingen. Tevens

werden gesloten antwoordcategorieën gefonneerd aangaande redenen voor het niet

slagen van een beroepsopleiding.

Steekproeftrekking

Het trekken van de steekproef voor de post-enquête gebeurde op het centrale kantoor

van het GAK/GMD. Dit kantoor beschikt over namen en gegevens van alle arbeids-

ongeschikten die een uitkering via een bedrijfsvereniging ontvangen. Uit deze

gegevens blijkt dat in het vierde kwartaal 1993 de onvang van de totale populatie

arbeidsongeschikten tussen de 18 en 46 jaar bijna 253.000 bedroeg. Dit is inclusief

vroeggehandicapten en exclusief circa 10.000 zelfstandigen met een AAW uitkering.

Ook zijn in dit bestand niet de verstandelijk gehandicapten opgenornen (ICD-code

377 tot en nlet 319: IQ lager dan 70).

Uit het GAK/GMD-bestand zijn drie steekproeven getrokken, namelijk een aselecte

steekproef onder de bij het GAIVGMD geregistreerde AAWWAO-uitkeringsgerech-

tigden (excl. vroeggehandicapten) en twee aanvullende steekproeven onder vroegge-

handicapten en personen van nierNederlanclse herkomst. De reden voor de aanvullen-

de steekproeven is dat deze groepen bi.j alleen een aselecte steekproef onvoldoende
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vertegenwoordigd zouclen z|n in he t onderzoek" Hiemaast is een steekproef getrokken

uit de AAW-uitkeringsgerechtigden, geregistreerd bij het ABP (ambtenaren) (exclu-

sief verstandelijk gehandicapten). Uit ds gegevens van het ABP blijkt dat de omvang

van de populaire gehandicapte ambtenaren tussen de 18 en 46 jaar ongeveer 19.000

bedroeg. Hierbij dient aangetekend ts worden dat bij deze uitkeringsgerechtigde

ambtenaren het alleen gaat orrr personen trret een arbeidsongeschiktheidspercentage

van meer dan ?SVa. (B¡ de WAO-uitkeringsgerechtigden gaat het om mensen met

een arbeidsongeschiktheidspercentage van meer danL59o).In deze zin wijkt de groep

gehandicapte anrbtenaren af van de gehandicapte ex-werknemers.
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In totaal zijn de volgende vier steekproeven getrokken:

2.

Een steekproef op naaurcode van 500 persouen, waârvan op basis van hun naam verwaclrt wordt

dat ze van nielNederlandse herkomst zijn. Deze steeþroef is gedaan orn ee¡r voldoende g¡ote groep

personen van niet-Nederlandse herko¡nst in het onderzoek te kunnen behekken. Dit moet op

naamcode gebeuren, orndat in het GAK/GMD-besta¡rd geen irrfonnatie wordt geregisüeerd over

etniciteit. De naamcode selecteerde uit het bestand van 253.000 gehandicapten 7900 zogenaamde

'buitenlanders'. Verwacht werd dat van de 500 aangeschreven 'buitenlanders' uiteindelijk 150

betrokken konden worden in het onderzoek. (Respons van 507o, rnet aft¡ek van degenen die toch

van Nederlandse afkourst blijken te zijn en met aftrek va¡r degenen die werken.)

Een aselecte steeþroef van 500 vroeggehanclicapten (volgens de genoernde definitie van GAK/-

GMD). Velen uit deze groep hebben nooit in loondienst gewerkt. Het aantal vroeggehandicapten

in het GAK/GMD besta¡rd beclroeg 43000. Verw¿cht werd dat van deze 500 aangeschreven

vroeggehandicapten uiteirldelijk 200 personen deel zullen uitrnaken van de onderzoeksgroep (een

resporìs va¡ 5OVo en aftrek van degenen die werken of gewerkt hebben).

Een aselecte steeþroef van 2750 personen nìet een AAW/WAO uitkerirrg uit het totale bestand

van ongeveer 209.000 uitkeliugsgereclitigden (Lr dit verslag wordt deze groep genoer.nd 'gehandicap-

te ex-we¡knemers': de lrele groep uìtkeringsgerechtigden tussen de 18 en 46 jaar, exclusief de

vroeggehandicapten, voorrrìalig zelfstandigen en ar.nbtenaren) (GMD, 1993). Deze ornvang is

gekozen onl uiteindelijk een urinirnale respolìs van 1000 personen die niet we¡ken te verlaijgen.

Gerekend werd op eerì respons van 507o, dat wil zeggen 1375 personen.

Een aselecte steeþroef van 553 personen rnet een A,AW-uitkering, geregistreerd bij het ABP, uit

een totaal bestand van orìgeveer 19.000 uitkeringsgerechtigden. (In dit verslag wordt deze groep

genoeurd 'gehandicapte anrbtenaren'.) Deze onrvang is gekozen onì uiteilìdelijk een groep van 150

responderìten die niet werken te krijgen. Gerekend weld op een respous van 5OVo, dat wil zeggen

250 personen.

3.

De eerste drie steekproeven werden getrokken door GAIÇGMD. Van de personen

die bij de steekproeven geselecteerd werclen, zijn de adressen verzameld op de

districtskantoren waar ze geregistreerd staan. Om privacy-redenen werden de vragen-

4.
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lijsten verstuurd door GAK/GMD. Op deze wijze was het mogelijk de enquête-

gegevens te koppelen aan de RlG-gegevens.

De vierde steekproef is op het centrale kantoor van het ABP in Heerlen getrokken.

De vragenlijsten zijn door dit kantoor verstuurd en vervolgens ook verzameld. Op

deze wijze konden de enquêtegegevens gekoppeld worden aan het registratiesysteem

van het ABP.

Respons op de post-enquête

Van de in totaal 3750 vanuit GAK/GMD verzonden enquête-fonnulieren (de eerste

drie steekproeven) werden er 2117 teruggezonden. Daarvan bleken ruirn 250 niet

bruikbaar onder andere omdat zij, ten onrechte waren verzonden. De helft bleek toch

verstandelijk gehandicapt te zijn en de overigen hadden óf geen uitkering meer,

waren overleden of verhuisd óf waren te ziek om de enquête in te vullen. Bij de

berekening van de responspercentages is met de uitval van deze respondenten

rekening gehouden. De uiteindelijke responspercentages voor de drie steekproeven

zijn dan respectievelijk: naamcocle 50%; vroeggehandicapten 44Vo en; AAW/

WAO-ers 54Vo.Het algehele responspercentage bij de GAK/GMD-steekproef kan

daanuee op zo'n 537o worclen gesteld. Daarbij dient opgenìerkt dat van de in totaal

1856 respondenten die een bruikbare enquête-lijst terug zonden e r bij 176 de naamco-

de niet beschikbaar was.

Tenslotte wordt opgemerkt dat het percentage 'echte' buitenlanders dat respondeerde

uit de steekproef op naamcode rond de verwachte 507o lag. In totaal konden rond

de 320 buitenlanders in cle analyses betrokken worden.

De responsgroep van gehandicapte ex-werkneurers en vroeggehandicapten bleek

nauwelijks af te wijken van de totale steekproef van deze groepen wat betreft de

verdeling naar geslacht, lecfiijd, burgeli.lke staat en arbeidsongeschiktheidspercentage.

Verondersteld wordt daarom dat deze steekproef representatief is voor de hele groep

AAW/WAO-ers die geregistreerd staan bij het GAK/GMD (excl. verstandelijk

gehandicapten en zelfstandigen). In bijlage 3.1 staat meer gedetailleerde informatie
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over deze verdelingen. Voor de gehandicapte buitenlanders is het niet mogelijk een

non-respons analyse uit te voeren, aangezien gegevens van de non-respons groep niet

te identificeren zijn in het RIG. Er kunnen dan ook op basis hiervan geen conclusies

ten aanzien van de representativiteit van cleze steekproef worden getrokken.

De respons onder de ABP-geregistreerden was 55%. Ook deze responsgroep bleek

nauwelijks af te wijken van de steekproef wat betreft de verdeling naar geslacht,

leeftijd, burgelijke staat en arbeidsongeschiktheidspercentage (zie bijlage 3.1) op

grond waarv an deze groep representatief wordt geacht voor alle ambtenaren met een

AAW-uitkering (excl verstandelijk gehancl icapten).
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4. RBSTJLTATENCBS-GBZONDHEIDSENQUÊTEONDERGEHANDI-

CAPTEN TUSSBN DE 16 EN 18 JAAR

Omvang van de groep gehandicapten tussen 16 en 18 jaar die niet

werken en geen beroepsopleiding volgen

Hettotaalaantal 16en lTjarigeninNederlandbedraagtongeveer450.000personen.

Aftrankelijk van de operationalisatie van het begrip 'gehandicapt' (zie paragraaf 2.3)

ligt het aantal gehandicapten in deze groep tussen de 9.000 en 106.000 personen (zie

schema 4.1). Het aantal gehandicapten dat niet werkt en geen beroepsopleiding volgt

(oftewel de potentiële doelgroep) ligt onder de 16 en 17 jarigen op circa 30Vo:

aftrankelijk van de operationalisatie gaat het hierbij om 2.500 tot 34.000 personen

(l%o tof 87o vut de 16 en 17 jarigen). Overigens moet hierbij gewezen worden op

de omstandigheid dat een groot deel van deze groep weliswaar geen beroepsopleiding

volgt, maar wel (algemeen) onderwijs volgt. Dit betreft circa 907o van de potentiële

doelgroep. Het aantal 16 en 7l jarige gehandicapten dat geen werk heeft en geheel

geen opleiding volgt ligt tussen de 400 en 3.000 personen.
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Schena 4.1 Ovezicht van het (geschatte) aantal 1 6-1 7 jarige gehandicaplen in Nederland (Bron: CBS-gezondheidsenq uête)

groep 1 groep 2 groep 3 groep 4 groep 5

(eugdige (ernstige ge- (langdurige (1 en 3) (2 en 3)

gehandicapten) handicapten) zware aan-

doeningen)

- totaal aantal gehandicapten

- omvang potentiële doelgroep

(gehandicapten die niet werken en

geen beroepsopleiding volgen)

'aantal
'als percentage van het lotaal

- omvang van de groep die niet werkt

en geen beroepsopleiding maar wel

een dagopleiding volgt

'aantal
'als percentage van de potentiële

doelgroep

57 000

18,000

32o/.

16,000

90%

2,500

29%

2.300

s6%

58 000

19.000

32%

16.000

88%

34.000 20.000

32% 31%

31,000 18.000

91% ggo/o

4.2 Kenmerken van de groep gehand¡capten tussen 16 en 18 jaar die niet

werken en geen beroepsopleiding volgen

In de Gezondheidsenquête van het CBS zijn de volgende arbeidsmarktkenmerken

opgenomen: geslacht; opleidingsniveau (voltooid); idem (volgend); belemmeringen

in de dagelijkse bezigheden: emst niveau lichamelijke beperkingen.

Onder de gehandicapten tussen de l6 en 18 jaar die niet werken en geen beroeps-

opleiding volgen komen verhoudingsgewijs neer meisjes voor dan jongens (54Vo tot

7l7o). Met name bij de emstige gehandicapten is sprake van verhoudingsgewijs veel

meisjes onder de potentiele doelgroep (117o).

Het merendeel van de potentiële doelgroep heeft momenteel een voltooide opleiding

op MAvo-niveau (6l%o tot 867o). De overigen (14Vo irot 39Vo) hebben tot nu toe

uitsluitend de lagere school voltooid, net uitzondering van enkele incidentele LBO-

ers. Ongeveer een derde van de gehandicapte jon_seren die niet werken en geen

beroepsopleiding volgen, is monrenteel bezig met een MAVO-opleiding en ongeveer

tweederde nret een HAVO- of VWO-opleiding.
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Onder de jongeren in de potentiële doelgroep ervaart, aflrankelijk van de operationali-

satie van het begrip 'gehandicapt' (zie paragraaf 2.3), één op de vijf tot twee op de

drie jongeren belemmeringen in het dagelijkse leven tengevolge van de handicap.

Bij de emstig gehandicapten (groep 2: 57Vo) en de gehandicapten met een langdurige

zware aandoening (groep 3:617o) komt dit het moest voor en daamree ook bij de

sanengestelde groepen 4 (437o) en 5 (61Vo)'

De emst van de handicap is gebaseerd op zeven vragen over de bezwaarlijkheid van

een aantal verrichtingen (bijvoorbeeld een gesprek kunnen volgen in een groep van

3 of meer personen, eventueel met hoorapparaat; in staat zijn orn te bukken en iets

van de grond op te pakken; 400 meter aan een stuk kunnen lopen zonder stil te staan,

zo nodig met stok; etc.). Het resultaat is een indeling van de handicap in drie graden

vân eûtSL narlelijk 'kan niet', 'kan alleen met grote moeite' en 'kan met enige

moeite'. Deze vraag is alleen gesteld bij clegenen die één of meer langdurige lichame-

lijke beperkingen hebben (groep I en groep 2). Uit de antwoorden blijkt dat bij de

potentiele doelgroep 857o van alle gehandicapten (groep 1) met enige moeite dage-

lijkse dingen kan doen, TVa :rnet grote moeite en l3Vo dat niet kan. Van de emstig

gehandicapten (groep 2) kan zelis 867o van de potentiële doelgroep de betreffende

zakenniet doen, enl4%o slechts met grote moeite. Bij de Salnengestelde groepen (4

en 5) geldt dat respectievelijk 87o en 1.3Vo van de gehandicapten de dagelijkse dingen

niet kan doen en lo/o tot 2o/o alleen met grote moeite.
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5. RESULTATEN VAN DE TIITVOBRINGSORGANEN EN POST.

ENQUÊTE ONDER GBHANDICAPTEN TUSSEN DE 18 EN 46 JAAR

5.1 Inleiding; de groepen die deelnamen aan de post-enquête

In dit hoofdstuk worden de resultaten van de post-enquête beschreven. De beantwoor-

ding van de drie hoofd onderzoeksvragen staat opeenvolgend centraal in de paragra-

fen twee, drie en vier. De vragen worclen in de sub-paragrafen beantwoord voor de

onderscheiden -qroepen. Alvorens de resultaten te presenteren worden deze groepen

nogmaals kort beschreven. In paragraaf 5.2 wordt de omvang van de potentiële

doelgroep berekend. De doelgroep vonlrt een deel van de onderzoeksgroep die is

geoperationaliseerd als gehandicapten tussen de 18 en 46 jaar nret een AAW of

AAWAVAO-uitkering en die niet als hoofddiagnose 'verstandelijk gehandicapt'

hebben. Karakteristiek voor de doelgroep is dat deze niet werkt en geen beroeps-

opleiding volgt (zie schenra 5.1).

onderscheiden worden vloeggehandicapten, gehandicapte ex-werknemers en

gehandicapte ambtenaren (zie voor definities par. 2.2).Bij de vroeggehandicapten

gaat het om personen die op jeugdige leeftijd gehandicapt werden en een AAW-

uitkering ontvangen. Zij hebben in de regel geen betaalde arbeid verricht op basis

waarvan aanspraak -qenaakt kan worden op een WAO-uitkering. De gehandicapte

ex-werknemers in de twe ede -rroep zijn arbeidsongeschikt verklaard voor de betaalde

arbeid die zij verrichtten op basis waarvan zij een AAw/wAo-uitkering ontvangen.

De gehandicapte an-rbtenarcn lcnslotte zi.jn tennrinste 52 weken achtereen arbeidsonge-

schikt -het ABP claimt het AAW-gedeelte van de uitkeringen bij het fonds dat de

AAV/-uitkeringen financiert-. Van hen heeft het merendeel (ruim 807o) een Invalidi-

teitspensioen. De overigen zijn herplaatsbaar verklaard of (nog) niet blijvend onge-

schikt verklaard door het ABP.
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De drie doelgroepen zijn beleidsmatig interessant omdat bekend is dat zij (nog) niet

werken en geen beroepsopleiding volgcn en daarom in principe een beroepsopleiding

zouden kunnen volgen. Gezien de aard van de handicap zal een deel van de doel-

groep echter niet kunnen werken en/of geen opleiding kunnen volgen. Voor het

opstellen van een scholingsbeleid voor gehandicapten is inzicht in de omvang van

dat deel van de doelgroep die naar eigen oordeel, ondanks de handicap, wel (aange-

past) werk kan venichten en een (aangepaste) opleiding kan volgen van belang. Deze

kerngroep wordt daarom in de sub-paragrafen apart beschreven. Schema 5.1 geeft

een overzicht van de onclerscheiden grocpen.

Schema 5.1 Overzicht van len behoeve van het onderzoek onderscheiden groepen gehandicaple ex-werknemers, gehandicap-

te ambtenaren en vroeggehandicapten tussen de 1 I en 46 jaar

Gehandicapten:
(Nederlanders en'builen-

landers')

Geh. ex-werknemers Gehandicapte ambtena' Vroeggehandicapten

ten

Ondenoeksgroep:

Doelgroep:

Kerngroep:

(ex-) werknemers met

WAO uitkering van 18 tot

46 )aar zonder verslande'

lijke handicap

niet werkend

(ex) ambtenaren met MW- op jeugdige leeftìjd gehan-

uitkering van 18 tot 46 jaar dicapt met MW-uitkering

zonder verstandelijke han- van 1 I tot 46 jaar oud

dicap zonder verstandelijke han-

dicap

niet werkendniet werkend

geen opleiding volgend geen opleiding volgend geen opleiding volgend

kan, gezien de aard van kan, gezien de aard van kan' gezien de aard van

handicap, werken en oplel- de handicap, werken en handicap, werken en op-

! lg :1 q'i- 
- - - - - - - - - - J:'::pi9l'ldiT-t'ls: 1 - - - lldi!-'9g:l - - - - - - - - -

Buitenlanders: Zowel ex-werknemers als vroeggehandicapten van nielNederlandse herkomst ol etnische

afkomst die deel uitmaken van bovengenoemde groepen.

Gebruikmakend van oncler nleer ge gcvens over cle omvang van de onderzoeksgroep

wordt in paragraaf 5.2 de omvang van de doel- en kemgroep van vroeggehandi-

capten, gehandicapte ex-werkneners en gehandicapte ambtenaren geschat en de eerste

onderzoeksvraag beantwoord.

De tweede onderzoeksvraag wordt in paragraaf 5.3 beantwoord, namelijk die naar

kenmerken van gehandicapten in de doel- en kemgroep. De overheid heeft aandacht
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voor de specifìeke problcnlen van gehandicapte personen van niet Nederlandse

herkomst of etnisch afkomst. Daarom worclt in sub-paragrafen antwoord gegeven op

de onderzoeksvragen voor de groep van zogenaamde 'buitenlanders'. Deze groep

eerste en tweede generatie buitenlanders onvat zowel vroeggehandicapten als ex-

werknemers.

In paragraaf 5.4 wordt antwoord geven op de laatste onderzoeksvraag, namelijk die

naar de redenen om geen beroepsopleiding te volgen. Tenslotte wordt in paragraaf

5.5 ingegaan op de wensen voor hulp of aanpassingen bij het volgen van beroepsop-

leidingen.

In dit hoofdstuk worclen verder alleen resultaten van de post-enquête en gegevens

van de bedrijfsverenigingen beschreven. Voor de gehandicapten van 1ó tot 18 jaar

worden de onderzoeksvragen in hoofdstuk 4 beantwoord aan de hand van gegevens

van het CBS.

Bij de weergave van de resultaten worclt verwezen naar over¿ichttabellen die in

enkele paragrafèn zijn op-uenomen. Voor meer gedetailleerde infonnatie wordt

verwezen naar tabellen per onderscheiden groep. Deze staan in bijlage 3.

Omvang van de groep gehandicapten tussen de 18 en 46 jaar, die niet

r+'erken en geen beroepsopleiding volgen

In deze paragraaf staat de beantwoording van de eerste onderzoeksvraag centraal;

de vraag naar het aantal gehandicapten dat niet werkt en geen beroepsopleiding volgt.

Deze zogenaamde doelgroep is een deelpopulatie van personen met een AAW of

AAV/AVAO-uitke ring in de leeftijd van l8 tot46 jaar die niet de diagnose verstande-

lijke handicap hebben (zie schenia 5.1).

Ten tijde van de steekproel'trekking (viercle kwartaal 1993) bedroeg het totaal aantal

personen in Nederland met een AAV/ of AAWIVAO-uitkering naar schatting
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921.000 (Bron: SVr, 1994). Volgens <Je door de SVr verstrekte gegevens bedroeg

in deze periode het aantal lopende uitkeringen aan de voor dit onderzoek belangrijke

groepen 848.500; aan ex-werknemers (WAO-ers) en vroeggehandicapten werden door

de bedrijfsverenigingen ruim 668.000 respectievelijk 97.000 uitkeringen verstrekt,

het ABP verstrekte aan ruim 83.000 (voomalige) anrbtenaren ee n uitkering (zie ook

paragraaf 6, schema 6.1.)

De genoemde aantallen hebben betrekking op mannen en vrouwen in de leeftijd van

18 tot 65 jaar, terwijl de leelti.idsgrens voor dit onderzoek werd gelegd bij 46 jaar'

In decembe r 1993 registreerde GAK/GMD voor het AAW en AAWIVAO bestand

in de categorie 1 8 tot 46 jarigen circa 250.000 personen (excl. de diagnose verstande-

lijke handicap. Bron: GAIIGMD, afdeling Statistiek en onderzoek). Onder deze

zogenoemde onderzoeksgroep bevonden zich ongeveer 209'000 gehandicapte ex-

werknemers en 43.000 vroeggehandicapten (zie schema 5.2). Het ABP telde begin

1994 rond de 19.000 personen voor wie AAW-uitkering geclaimd wordt tussen de

18 en 46 jaar, exclusief cle diagnose verstanilelijke handicap (SVr, 1994; ABP, 1993;

ABP, 1994). Hierbij dient nogmaals gemeld te worden dat de groep gehandicapte

anbtenaren afwijkt van de groep gehandicapte ex-werknemers, omdat tot de eerste

groep alleen personen worden gerekend die een hoger arbeidsongeschiktheidspercen-

tage hebben dan25Vo, terwijl dit bij de gehandicapte eK-werknemers l5%o is-

Op basis van de gegevens uit de post-enquête wordt geschat dat circa 607o vn de

pe rsonen uit de onclerzoeksgroep (met een AAW of AAWWAO-uitkering tussen de

18 en 46 jaar) niet werken en -qeen bcroepsopleiding volgden op het tlroment van

de enquête (b¡lage 3.2, tabel 2). Dat zou betekenen dat van de personen in het

GAK/GMD-bestand circa 150.000 tot de 'potentiële doelgroep van gehandicapten'

behoren, waarvan f23.000 gehanclicapte ex-werknemers en 27.000 vroeggehandi'

capten, Van de personen in het ABP-bestand behoren circa 12.000 personen tot de

potentiële doelgroep. In totaal gaat het in Nederland dus naar schatting om 162.000

gehandicapten die niet werken en geen beroepsopleiding volgen'
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Op grond van de gegevens die respondenten hebben verstrekt is tenslotte een

schatting gemaakt van de onvang van de kerngroep: dat deel van de doelgroep dat

naar eigen indicatie nu, of in de toekorxst (aangepast) werk kan verrichten en een

(aangepaste) beroepsopleiding kan volgen. Van de ex-werknemers heeft 387o een

dergelijk positieve verwachting. Onder de vroeggehandicapten is dat percentage lager,

nanrelijk 247o. onder de gehandicapte anbtenaren geeft slechts 25vo aaÐ. dat ze

(aangepast) werk kunnen doen en een (aangepaste) beroepsopleiding kunnen volgen.

Dit betekent dat in totaal ongeveer 56.000 gehandicapten en arbeidsongeschikten tot

de kemgroep behoren, waaronder 47.000 gehandicapte ex-werknemers, ó.000

vroeggehandicapten en 3.000 gehandicapte ambtenaren (zie ook tabel 3 in bijlage

3.2).

Schema 5 2 Overzichl van het (geschatle) aantal bij GAK/GMD geregistreerde gehandicapten tussen de 1 I en 46 jaar; ex-
werknemers, vroeggehandicapten en bij het ABP geregislreerde gehandicapte am btenaren (x 'l 000) naar verschil-
lende groepen'

Gehandicapten Ex.werknemers Amblenaren Vroeggehandicapten Tolaal

Ondezoeksgroep:
(w.v, buitenlanders)

AAWAOW-uitkering

van 1 I tot 46 jaar, zonder verstandelijke

handicap

Doelgroep:

(w.v. buitenlanders)

niet werkend, geen opleiding volgend

Kerngroep:
(w.v builenlanders)

kan werken en opleiding volgen

273

(33)

162

(26)

56

(6)

43

(4)

27

(4)

o

(1)

19

(2J

12

(2t

J

(-)

209

(27)

123

(20)

47

(5)

- 
Het werke|jk aantal 'gehandicapten' in de onderzoeksgroep in december 1 993 (bron: GAK/GMD afdeling Statis-
tiek en Onderzoek) en middels de post-enquôte geschatte aantallen in de doel- en kerngroep

Vroeggehandicapten die niet tot de doelgroep worden gerekend omdat zij werken

doen dit in de rcgel in WSW-verband. Tcn ti.jde van de enquête verrichtte ruim

eenderde van de vroeggehandicapten betaald werk (bijlage 3,2, tabel 1b). Driekwart

deed dat binnen WSW-verband. Van de vroeg,eehandicapten in de doelgroep heeft

een deel in he t verleden wel -eewerkt, voor ruim l op cle vi.jf was dit het geval. Aan
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de andere eis on tot de cloelgroep te worden gcrekend -het niet volgen van een

beroepsopleiding- voldeed een ruime neerderheicl van de steekproe f onder vroegge-

handicapten. Nauwelijks 67o van de onderzoekspopulatie zou een opleiding volgen.

Buitenlanders

Door uitvoeringsinstanties wordt niet geregistreerd of een uitkeringsgerechtigde van

niet-Nederlandse afkomst is. Het is daarom niet bekend hoeveel 'buitenlanders'

(d.w.2., van niet Nederlanclse herkomst of etnische afkomst) een arbeidsongeschikt-

heiduitkering ontvangen. Het aantal buitenlanders in de verschillende groepen is

daarom afgeleid uit de middels de posfenquête verkregen onderzoeksgegevens. In

de responsgroep, die representatief beeld geeft van de onderzoeksgroep, is I3Vo van

de WAO-ers buitenlander, Onder vroeggehandicapten zijn minder buitenlanders,

namelijk 107o.

Een groot deel van cle buitenlanders in de steekproef hee ft geen werk (187o) en volgt

geen opleiding (96V0) (biilage 3.2. tabel 1c). Vastgesteld is dat vier van de vijf

buitenlanders in de ondezoekspopulatie tot cle doelgroep behoort. Van hen zou meer

dan een kviart tot de kerngroep kunnen rvorden gcrekend, dat wil zeggen dat zij

gezien hun gezondheid (aangepast) werk kunncn doen en een (aangepaste) beroepsop-

leiding volgen. Tot de doelgroep zouden dan ongeveer 26.000 buitenlanders kunnen

worden gerekend en tot de kemgroep ó.000, (Zie verder ook bijlage 3.2,tabe-|2 en

tabel 3.)

Kenmerken van de gehandicapten tussen de 18 en 46 jaar, die niet

werken en geen beroepsopleiding volgen

In deze paragraaf worden kenmerken van gehandicapten van 18 tot 46 jaar beschre-

ven die niet werken en geen beroepsopleiding volgen. De beantwoording van de

vraag naar de arbeidsmarktkenmerken van de cloclgrocp wordt telkens voor vier

5.3
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groepen gedaan: de groep AAWiìVAO, excl. vroe_egehandicapten, zelfstandigen en

ambtenaren (ook ex-werknemers of 'wAo'-ers genoenrd), de groep vroeggehandicap-

ten, de groep buitenlanders en de gehandicapte arnbtenaren. van de kemgroep

(gehandicapten die (n-ìet een aanpassing) kunnen werken en een (aangepaste) oplei-

ding kunnen volgen) worden enkele kemrerken besproken.

5.3.1 Kerunerken van gehandicapte ex-werknemers die niet werken en geen

beroepsopleiding volgen

De arbeidsmarktkerunerken v an cle potentiële doel groep gehancl icapte ex-werknemers

die in deze paragraaf kort worden besproken, zijn meer gedetailleerd besch¡even in

de tabellen in bijlage 3.3.

In het bestand nret de RlG-gegevens, welke door GAK/GMD is aangeleverd, is een

aantal kerulerken opgenomen, waaronder het arbeidsongeschiktheidspercentage. Dit
'laatste arbeidsongeschiktheidspercentage', wordt, indien zich veranderingen voor-

doen, maandelijks bijgewerkt. Het percentage is voor de potentiële doelgroep

gehandicapte ex-werkneners weergegeven in tabel 1. De meeste gehandicapte ex-

werknemers (ongeveer 807o) hebben een volledige wAo/AAW-uitkering, dat wil

zeggen dat zij voor 80 tot TC/i,Vo arbeidsongeschikt zijn verklaard.

Leeftijd, geslacht en burgelijke staat zijn uit de RIG-gegevens afgeleid. Het grootste

deel (657o) van de gehandicapte ex-werknemers in de potentiële doelgroep is tussen

de 36 en 46 jaar. Minder dan één op de zes is onder de dertig. Mannen en vrouwen

zijn evenveel vertegenwoordigd in de doelgroep. verder is uit de RlG-gegevens op

te maken dat meer dan de helfl gehuwd is.

De meerderheid van de respondenten nÌet een WAO-uitkering die niet werken en

geen beroepsopleiding volgen geeft aan de Nederlandse nationaliteit te bezitten

(92vo). ongeveer l6vo van de gehandicapte ex-werknenlers is 'buitenlander'.
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Een kwart van de gehandicapte ex-werkneme rs heeli geen hogere opleiding dan lager

onderwijs afgerond. Ruint de hclÌt (547o) van dc gehandicapte ex-werknemers heeft

een beroepsopleiding gevolgd, de meesten een LBO-opleiding. Een groot deel(367o)

van degenen die een beroepsopleiding heeft gevolgd deed dit in een technische

richting.

Het laatste beroep dat de ex-werknemers uitoefenden voordat zij ongeschikt werden

verklaard, omschrijven zij vaak als ambachtelijk of industrieel; namelijk door 317o.

Eenvijfde deel oefende een dienstverlenend beroep uit voordat men arbeidsongeschikt

werd.

Een derde deel zou een opleiding hebben gevolgd nadat hij/zij ziek is geworden of

een handicap heeft gekregen. Slechts een klein deel (minder dan lOTo) van hen heeft

een aangepaste opleiding gevolgd, Meer dan de helft van de gehandicapte ex-werkne-

mers die na hun ziekte een opleicling volgden had hier problemen mee. Relatief veel

zouden last hebben gehad van concentratie problemen.

Naar de gezondheid van respondenten is uitvoerig gevraagd, onder meer aan de hand

van 3ó items waarop zij met een score hun gezondheidstoestand konden aangeven

(Zie bijlage 2 over de SF-36 vragenlijst). Kort sanengevat hebben de meeste gehan-

dicapte ex-werknemers in de potentiële doelgroep een emstige beperking: ze functio-

neren fysiek en sociaal minder goed dan gemiddeld in Nederland en hebben relatief

veel fysieke en emotionele problemen (figuur 5.1a en b). Hun mentale gezondheid

is slechter en hun vitaliteit is minder gunstig dan genriddeld. Verder hebben velen

last van pijn en is de algemene gezondheidsLreleving slechter, Gemiddeld is de

gezondheiclstoestand van de gehandicapte ex-werknenters ten opzichte van het

voorafgaande j aar verslechterd.

Een belangrijk deel (39Vo) van de ex-werknemers heeft als laatste hoofddiagnose

'psychische klachten'. Een kleiner deel (287o) heeft de diagnose 'klachten aan het

bewegingsapparaat'.
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5.3.2 Kennerken van vroeggehandicapten die niet werken en geen beroepsoplei-

ding volgen

De hieronder besproken arbe idsmarktkenmerken van de doelgroep vroeggehandicap-

ten geeft een weinig f-lorissant beeld te zien. De uitgangspositie voor toetreding tot

de arbeidsmarkt lijkt slecht. De doelgroep heeft, zeker waar het de gezondheids-

toestand betreft, relatief veel beperkingen die het verwerven van een baan in de weg

kunnen staan. Voorafgaande aan de bcschrijving daarvan worden kort enkele algeme-

ne kenmerken van de groep genoemd. Voor rneer uitvoerige informatie wordt wee¡

verwezen naar de tabellen in bijlage 3.3.

De leden van de doelgroep ziin in cle regel volledig arbeidsongeschikt verklaard.

Nagenoeg alle vroeggehandicapten (ongeveer 997o) hebben een volledige AAW-

uitkering en is 80-1007o arbeidsongeschikt verklaard. Bij de vroeggehandicapten zijn

alle leeftijdscategorieën (tussen de 18 en 46 jaar) ongeveer gelijk vertegenwoordigd.

Alleen de categorie 41 tot 46 jaar komt mindervaak voor (13%) dan in de onder-

zoekspopulatie. Onder de cloel-eroep zijn urannen en vrouwen evenveel veftegen-

woordigd. De meeste vroe_s,qehand icapten zi jn ongehuwd, namelijk 90Vo.

Van de doelgroep vroeggehanclicapten is ongeveer 17Vo buitenlander (dat wil zeggen

heeft een buitenlandse nationaliteit erVof is niet in Nederland geboren erVof één van

beide ouders is niet in Neclerland geboren). Slechts 5Vo heeft. niet de Nederlandse

nationaliteit.

Vroeggehandicapten zijn in de regel laag geschoold. De helft van de doelgroep heeft

geen enkelè schoolopleiding afgernaakt. De anderen ontvingen ten hoogste een

diploma voor het volgen van basisoncler-wi.js (22Vo) of volbrachten het LBO (I3Vo).

Nog geen zes<Je deel van de doelgroep vcrwierf zich een diploma op MAVo-niveau

of hoger.
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Van de vroeggehandicapten in de potentiële doelgroep heeft een relatief klein deel

(ongeveer 2O7o) een,neestal lagere, beroepsopleiding gevolgd. Een groot deel (4lEo)

van degenen die een beroepsopleiding volgde deed dit in een technische richting.

Voor vroeggehandicapten brengt het volgen van een opleiding vaak problemen met

zich mee, ondanks dat er aanpassingen voor hen zijn gerealiseerd. De helft van de

vroeggehandicapten in de doelgroep heeft een opleiding gevolgd nadat hij/zij ziek

was geworden of een handicap had gekregen. Voor de meerderheid van hen (6O7o)

was de gevolgde opleiding aangepast in verband met de ziekte of handicap. Voor

een groot aantal onder hen (34Eo) was het opleidingsinstituut speciaal gericht op

mensen met leelproblemen of een hanclicap. Verder werd veel gebruik gemaakt van

speciaal vervoer en had nten vaak een eigen lestenrpo en speciale begeleiding (zie

paragraaf 5.4).

De meeste vroeggehandicapten hebben een min of meer emstige beperking: ze

functioneren fysiek en sociaal minder goed dan geniddeld in Nederland (figuur 5.1a

en b). De geniddelde scores op de schalen voor fysieke problemen en mentale

gezondheid zijn ongunstig. Verder geeft een groot deel aan last te hebben van pijn

en is de algemene gezondheidsbeleving ongunstig. Opmerkelijk is dat de vroeg-

gehandicapten gemiddeld gunstig scoren wat betreft de ervaren 'vitaliteit'. Daar staat

tegenover dat er binnen de doelgrocp grote verschillen bestaan tussen vroeggehandi-

capten wat betreft de rnate van vitaliteit.

Een groot deel (3I7o) van de vroeggehandicapten hebben als hoofddiagnose 'psychi-

sche klachten'. Ookhebbenvelen (229a) de diagnose'klachten aanhetzenuwstelsel'.
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5.3.3 Kerulerken van gehanclicapte buitenlanders die niet werken en geen beroeps-

opleiding volgen

De hieronder besch¡even arbeidsmarktkenmerken van de buitenlanders wijken

enigszins af van die van beide boven genoenrde doelgroepen. Dit wordt mede

veroozaakt doordat het hier een sanenvoeging van de twee deelpopulaties betreft;

namelijk delen van de cloel-eroepen van vroeggehandicapten en gehandicapte ex-

'werknemers. De helft van dc buitenlanders zou de Nederlandse nationaliteit beziffen

(zie bijlage 3.3). Ongeveer een tiende deel van alle buitenlanders heeft twee nationali-

teiten. Een minderheid is in Nederland geboren, slechts 73Vo.Hun noeder is zelden

in Nederland geboren, maar voor hun vaders is dit in ruirl één van de tien keer wel

het geval,

De meeste (ongeveer 79vo) buiterúanders in de doelgroep zijn volledig (80-1007o)

arbeidsongeschikt verklaard.

Het grootste deel (58Vo) van de buitenlanders is tussen de 36 en 46 jaar. Ongeveer

eenvijfde is onder de dertig. De meestcn zijn gehuwd (667o) of gehuwd geweest

(9Vo).

Onder de buitenlanders bevinden zich iets neer lnannen (ongeveer 56Vo) danvrou-

wen.

Het onderwiis-niveau is laag; 55o/a heel:[ maxinraal basisonderwijs gevolgd. Een kwart

heeft een beroepsopleiding gevolgd, waarvan de meesten een LBo-opleiding. Een

groot deel (45vo) van degene die een beroepsopleiding volgden deed dit in een

technische richting.

Een derde deel van de doelgroep buitenlanders heeft een opleiding gevolgd nadat

hijlzij ziek was geworden of een handicap had gekregen. Een klein deel (3vo) van

hen heeft in verband net een ziekte of handicap een aangepast opleiding gevolgd.

Ongeveer 907o heeft in het verleclen betaalde arbeid verricht. Buitenlanders met

arbeidservaring verrichtten vaak ongeschoold zwaff werk. Het merendeel oefende
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een beroep uit in de ambachtelijke of industriële sector (45Vo). De overigen hadden

veelal een dienstverlenend beroep (25Vo). De meesten (ongeveer 56Vo) oefenden een

functie uit waarvoor geen vooropleiding werd gevraagd.

De meeste buitenlanders hebben eeî ze,er emstige beperking: ze functioneren fysiek

en sociaal minder goed dan gemiddeld in Nederland (figuur 5.1a en b). Ook scoort

men ongunstig waar het gaat om fysieke en emotionele problemen. Hun mentale

gezondheid is minder gunstig dan gemiddeld en dit geldt ook voor hun vitaliteit.

Verder heeft men vaak last van pijn en is de algemene gezondheidbeleving slechter

dan die van de gemiddelde Nederlandse bevolking. Gemiddeld is de gezondheids-

toestand van de buitenlanders slechter dan een jaar geleden.

Van de buitenlanders heeft 45Vo de hoofddiagnose 'psychische klachten'. Ook hebben

velen (l6Vo) de diagnose 'klachten aan het bewegingsapparaat'.

5.3.4 Kenmerken van gehandicapte ambtenaren die niet werken en geen beroeps-

opleiding volgen

Gehandicapte ambtena¡en die niet werken en geen beroepsopleiding volgen blijken

veel beperkingen te hebben. Dit is zeer negatief voor hun arbeidsmarktpositie.

Alvorens verder in te gaan op deze beperkingen komen eerst een aantal andere

arbeidsmarktkenmerken aan de orde. Voor uitgebreide informatie over de kenmerken

wordt verwezen naar de tabellen in bijlage 3.3.

De meeste (9l%o) van de gehandicapte ambtena¡en die tot de doelgroep behoren,

ontvangen een volledige arbeidsongeschiktheidsuitkering en zijn 80 - 1007o arbeids-

ongeschikt verklaard. Bij de doelgroep van gehandicapte ambtenaren is de leeftijdsca-

tegorie van 4I tot 46 jaar een belangrijk deel uit van de hele doelgroep (63Vo).

Jongeren tot 30 jaar komen weinig voor in de doelgroep (37o).
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Figuur 5.1a Gezondheidsbeperkingen Gemiddelde schaalscores op beperkingen voor doelgroep en controle groep

1 Fysiek func 2 Sociaål lunc 3 Rol lysiek 4 Rol emotioneel

Gêmld schaal.cor6, '0'ie mlnst en '100'1. mêest gun.tigå gêzond.h.toêstånd(b¡ll 3 3, tebêl 6)

Figuur 5.1b Gezondheidsbeperkingen, Gemiddelde schaalscores op beperkingen voor doelgroep en controle groep
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Vrouwen komen nreer voor in de doelgroep van mannen (64Vo vefsus 367o). De

meeste gehandicapte ambtenaren die tot de doelgroep behoren (53V0) zijn gehuwd

en 29Vo is ongehuwd. Rond de lTVo is gescheiden.

Van de doelgroep gehandicapte ambtenarenis 13Vo buitenlander. Het merendeel van

de buitenlanders is van Surinaanse of Antilliaanse afkomst of valt onder de cafegorie

'overig'. Slechts 3Voheelr. niet de nederlandse nationaliteit. Mensen van Turkse of

Marokkaanse afkomst komen zeer weinig voor onder deze doelgroep.

In de doelgroep gehandicapte ambtenaren konren alle opleidingsniveaus ongeveer

in gelijke mate voor. Alleen geen opleiding kornt maar in 3Vo van de gevallen voor

en alleen HAVO/VWO komt tn 8Vo voor. Van deze groep heeft 20Vo een HBO-

opleiding. Degenen die een beroepsopleiding hebben gevolgd, deden dit veelal de

volgende richtingen: onderwi.js (22Vo), (para)medisch(217o) en technisch (l7Vo).Yele

gehandicapte ambtenaren in de doelgroep hadden dan ook een wetenschappelijk/vak-

specialistisch beroep (32o/o), ecn dienstverlenend beroep (29Vo) of een administratief

beroep (28Vo).

Ongeveer een derde deel van de doelgroep gehandicapte ambtenaren (30Vo) volgde

nadat men arbeidsongeschikt was geworden een opleiding. De meesten deden een

opleiding die niet was aangepast: I57a van hen volgde een opleiding die was aange-

past in verband nret de ziekte of handicap.

Ongeveer de helfi van de ambtenaren heeft vanwege de ziekte of aandoening proble-

men gehad met het volgen van een opleicling. Deze problemen betroft-en naast de

ziekte, voomamelijk het concentrcren en het tempo.

De doelgroep gehandicapte ambtenaren heeft erg veel problemen met de gezondheid.

Ze scoren zeer ongunstig als het gaat om de beperkingen die men ondervindt in het

dagelijkse leven. Wat betreft het fysiek functioneren hebben de ambtenaren duidelijk

veel meer klachten dan een gemiddelde groep Nederlanders. Ook wat betreft sociaal

functioneren worden vele bepe rkingen ondervonden. De mentale gezondheid van de

doelgroep gehandicapte anbtenaren is ook zeer ongunstig evenals de vitaliteit. Ook
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hebben de artbtenaren in de doelgroep veel pijnklachten; hun algemene gezondheids-

beleving is slecht en hun gezondheid is het afgelopen jaar niet beter geworden.

De meeste (44Eo) gehandicapte ambtenaren in de doelgroep hebben als diagnose van

het ABP 'psychische stoomissen', ook hebben vele (20Vo) als diagnose 'klachten aan

het bewegingsapparaat' gekregen.

5.3.5 Kerunerken van gehandicapten die (aangepast) werk kunnen doen en een

(aangepaste) beroepsopleiding kunnen volgen

De kemgroep van gehandicapten is onschreven als dat deel van de potentiële

doelgroep dat, naar eigen ze_egen, (aangepast) werk kan doen en een (aangepaste)

beroepsopleiding kan volgen. In deze paragraaf worden de belangrijkste arbeidsmarkt-

kenmerken per groep venleld. Voor meer gedetailleerde informatie wordt weer

verwezen naar de tabellen in bijlage 3.5.

De kerngroep gehandicapte ex-werknemers: De gehandicapte ex-werknemers die

aangeven te kunnen participeren in werk en een beroepsopleiding zijn relatief vaak

gedeeltelijk arbeidsongeschikt. Ruini 637o is wel volledig arbeidsongeschikt ver-

klaard. Onder hen bevinden zich veel jongerent van de kemgroep is 297o ouder dan

veertig jaar. Het aandeel van t.nannen (ongeveer 597o) is iets hoger dan dat van

vrouwen. Van de leden van de kemgroep heefl l97o niet meer dan een lagere school

opleiding afgerond. Ruim de helft (597o) heeft een beroepsopleiding gevolgd. Een

groot deel van hen (40Eo) in een technische richting.

De beperkingen van gehandicapte ex-werk¡emers die tot de kemgroep worden

gerekend (bijlage 3,5, tabel 5) zijn nrinder emstig dan die van de gehele doelgroep.

De gemiddelden liggen echter no-e altijd minder gunstiger dan die van de doorsnee

bevolking.
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De bovengenoemde kenmerken doen vemroeden dat de kemgroep een gunstig

perspectief op toetreding tot de arbeidsrnarkt heeft.

De kerngroep vroeggehandicapten: De kemgroep van vroeggehandicapten bestaat

voomamelijk uit jongeren; meer dan vier van de vijf gehandicapten is jonger dan

dertig jaar. Iets minder dan de helft (417o) heeft nie t meer dan lagere school afge-

rond.

Ongeveer 35Vo heeft een beroepsopleiding gevolgd.

De kerngroep buitenlanders: De buitenlanders in de kemgroep zijn relatief vaak

gedeeltelijk arbeidsgeschikt verklaard (397o). De meesten zijn 'jong' en man. 2JVo

is onder de dertig, een zesde deel is ouder dan veertig jaar. Een minderheid is vrouw.

Eenderde heeft niet meer clan lagere school gevolgd en een zelfde deel volgde een

LBO-opleiding. Degenen die een beroepsopleiding volgden deden dit vooral in een

technische richting, ongev eer 57 Vo.

Tenslotte is weer opvallend dat de buitenlanders in de kemgroep minder bbperkingen

hebben dan buitenlanders in de totale doelgroep (zie bijlage 3.5, tabel 5).

De kerngroep gehandicapte ambtenaren: Van de gehandicapte ambtenaren die

aangeven dat ze kunnen werken en een (aangepaste) opleiding kunnen volgen isl77o

volledig arbeidsongeschikt verklaard. Deze kemgroep bestaat voor ruim de helft

(59Vo) uit personen fussen de 30 en 40 jaar. Van de kemgroep ambtenaren heeft.167o

alleen lagere school; 48Vo heelt een beroepsopleicling gevolgd en nog eens 9% een

universitaire opleiding, Slechts een klein deel (l 7Vo) van degenen die een beroepsop-

leiding volgden, deden dit in een technische richting.

Ongeveer de helft van de anrbtenaren in de kemgroep hebben als diagnose 'psychi-

sche stoomissen't een derde deel heeft klachten aan het bewegingsapparaat.

In vergelijking met de doelgroep is de kemgroep van gehandicapte ambtenaren

gezonder. Dit betreft de gebieclen: sociaal en fysiek functioneren, nÌentale gezondheid,

vitaliteit, pijn en de algemene gezondheidsbeleving.
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5.4

Over het algemeen li.ikl" cìc -qezondheiclsituatie van degenen die deel uitmaken van

de kemgroep gunstig. Relal"ief veel werden gedeeltelijk arbeidsongeschikt verklaard.

Zij hebben dan ook aan-qegeven naar hun oordeel (aangepast) werk te kunnen doen

en een (aangepaste) beroepsopleiding te kunnen volgen. In de regel maken veel

jongeren deel uit van de kemgroep. Verder maken er relatief wat nìeer mannen dan

vrouwen deel uit van de kemgroep als geheel en zijn de opleidingen die men volgde

hoog.

Redenen van gehandica¡rten tussen de 18 en 46 jaar die niet werken en

geen beroepsopleiding volgen voor het niet volgen van een beroeps-

opleiding

Na in de voorafgaande paragrafen de omvang van de groep gehandicapten die niet

werkt en geen opleiding volgt te hebben bepaald en arbeidsmarktkemerken van deze

groep te hebben beschreven, staat hier de vraag naar de redenen voor het niet volgen

van een beroepsopleicling centraal. Bi.i cle beantwoording wordt gebruikt gemaaktvan

de respons op een twintigtal items in cle post-enquête. Aan degenen die aangaven

in het verleden een opleiding te hebben gevolgd is cen tiental vragen voorgelegd over

mogelijke problemen die zij hierbij hadclen. De antwoorden op enkele open vragen

die hier zijn opgenomen illustreren de problemen die gehandicapten hebben bij het

volgen van een opleiding. In de sub-paragraf'en wordt weer de onderzoeksvraag per

groep beantwoord.

5.4.1 Redenen voor gehanclicapte ex-werknemers

Voor de vraag waaronì nlcn momenteel geen opleiding volgt hadden respondenten

de keuze uit meerdere antwoorclmogelilkheden (zie bijlage 3.4 tabel 1). Met name
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de slechte lichamelijke conditie is voor vele een reden om geen opleiding te volgen.

De redenen die veelvuldig werden onclerschreven verwijzen naar lichamelijke en

verstandelijke beperkingen: Veel gchanclicapte ex-werknelllers voeren voor het niet

volgen van een berocpsoplcicling aan datzij de energie daartoe niet hebben (3lVo).

Men is (ook) vaak te ziek om een oplciding te volgen (21Eo). Ruim eenzesde geeft

aan dat hij/zij niet zo goed kan leren. Ongeveer 75Vo weet niet welke opleiding de

kans op werk vergroot.

Uit de antwoorden is ook op te maken welke mogelijke redenen van minder belang

zijn voor het niet volgen van een opleiding. Opvallend is dat men zelden vreest dat

door het volgen van een ople icling cle uitkering in gevaar komt, Een zeer klein deel

geeft als reden een aanpassing noclig te hebben of net een opleiding te hebben

gevolgd (ongeveer 2Va).Een klein deel (67a) vindt dathijlzij voldoende is opgeleid

en een zellde deel denkt dat een beroepsopleiding toch geen baan oplevert, Ook geeft

een kleine minderheid (6o/a) als rcden dat men moeite heelt met de Nederlandse taal.

Tenslotte zou 67o geen beroepsopleiding nìogen volgen van GAIIGMD of arbeidsbu-

reau.

Een kwart van de gehanclicapte ex-werknerìiers lichtte de redenen schriftelijke toe

of noemde andere redenen voor het nict volgen van een beroepsopleiding. Zonder

votledig Le zijn volgt hier een kleine bloemlezing:

- Een gehauclicapte vader schlijlt als alleer'ìst¿ìande zijn drie kindere¡r te llloetell verzorgelì.

- Twee vrouwen scluijven inrniclclels geh'ouwd te zijn en kinderen te hebben die zij verzorgen.

- Vaak worden geestelijke en/of lichanrelijke problemen genoeurd, zo scluijven twee geltat.rdicapte ex-

werknetlers niet (lang) te kunnen zitten. Enkele gehandicapten gevell aall een fobie te hebben waardoor

zij niet naar een opleidingsinstituu t kunnen reizen of niet in eeu leslokaal kutrttett verkeren tnet anderen.

A¡deren vreze¡r clat hun gezondlieidstocstancl nog vercler zal verslechtere¡r waardoo¡ liet volgen vall een

opleiding onurogclijk wordt.

- Een groot aantal geeft aan dat ecn studie fìnancieel niet haalbaar is. Een rnan schrijft bijvoorbeeld dat

hij 507o is afgekeurd en daaronr gecn scholing velgoecl zou krijgcn. Een anclcr scluijft dat de uitkerings-

instantie niet langer irl heln wil ilivestereu.
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- Een aantal gehandicapte ex-werknc¡ners heeft in het verleclen slechte ervaringen opgedaan bij het volgen

varl eelì opleiding. Men heel't onder mcer varìwcge lichanrclijke klachten vroegtijdig lnoeten stoppelì

of is bijvoorbeeld gepest nret zijn/raar handicap.

- Enkele gehartdicapte ex-welkueniers is door deskuncligen als artsen, arbcidscleskundigen of rnedewerkers

van het arbeidsbu¡eau afgeratlcn een studie te volgen, terwijl zij dit zeli wcl wilden. Elùelen schrijve¡

bijvoorbeeld dat tra eeu psychologisch onderzoek hcn afgeradetr is een opleiding te volgen.

Behalve de hier genoelrrde neer negatieve redenen om ten tijde van de onderzoekspe-

riode geen opleiding te volgen ziin er ook meer positieve. Een aantal ex-werkneners

schrijft binnenkort een opleiding te gaan volgen en een enkeling schrijft op korte

temijn een baan te hebben.

Negatieve ervaringen in het verleden kunnen bijdragen aan het niet weer willen

volgen van een opleiding. Eenvijfde deel van de gehandicapte ex-werknemers heeft

na ziek te zijn gewordon of nadat hij/zij gehandicapt werd een opleiding gevolgd.

Ruinr de helft van hen (597a) had bii het volgen van de opleiding problemen.

Problemen die het meest worden gcnoemd zijn concenLratie problemen, waar meer

dan lZ7o last van had. Daamaast kon nlen vaak he t tempo niet aan (17o) of was nren

te ziek on de opleiding Le volgcn (7o/o).

Degenen die een opleiding volgden maakten overigens nauwelUks gebruik van

aanpassingen. Slechts twee op de hondcrd volgde bijvoorbeeld onderwijs op een

speciale school voor mensen met leerproblemen of een handicap.

Een deel van de gehandicapten maakte gebruik van de nrogelijkheid om hun negatie-

ve ervaringen op schrift te stellcn. Spccitick voor ex-werknemers zijn enkele van de

klachten over uitvoerin-qsintanLies die niet langcr financieel wil bildragen aan oplei-

dingskosten. ook schrijven zi.j vaker dat zij, mede vanwege hun ziekte, moeite

hadden om werk en studie te combineren. Omdat werk boven studie gaat noesten

zij nogal eens verzuimen waardoor de studie niet kon worden volbracht.
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5.4.2 Redenen voor vroeggehandicapten

De doelgroep van vroeggehandicapten wordt gekennerkt door het gemiddeld lage

opleidingsniveau. Meer dan eenderde van de vroeggehandicapten heeft in het geheel

geen opleirling afgerond. Ongeveer l5Vo heeft een opleiding afgerond die ligt boven

LBO-niveau. Daamaast heeft één op rte vijf een opleiding boven LBO-niveau niet

afgemaakt.

De belangrijkste reden die veel (28Vo) vroe-eehandicapten noelnen voor het niet

volgen van een beroepsopleiding is hct niet goecl kunnen leren. Veel van hen hebben

echter meer dan een reden ont geen beroepsopleiding te volgen. Dat men niet weet

welke opleiding de kans op werk vergroot en nen de energie niet heeft, zijn ook veel

genoemde redenen (resp. 14 en 16 7o). Yerder heefÏ 77o opgegeven dat ze een

aanpassing nodig zouden hebben die er niet is, l}Vo gaf aan dat hun kosten niet

vergoed zullen worden. Verder voert een klein deel (ll7o) als reden aan dat nren te

ziek is oln een beroepsopleiding te volgen.

Voor meer gedetailleerde inlbmatie wordt verwezen naar de tabel 1 in bijlage 3.4.

Omdat het al dan niet volgen van ecn be roepsople iding kan samengaan met ervarin-

gen ¡1et opleidingen in het verleden, worden deze kort besproken. Bij de vroeggehan-

dicapten die een opleiding volgclen is deze bijna altijd aangepast aan de handicap.

Ruim de helft van de vroeggehandicapten in de doelgroep heeft een opleiding

gevolgd nadat hijlzij ziek was geworden of een handicap had gekregen' Voor de

nreerderhe id van hen (607o) was de gevolgde oplciding aangepast in verband met

de ziekte of handicap.

Op de vraag waar deze aanpassingen uit bestonden gaven velen nteer dan één

antwoord. Ruim eenderde werd onderwezen op een speciale school voor nensen nlet

leerproblemen of een handicap. Meer dan een kwart maakte (daarbij) gebruik van

speciaal vervoer naar en van school. Anclere veel genoemde aanpassingen zijn een
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eigen lestell-tpo, speciale begelciding en aangepaste leemiddelen (genoemd door 16

tot207o van de groep).

Ongeveer de helft van degenen die een opleiding volgden had hier problenen rnee.

De nreest voorkomende klacht is dat nten het tempo niet (meer) aan kon (19Vo).

Verder konden velen zich moeilijk concentreren (14Eo). Een deel (13%) was te ziek

om de opleiding te (bliiven) volgen.

Niet alleen emstige ziekten maar ook niinder emstige gebreken kunnen voor de

gehandicapten problemen met zich mee brengen. Uit de schriftelijke toelichtingen

van respondenten blijkt onder meer dal, zij vaak moeilijk (lang achtereen) kunnen

ziften. Anderen zeggen dat het lange staan tijdens de opleiding een probleem was.

Ook wordt bijvoorbeelcl zware slechthorendhe id door enkelen als probleem genoemd

en verscheidene motorische stoomissen.

Regelmatige ziekenhuisopname benoeilijkten ook het volgen van een opleiding. Ook

wordt genoemd dat het niveau te hoog is, zoals door degene die schrijft dat de LBO-

opleiding te hoog gegrepen was. voor velen is het tenpo te hoog, duren de lessen

te lang en zijn er onvoldoende pauzes. voor een gehandicapte die een inteme

opleiding volgde was zi.jn incontinentie een hindemis voor het volbrengen van de

opleiding. Tenslotte schrijlt een klein aantal respondenten dat zij gediscrimineerd

werden, door mede studenten niet serie us werden genomen of ronduit gepest werden.

Al deze ervaringen zijn er mecle aanleiding toe dat ongeveer de helft van de vroegge-

handicapten die wel zouden kunnen werken, geen opleiding (meer) willen volgen.

5.4.3 Redenen voor gehandicapte buitenlanders

De reden die door gehandicapte buitenlandcrs veel (47Va) wordt opgegeven voor het

niet volgen van een beroepsopleiding is dat men te ziek is onr een opleiding te

volgen. Dit wordt onderschreven door de scores op de vraag of de gezondheid het
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volgen van een opleicling toelaat: 297o van de doelgroep geett aan dat ze kunnen

werken en een beroepsopleiding kunnen volgen. Ook de gegevens over de gezond-

heidsituatie van deze groep bevestigen deze uitkomst. Een andere veel genoemde

reden (357o) is dat men cle energie niet heelt om te leren. Dat men niet goed kan

leren of dat rnen niet weet welke opleiding cle kans op werk vcrgroot zijn ook veel

genoemde redenen (resp. 22 en 16 Vo).

Specifiek voor de buitenlanders is tenslotte dat297o aangeeft geen beroepsopleiding

te volgen omdat ze moeite hebben met de Nederlandse taal.

Voor nreer gedetailleerde infomratie wordt verwezentraar tabel 1 in bijlage 3.4.

Redenen voor het niet volgen van een beroepsopleiding door de buitenlanders kunnen

liggen in ervaringen in het verleden. Van de buitenlanders in de doelgroep heeft

ongeveer 207o een opleicling gevolgd nadat zij ziek zijn geworden of gehandicapt

werd. Deze opleidingen waren nauwelijks aan-qepast aan de ziekte of handicap;

slechts 37o van hen volgde een speciale school voor nensen net leerproblemen of

een handicap, Iets minder dan de helft had problemen bij het volgen van een oplei-

ding. Naar verhouding had men vaak last van concentratie problem en (15Vo). Verder

wordt veel genoemd dat nlen te zie k was of het tenlpo niet aankon (door respectieve-

lijkTVo en 87o). Van de buitenlanclels die een oplciding volgde nadat men ziek was

geworden heeft 8?o nroeite gchad net het Nederlands.

5.4.4 Redenen voor gehandicapte ambtenaren

Yeel (39Vo) van de gehandicapte anrbtenaren die niet werken en geen beroepsoplei-

ding volgen geven aan op het monent van de enquête geen beroepsopleiding te

volgen omdat men zich claarvoor fe ziek voelt. Dit is in overeenstemnring met de

beperkingen die door deze groep worden gerapporteerd nret betrekking tot de fysieke,

mentale en emotionele ge zondhe id. Ook geeft een groot deel (397o) aan dat men geen
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beroepsopleiding vol-et omdat men er de energie niet voor heeft. Dit strookt ook met

de lage score op vitaliteit bij deze groep ambtenaren. Verder wordt ook als reden

genoemd dat men niet goed kan leren (15vo) en dat nren niet weet met welke

opleiding nren weer aan het werk komt (l3cIo). Dat men geen opleiding mocht volgen

van het ABP of het arbeidsbureau wordt in 3Vo yan de gevallen genreld en nog eens

5vo is van mening dat de kosten voor het volgen van een opleiding niet vergoed

zullen worden. Slechts 8Vo vindt zich voldoende opgeleid en volgt daarom geen

opleiding. Dit is opmerkelijk, omdat vele ambtenaren in deze groep toch hoog zijn

opgeleid (207o heeft bijvoorbeeld een HBo-opleiding). 5vo wist niet dar nren een

opleiding mocht volgen en J7o volgt geen opleiding omdat dit toch niet zou helpen

bij het weer aan het werk konten.

5.4.5 Redenen voor gehandicapten die (aangepast) werk kunnen doen en een

( aan gepaste) beroepsopleid in_s kunnen vol gen

Het kenmerk van de gehandicapten in de kemgroep dat hen onderscheidt van de

overigen in de doelgroep is dat zij menen, gezien hun gezondheid, een (aangepaste)

beroepsopleiding te kúnnen volgen en (aan_eepast) werk te kúnnen doen. Dit gegeven

vinden we weerspiegeld in cle redenen van de kem-troep onÌ ten tijde van de enquête

geen beroepsopleiding te volgen. Te ziek onl een opleiding te volgen was op dat

nlonÌent een reden voor l)Vo van cle buitenlanclers en voor ex-werknemers en

vroeggehandicapten is clit percenta-qe nog lager (bijlage 3.5, tabel 6). Van de kem-

groep gehandicapte ambtenaren was een -qroter deel te ziek om een opleiding te

volgen, narnelijk r27o. Een deel van de kemgroep had ten tijde van de enquête

gebrek aan energie voor het volgen van een opleiding, namel{jk lgvo van de ex-

werknemers, 737o van de vroeggehandicapten, 227o van de buitenlanders en zelfs

29Vo van de gehandicapte antbtenaren.
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Voor de kemgroep is in nrinclere mate de gezondheid een beperking voor het volgen

van een opleiding. Veeleer is cle gebrekkige infomratie over opleidingsmogelijkheden

en hulp bij het zoeken daamaar een reden. Ruim een kwart van de kemgroep

gehandicapten geeft als reden aan niet te weten met welke opleiding men weer aan

het werk kan. Van de buitenlanders onder hen is dit deel zells 4OVo. Verder geven

met name degenen in de kemgroep van buitenlanders vaak (19Vo) aan dat zij niet

wisten datzij een opleiding ntochten volgen. Eenvijfde deel van de vroeggehandicap-

ten in de kemgoep geeft aan dat de kosten van de opleiding niet worden vergoed.

Eenzelfde deel van de kemgroep gehandicapte ambtenaren geeÍ1 aan dat de kosten

niet vergoed worden. Ruim één op de tien ex-werknemers neldt verder dat zij

volgens de uitvoerende instanties geen opleiding mochten volgen.

Een andere reclen die door ongeve er l57o van de kemgroep wordt gegeven is dat men

liever eerst op zoek gaat naar cen baan. Een ver-eeli.ikbaar percentage beantwoordt

de vraag of men ook claaclwerkelijk een beroepsopleiding wil volgen negatief. De

leden van de kemgroep zijn lang niet altijd optimistisch over het effect van scholing:

iets minder dan de helft van de kemgroep denkt dat het volgen van een beroeps-

opleiding nuttig kan zijn om weer aan het werk te konten. De andere helft verwacht

dus niet dat het vol-een van een be roepsopleiding hen aan een baan helpt. Overigens

verwacht nren in de regel nog minder van een algemene opleiding of cursus.

Wensen van gehanclicapten tussen 18 en 46 jaar die (aangepast) werk

kunnen doen en een (aangepaste) beroepsopleiding kunnen volgen

Aan de leden van de kemgroep die aangaven dat zij, gezien hun gezondheid nu of

in de toekomst, kunnen werken en een beroepsopleiding kunnen volgen, is de vraag

gesteld of zij een aanpassing noclig achten voor het volgen van zo'n opleiding. Meer

dan de helft van hen beantwoord deze vraag bevesLigend. Van de vroeggehandicapten

5.5

4'7



zou zelfs driekwart een aanpassing nodig hebben; clit gold slechts voor een derde deel

van de gehandicapte ambtenaren.

Wat betreft de sooÍ aanpassing konden degenen die dit wilden kiezen uit meerdere

aanpassingen. Deze mogelijkheden zijn voor de onderscheiden groepen vernield in

schema 5.3. Belangrijk voor veel gehanclicapten in de kemgroep die een aanpassing

nodig hebben is dat de opleiding aansluit aan het eigen lestempo: ongeveer 327o van

de ex-werknemers heeft cleze aanpassing nodig, terwijl dit percentage voor buitenlan-

ders, vroeggehandicapten en gehandicapte arnbtenaren nog hoger is, nanelijk 39Vo

en respectievelijk 60Vo voor de vroeggehandicapten en ambtenaren. Speciale begelei-

ding wenst eenvijfde van de ex-werknemers, eenderde van de buitenlanders en de

gehandicapte ambtenaren en bijna tweedercle van de vroeggehandicapten. Tenslofie

bestaat er onder een kleiner deel van de ex-werknenìers behoefte aan aangepaste

leemriddelen(7Vo), een aangepast gebouw en/of meubilair (13%) en aanveryoervan,

naar en op de school (lzEo). Vroeggehanclicapten hebben ook hier wat vaker behoefte

aan; tussen de 25Vo tot 35Vo zegt deze aanpassingen te willen. Aan hulp bij de

dagelijkse verzorging zoals aan- en uitkleclen heeft de kemgroep geen tot weinig

behoefte.

De verwachting was dat de aard van de handicap rlede bepalend zou zijn voor de

gewenste aanpassing. Voor de kemgroep is daarom nagegaan of een bepaalde

aanpassing vaker genoemcl is bij een bepaalde ziekte diagnose. In de bovenste helft

van schenra 1 (bijlage 3.5) geell een overzicht van gewenste aanpassingen naar -tot

drie gereduceerde- hoofddiagnose categorieën. Ook hier blijkt dat onder alle drie

diagnose categorieën vooral behoefte is aan een eigen lestempo: van degenen net

diagnose 'psychische stoomissen' en de 'overigen' heeft tussen 357o en 507o hier

behoefte aan. Behoefte aan spcciale be-seleiding he eft tussen de 20Vo en357o respec-

tievelif k 35 tot50Vo. Degencn binnen de categorie stoomissen van beweging/ongeval-

len hebben vooral behoefte aan aan-qepast meubilair. Behalve aan een eigen lestempo

en speciale begeleiding heeft tussen de 20 en 30Vo uit de categorie 'overigen'
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behoefte aan aangepaste leenniddelen, aan aangepastnieubilaire{ofgebouw en aan

vervoer van en naar en/of vervoer op school.

Behalve de hier genoemde werden door gehandicapten nog specifieke aanpassingen

beschreven. Enkele van de genoenrde aanpassingen zijn de volgende:

- een kinderoppasflrulp bij huishoutling;

- linkshand.ige cornputer/visuclc nridclelen;

- rookvrije ruirnte in verband ulct cara/niet in aanraking korneu rnet bepaalde stofferVirl verband met

allergie zeer schone ruinrtes;

- verlenging proefwerk/examentijd/licht wcrþustig aan beginnen/arbeidstenrpo (druk)/deeltijd studie;

- afwisselend kunnen lopen, staan en zitten/o¡rtlasting van alllelì etì schouders;

- rugcorset;

- minder/weinig contact uret andere rllensclì.

Behalve deze aanpassingen noende men ook aanpassing van de gehandicapte zelf,

zoals 'de n-roed hebben om hel, alleen te kunnen'. Verder noen-ìde men aanpassingen

die niet direct naar de hanclicap verwijzen zoals degene die wilde dat het cursusmate-

riaal nilieuvriendeiijk zou ziin.
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Schema 5.3 ovezichl van door de kerngroep gewenste aanpassingen van beroepsopleidingen en gewenste schooltype'

Aanpassing van de

beroepsopleiding
Ex.werknenærs Vroeggehandicaplen Buitenlanderc Amblenaren

- eigen lestempo
- andere schooltijden
- specials begeleiding

- aangepaste leermiddelen

- aangepast meubilairþebouw
- vervoer (van, naar, op school)
- hulp bij dagelijkse verzorging

School vorrVtype:
-opleiding thuis (bijv, LOI)

- normale school, met individuele

aanpassrngen

- normale school mel speciale
projecten voor gehandicapten

- speciale school voor
gehand¡capten

+

+

+++

++

+

++

+

++

+

+

++

++

' Weergegeven zijn resultaten van de kerngroep die een aanpassing wensen, Symbolen verwijzen naar mate waarin door hen
de aanpassingen worden gewenst: --zelden (<5%); , weinig (5-20%); + tamelijk vaak (20-35%); ++ vaak (35-50%); +++ zeer
vaak (>50%)

Type oplei din gsinstituut/school

Hoewel de gehandicapten in de kemgroep aangeven een beroepsopleiding te kunnen

volgen geeft ongeveer 83Vo aan dat ze dit ook willen. Aan hen is gevraagd waar zij

deze opleiding zouden willen volgen; thuis, op een nomtale school of op een speciale

school voor gehandicapten. Men kon zich voor of tegen ieder afzonderlijk altematief

uitspreken, hetgeen betekent clat de antwoorden op de vra-een elkaar niet uitsluiten.

Onder deze gehandicapten is een duidelijke voorkeur voor onderwijs op een nomtale

school. ongeveer de hell't van hen wilde wel onderwijs volgen op een normale

school, met als nodig individuele aanpassingen. Vooral veel gehandicapte ambtenaren

(52Eo) en ex-werkneners (40Vo) willen wel een opleiding thuis volgen, zoals bijvoor-

beeld een LOl-opleiding.

Een derde deel van de gehandicapte ex-werknelìters van de kemgroep die een

beroepsopleiding wil volgen, wil wel deelnemen aan een speciaal project voor meer

arbeidsongeschikten of gehandicapten op een nonnale school of naar een speciale

school voor gehandicapten. Bij de vroeggehandicapten is dit percenr,age 557o,bij de
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gehandicapte buitenlanders 45o/a en bij de gehandicapte arìrbtenaren 19%. Naar

schaning gaat het orrr ongeveer 12,000 gehandicapte ex-werknemers die naar een

speciaal project of een speciale school willen voor gehandicapten, 2800 vroeggehan-

dicapten en 500 gehandicapte ambtenaren.

'Wanneer alleen gekeken wordtnaareen speciale school voor gehandicapten, dan gaat

het hier om een opleidin-esvom waar maar een heel klein deel van de gehandicapten

gebruikvanwilmaken. Onclerdegehandicapteex-werkneners5To (hetgeenneerkomt

op ongeveer 1950 personen uit de doelgroep). Van de vroeggehandicapten zou

ongeveer IlVo dit willen (ongeveer 580 personen). Geen van de respondenten uit de

gehandicapte ambtenaren gaf aan naar een dergelijke school te willen. In totaal zou

het hier gaan orrl 2500 gehandicapten.

In het onderste deel van schenra 1 (bijlage 3.5) is de gewenste schoolvorm/type

vermeld naar diagnose categorie. Degenen met een psychische stoomis als laatste

hoofddiagnose hebben vaak (>507o) een voorkeur voor een nonnale school met

eventuele individuele aanpassingen. Gehandicapten met een bewegingstoomis

bijvoorbeeld als gevolg van een ongeval hebben vaak een voorkeur voor een oplei-

ding thuis (>50Vo). De gehandicapten uit de categorie 'Overig' hebben voorkeur voor

normale schooltypen met individuele aanpassingen (>50Vo) erVof met speciale

projecten voor groepen gehandicapten (35 tot 507o). Onder de categorie 'Overig'

bevindt zich een deel dat naar een speciale school voor gehandicapten zou willen

(tussen de 5 en 10%).
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6.1

6. DISCUSSIE EN CONCLUSIF]S

Omvang van de groep gehandicapten tussen de 16 en 46 jaar die door

het volgen van een beroepsopleiding, in principe kunnen (her)intreden

op de arbeidsmarkt

De beantwoording van de vraag naar de omvang van de groep gehandicapten tussen

de 16 en 46 jaar die door het volgen van een beroepsopleiding in principe op de

arbeidsmarkt zouden kunnen (her-) intreden vonnt het eerste doel van het onderzoek.

Het antwoord is in dit onderzoek gezocht door na te gaan hoe groot de groep

gehandicapten tussen cle l6 cn 46.iaar is, clie niet werkt en geen beroepsopleiding

volgt ('potentiële doelgroep' genoemd). Tcvens is nagegaan hoe groot de groep

hierbin¡ren is die aangeefl dat ze, gezien hun gezondheid, (aangepast) werk kunnen

doen en een (aangepaste) beroepsopleiding kunnen volgen ('kemgroep' genoemd).

Hierbij is voor de groep 1ó tot 18 jarigen een andere operationalisatie van 'gehandi-

capt' gehanteerd dan voor de groep van 18 tot 46 jaar. Bij de eerste groep is uitge-

gaan van de gezonclheidsklachten die door de jongeren zelf werden gerapporteerd;

bij de tweede groep is uitgegaan van het ontvangen van een AAW of AAWIVAO-

uitkering.

De resultaten laten zien dat in de groep gehandicapten tussen de 16 en 18 jaar ruim

3OVo fleen beroepsopleidin-e volgt en niet werkt (potentiële doelgroep). Hoeveel

gehandicapte jongeren er totaal zijn, hangt af van bìj hoeveel gezondheidsklachten

iemand tot de groep 'gehandicapten' wordt gerekend. Als ook jongeren die minder

emstige klachten opgeven ertoe gerekend worden gaat het om 106.000 jongeren met

een handicap. Hiervan behoren 34.000 tot de potentiële doelgroep. Als alleen de

jongeren nÌet emstige klachten e rtoe worden gerekend, gaat het om een totaal van

9.000. Hiervan behoren 2.500 tot de potentiele doelgroep. De steekproef -de Gezond-
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heidsenquête van het CBS- waarop deze schattingen zijn gebaseerd kan als represen-

tatief voor Nederland worden beschouwd. Deze gegevens zijn gebaseerd op de

rapportage van de jongeren zelf over hun beperkingen en hun ziekte. Over in

hoeverre de zelfinschatting van deze groep betrouwbaar is, is geen onderzoek bekend.

Beredeneerd kan worden dat deze inschatting redelijk juist is, aangezien hun inschat-

ting niet beihvloed kan zijn door uitkering gerelateerde belangen of instanties.

Geconcludeerdu,ordr dot tussen de 2.500 en 34.000 gehandicapten (aflmnkelijkvan

het criterium voor'gehatúicapt') tussen de 16 en 18 jaar niet werken en geen

b ero ep sop leidin g v ol g e tt.

De omvang van de groep onder hen die , gezien de gezondheid, ook (aangepast) werk

kunnen doen en een (aangepaste) beroepsopleiding kunnen volgen (kemgroep) kon

voor deze groep niet onclerzocht worrJen, omdat hier geen gegevens over bekend zijn

bij het CBS.

Van de onclerzochte groep AAW of AAWAVAO-uitkeringsgerechtigden tussen de

18 en 46 jaar blijkt circa 607o niet te werken en geen beroepsopleiding te volgen

(potentiële doelgroep). Gezien de representativiteit van de steekproef kan geconclu-

deerd worden dat de potentiële doelgroep circa 162.000 personen met een AAW of

AAW^VAO-uitkering telt (exclusief verstandelijk gehandicapten, en zelfstandigen).

Hiervan behoren circa 56.000 tot degenen die zelf aangeven gezien hun gezondheid,

(aangepast) werk te kunnen doen en een (aangepaste) beroepsopleiding te kunnen

volgen (kemgroep).

In deze schattingen zijn de gehandicapten die geen AAW of AAV/AVAO-uitkering

van een uitvoeringsinstantie ontvangen niet opgenomen. Hoe groot deze groep is en

hoe de ontvang is van degenen onder hen die niet werken en geen beroepsopleiding

volgen, is onbekend.
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Geconcludeerd u,ordt dat de groep gehardi.capten tussen de I8 en 46 jaar die niet

werkt en geen beroepsopleiding volgt circa 162.000 personen telt. Hieruan kunnen

naar eigen zeggen 56.000 petsonen geziett htut gezondheid (oangepast) werk doen

en een (aangepaste) beroepsopleidittg vol gen.

Deverdeling tussen gehatdicapte ex-v,erktrcnrcrs,vroeggelmndicapten, gehondicapte

buitenlanders en gehattdicapte ambtenaren tussen" de I8 en 46 jaar is qls t,olgt:

Gehandicaple ex vroeggehandicapen

werknemers

gehandicapte anb-
tenaren

potent¡ële doelgroep (1 8-46 jt)

waarvan buitenlanders

kerngroep (18 46 jr)

waarvan buÌtenlanders

123.000

(20.000)

47 000

(5 000)

27.000

(4 000)

6 000

(t 000)

12.000

(2)

3.000

H

162.000

(26.000)

56.000

(6.000)

Ter discussie kan worden _eesteld of de groep van 16 tot 18 jarigen zonder meer

opgeteld kan worden bij de groep 18 tot 46 jarigen, waardoor een schatting van de

totale omvang van de potentiële doelgroep van 16 fot46jaar verkregen wordt. De

operationalisatie van 'gehandicapt' is voor beide groepen dusdanig verschillend (de

eerste op basis van zelf gerapporteercle klachten, de tweede op basis van een arbeids-

ongeschiktheidsuitkering), dat een optelling niet gerechtvaardigd lijkt. Vandaar dat

hier ook geen totale schatting van de potentiële doelgroep gehandicapten tussen de

76 en 46 jaar gedaan zal worcìen.

Bry de onderzoeksopzet is ervan uitgegaan dat de groep gehandicapten die niet werkt

en geen beroepsopleiding volgt -de potentiële doelgroep- in principe op de arbeids-

markt kan (her)intreden na het volgen van een beroepsopleiding, Uit velerlei onder-

zoek (o.a. Schellart e.a., 1989; De Koning en Vuyk, 1989; Nijboer, 1993) blijkt dat

een hogere opleiding samengaat met een hogere kans om (weer) aan het werk te

komen na een periode van arbeidsongeschiktheid. Het gaat hier veelal om het verschil

tussen (alleen) lagere school en een hogere, met name beroepsopleiding, Ook blijkt

uit meer beschrijvende artikelen dat het volgen van specifieke her- of bijscholing

54



voor gehandicapten positief bijdraagt tot (her) inLrede op de arbeidsmarkt (Bijlsma,

1987, Delsen, 1989). Vastgesteld is echter ook dat deze verbetering van de arbeids-

marktpositie in de regel niet optreedt door het volgen van een (beroeps)opleiding

alleen. In een substantieel aantal gevallen was er bij een positief resultaat ook sprake

van een intensieve en op maat gesneden be nr iddeling van de leerlingen (Van der Berg

en Van der Veer, 1990). Bovendien is voor een succesvolle bemiddeling van gehandi-

capten regelmatig een -soms tijdelijke- werkaanpassing nodig zoals een verandering

vanhet takenpakket, van werktijden ol van het tempo waarin gewerkt wordt (Nijboer

e.a.,1993).

Het onderhavige onclerz.ock gaat er van uit ciat -eehandicapten 
in de kemgroep, gezien

hun _eezondheid, (aan,repast) wcrk kúnncn cloen en een (aangepaste) beroepsopleiding

kúnnen volgen. Dit is nagegaan door dc gehanclicapten zelf te laten inschatten of zij

hiertoe in staat zijn. Het is een discussiepunt in hoevene deze zelfinschatting een juist

beeld geeft van de feitelijke mogelijkheden. Tot dus ver zijn weinig onderzoeksresul-

taten bekend over de validiteit van de zelfinschatting van capaciteiten bij gehandicap-

ten. Van personen met psychische aandoeningen (hier 40Vo van de onderzoeksgroep)

is bekend dat een belangrijk deel van hen een vemrinderd zelfvertrouwen heeft

(Michon en Van Weeghel, 1990). Dit zou e rtoe kunnen leiden datzlj hun mogelijkhe-

den onclerschatten. Ook is cle conclusie uit onderzoek naar werknemers die aanspraak

gaan maken op een WAO-uitkcring dat zij gedurende de toetredingsperiode 'gernedi-

caliseerd' worden, met als gevolg dat ze hun klachten gaan overdrijven en hun

capaciteiten zouden onderschatten. Daarenteger-r is acceptatie van de (opgedane)

beperkingen bij gehandicapten veelal een moeilijk proces. Wanneer deze acceptatie

(nog) niet volledig is, kan overschatl"ing van de capaciteiten het gevolg zijn.

Vooralsnog wordt ervan uit gegaan dat overschatting in gelijke mate voorkontt als

onderschatting en dat de berekende omvang van de kemgroep de werkelijke omvang

dicht benadert.
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6.2

Tenslotte is een discussiepunt in hoeverre de gehandicapten in de potentiële doel-

groep ook voldoende aanleg hebben onì een beroepsopleiding te volgen.

Arbeidsmarktkenmerken van gehandicapten clie niet werken en geen

beroepsopleidin g vol gen

In dit onderzoek is hetgeen verstaan wordt onder 'gehandicapte' voor de groep 16

tot l S jarige (criterium: zelf een of meer bepcrkingen of ziektes gerapporteerd) anders

dan voor de groep 18 tot 46 jari_ue (criteriuni: AAV/ of AAWìVAo-uitkering).

Vandaar dat de conclusies nlel, betrekking tot de arbe iclsniarktkemrerken hier voor

beide groepen apart worden weer_qegeven.

Gehandicapten tussen de 16 en ltt jaar

De resultaten laten zien dat onder de groep gchandicapten tussen de 16 en 18 jaar

die niet werken en geen beroepsopleiding volgen verhoudingsgewijs wat meermeisjes

dan jongens voorkonen. Bovendien heelt het merendeel van rJeze groep een voltooi-

de opleiding op MAVo-niveau. Circa 90vo van deze groep volgt momenteel alge-

meen vornìend onderwi.js, waaryan ongeveer een derde MAVo en tweederde HAVO

of VWO. Alhankelijk van cle operationalisatie van hct begrip 'gehandicapt' ervaart

ongeveer 27t/o foï. 67% van de jongeren belemneringen in het dagelijkse leven

tengevolge van cle handicap. Een beperkt deel van hen heeft dennate emstige

aandoeningen dat zij belastende handelingen helemaal niet kunnen doen of alleen

nÌet grote moeite. Bii de e mstig -rehandicapte jongeren geldt dit zelfs voor vrijwel

de gehele groep.

Gecottcludeet'd u'ot'dt dat cla gehandicaptett tussen cle l6 en lB jaar clie nietv,erken

e tt g ee tt be r o eps op l e i d Ì tt g v o l g e rt cl e t' o l g e nd e a rbe i cl s ma rkt ke nnter ke n h ebben :
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G eslacht

(vrouw)

Opleiding

(voltooid)

Opleiding

(volgend)

Belemmeringen Ernst handicaP

Groep 1: jeugdige gehan-

dicapten

Groep 2: ernstig gehandi-

caplen

Groep 3: gehandicapten

met langdurige zware aan

doening

Groep4:1+3

Groep 5: 2+3

71%

LO/¡/AVO IúAVO/HAVO/VWO

LO/¡/AVO MAVO/HAVO/VWO

LO/I'/AVO MAVO/HAVO/VWO

LOÍ\¡AVO MAVO/HAVO/VWO

LO/IVAVO ¡/AVO/HAVO/VWO

57%

21%

67%

'13% kan niet

86% kan niet

n.v.l.

7% lon niet

13% kan niet

43'/"

67%

59%

EEO]

Het merendeel vott de jongeren die niet v)erken en geen beroepsopleidittg volgen,

is niet v)erkloos of niet u)erkend, nnar volgt algenxeen vormend onderwijs

(MAVOIHAVOIWVO). Daarntee is het opleidirtgstiveau von deze iongeren verhou'

dittgsgewijs hoog.

Gehandicapten tussen de 18 en 46 iaar

Van de groep gehandicapten (met een AAV/ of AAWWAO-uitkering, exclusief

verstandelijk gehandicapten, z,elfstandigen en ambtenaren) tussen de 18 en 46 jaar

die niet werken en geen beroepsopleiding volgen is een groot aantal arbeidsmarktken-

merken onderzocht. De meeste van deze kerunerken betreffen feiten, zoals geslacht,

leeftijd, opleiding etc. Alleen de gezondheidskenmerken zijn op basis van een

beoordeling bepaald. De aard van de aandoening is door niddel van de hoofddiagno-

se, gegeven door de verzekeringsarts van de bedrijfsvereniging in kaart gebracht. De

emst van de gezondheidsbeperkingen is onderzocht door middel van een standaard-

vragenlijst (de RAND-36, zie voor verdere infonnatie par. 3.1) afgenomen bij de

gehandicapten zelf. Gezien de onderzochte validiteit en betrouwbaarheid van deze

vragenl|st (Van der Z.ee en Sandennan, 1993) wordt er hier van uitgegaan dat de

emst van de gezondheidsbeperking goed in kaart is gebracht. De gezondheidstoestand

van de gehandicapten binnen de doelgoep is minder gunstig dan die van de doorsnee
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van de Nederlandse bevolking. Vooral de -eezondheid van de gehandicapte buitenlan-

ders blijkt relatief ongunst"ig.

De representativiteit van cle ste ekproef en de hier boven aangegeven betrouwbaarheid

en validiteit van de gegevens leiden tot de volgende conclusie:

Geconcludeerd u'ordr dat da arbeiclsnarktkennterken van cle groep gehanclicapten

tussen de I8 en 46 iaar die niet v,et'kt ett geen beroepsopteicting volgt (potentiële

doelgroep) er als volgt uitzien:

a o percentage leeftijd geslacht

(vrouw)

opleiding ex-beroep gezondheid/

diagnose

gehandicapte 79% 36 46 jt.

ex-werkne- 80-100
mers

lysiek en emotioneel

s I e c hU ps y ch i s c h/ bew e -

gngsawataat

geen fysiek en sociaal slecht/
p s y ch i sc h/ z e n uw s tel s el

industrie fysiek en emotioneel

slechüpsychisch

onderwijs Íysiek en sociaal slecht/
(para)med psychisch
administra-

liel

vroeggehan-

dicapten

buitenlanders

gehand¡capte

anblenaren

99%

80-100

79%

80-100

9t%
80-100

18-46 y.

36-46 lr.

4l-46 y. MBO/HBO

Lo

Voor de gehardicapten die gezien hun gezoncllteid (aangepast) werk kulnen doen

en eerr(aangepaste) beroepsopleidittg kuturcn \)olgen (kerngroep) gelclt dat het hier
vqker Saot om nrcnsen met een gecteeltetijke AAW of AAW/WAO-uitkering. Ook zitten

er veel jottgeren, ntannen en hoger opgeleiden in cleze groep. Tenslotte gaat het om

g e h a nd i c o p te n nrc t r el a r i el' n ù nd e r er nsri g e g ez o ncl h e i 11 sp ro b l em.en.
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6.3 Reclenen van gehanclicapten clie niet werken om geen beroepsopleiding

te volgen

De redenen van gehandicapten die niet werken om geen beroepsopleiding te volgen,

zijn alleen geihventariseerd onder de groep gehandicapten tussen de 18 en 46 iaar

(met een AAW of AAWAMAO-uitkering, exclusief verstandelijk gehandicapten en

zelfstandigen). Hierbii is onderscheid gemaakt tussen belemmeringen die de gehandi-

capten al eens ondervonden hebben bij het volgen van een opleiding en redenen die

door de gehandicapten zelf worden opgegeven. De belemmeringen en de redenen die

worden opgegeven bleken nict erg uiteen te lopen.

De volgende conclusies kunnen getrokken worden:

De concl.usie is dat met rnnte de t,olge nde redetrcn debet zijtt aatt h.et ni.etvol|envan

een beroepsopleiding: (het aantal + en geeft het belattg tatt de redenweer; een +

stoat voor ongeveer l 5Vo)

gezondheid weinig energie onbekend welke kan niet moe¡te met

opleiding nodig goed leren taal

g e hand¡ capte e x-we rk ne n e r s

vroeggehandicaplen

buitenlanders

gehandicapte amblen arcn

++

Wat betreJt rle ond.en,otúen belennreringert bij het volgett vatt eett beroepsopleiding

zijn de nrcesl genoemde: nt.oeile nrcl concetÍreren en het lestempo túet nteer aan

kutmen.

Voor de kerngroep ondet'de bot,en ontsclu'ettenpotentiële doelgroepert geldt datvoor

hen gezondheid niet als reden geldt t,oor het tiet volgen vatt een beroepsopleidittg.

++

++
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6.4

Voor ltett is de redett me t tnnte de onbe ketdheid ntet u,elke beroepsopleiding de kans

op werk voor hett rergroot ett het feit dat zij niet u,isÍen dat zij ttoor het yolgen van

eett beroepsopleidittg itt aannterkittg kondett kontett. Ook nteldt een deel (lSVo) dat

zij liever eerst op zoek gaal tnar eett baon.

Wensen van de gehandicapten die kunnen werken en een beroepsoplei-

ding kunnen volgen met betrekking tot aanpassingen yan beroepsoplei-

ding

Een deel van de gehandicapten (met een AAW of AAWIVAO-uitkering, exclusief

verstandelijk gehandicapten en zelfstandigen), heeft nadat men ziek is geworden of

een handicap heeft geklegcn, een opleicling gevolgd. Uit de ervaringen van deze

groep blijkt dat onder de ,eehandicapte ex-werknemers slechts weinigen (ZVo) ooit

gebruik hebben gemaakt van een speciale school voor gehandicapten en dat ook voor

maar weinigen een aanpassing is gercaliscerd tijdens hct volgen van een beroepsoplei-

ding. Van cle vrocg-uehandicaptcn clie nie t werken en ,qeen beroepsopleiding volgen

was een derde deel naar een speciale school geweest. Onder hen was er ook vaak

(bij 60Vo van hen) sprake van een aanpassing van de opleiding.

Voor de wensen met be trekking tot beroepsopleidingen geldt dat deze alleen geinven-

tariseerd zijn onder gehandicapten tussen de 18 en 46 jaar die aangeven dat ze,

gezien hun gezondheicl, (aangepast) werk kunnen doen en ook een (aangepaste)

beroepsople icling kunnen vol gen.

Met betrekking tot de wensen van gehandicapte ex-werknemers over aanpassingen

van beroepsopleidingen bli-ikt dat mecr dan de helft wensen hebben met betrekking

tot specifieke aanpassingen. Gezien de representativiteit van de steekproef kan ten
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aanzien van de wensen van gehandicapten tussen de 18 en 46 jaar met betrekking

tot aanpassingen van beroepsopleidingen het volgende geconcludeerd worden:

Geconcludeerdv,ordt daÍ meer dan de helJi van de gehatdicapten tussen de l8 en

46 jaar die kunnen v,et'kett en ook een beroepsopleiding kuntrcn volgen, wensen

hebben ten aanzien vau oanpassittgett van beroepsopleidingen. De aanpassingen

betreffen vooral aattpassingett t,an het lestentpo en speciale begeleidirtg.l/oor een

klein deel (met name yroeg,gehandicapten) zijn ook oongepaste leermiddelen nodig,

een oangepost geboutv en speciale hulp bii vervoer vott, tnar ett op school.

Ruinr 83% van de gehandicapten tussen de 18 en 46 jaar, die kunnen werken en ook

een beroepsopleicling kunnen volgen, zegt ook inderdaad een beroepsopleiding te

willen volgen (circa 47.000 personen).

De nreesten van hen (rond de 60Vo) gaan het liefst naar een reguliere school, waar

eventueel een project, speciaal voor gehandicapten/arbeidsongeschikten is opgezet,

Ook wilten velen van hen wel een cursus thuis volgen. Van de gehandicapte ex-

werknemers die zelf zeg,qen ecn beroepsoplciding te willen volgen geven verhou-

dingsgewijs veel (ruim 40o/a) aan (ook) een opleiding thuis te willen volgen. Van de

ex-werknemers wil circa 5o/o naar een speciale school voor gehandicapten (naar

schattingrond dc 1950personentussende 18 en 46 jaar), Onderdevroeggehandicap-

ten is dit circa707o (naar schatting 580 personen tussen de 18 en 46 jaar).In totaal

zou het gaan olrr circa 2500 gehandicapten tussen de 18 en 46 jaar, die zelf aangeven

een beroepsopleiding te kunncn en te willen volgen en dit ook willen doen op een

speciale school voor lìlensen met een handicap.
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Overzicht van groepen gehandtcapten en arbeidsongeschikten welke ¡n hel ondenoek zijn betrokken
en geschatte omvang

Àfhankelijk van de ôÞerationalisatie varr gehandìcapt.en jongeren varièren deaantallen van een kleine groep 'met een ernstige hanãicap; tðc een groEe groep
'meL een nreer of min.ler errrstj.ge LrendicaÞ enlof een langcìurige ziekcJof aañdoel
rr ing' .

Schema 6.1

Volgt dagonderwljs:

2.300 tot 31.000

ZONDER ARBE IDSONGESCH IKTHEIDS_
UITKERING

Doelgroep: werkE. niet, volg! geerL beroepsopleiclingr

21 .o00 | | 123 .()Ou I I r:. ooo 2.500 tot 34.000
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De vragenlijst
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TOELICHTING EN INSTRUCT¡E

Deze vragenlijsl gaat over opleiding, werksituatie en gezondheid. Hel heefl de volgende onderwerpen:

- persoonsgegevens (leeftijd, geslacht etc.)
- opleiding
- werk ol werkloos
- gezondheid en beperkingen
- adivileilen om weer aan het werk le komen

Leest u voordat u de vragenllJst gaat beantwoorden onderslaande aanwllzlngen en voorbeelden goed door.

Neemt u rustig de tijd voor het invullen van de liist.

De beantwoording van de meeste vragen betekenl een keuze tussen ja of nee. Wanneer u deze keuze moeiliik vindt, probeer

dan toch hel meest passende anlwoord aan te kruisen.

Als u echl geen antwootd kunt of wilt geven, laat dan het antwoord open en 'ùul niets ln.

Wilt u dan ook niets veranderen aan de voorgedrukle vragen of antwoorden?

Het kan voorkomen dat u hulp nodig heeft bij het invullen van de vragen, bijvoorbeeld omdat u slecht-

ziend bent.

Wilt u er dan wel om denken dat het om uw eigen mening gaat?

Voorbeelden:

1. Doet u aan sport?

Xlat nee

lndien u aan sporl doel, kruist u bij deze vraag hel 'ja'antwoord aan.

1a.Zs_p, bent u lid van een sportvereniging?

Xjatr nee

Deze vraag hoeft u alleen te beantwoorden als u de voorafgaande vraag mel'ja'beanlwoord heeft. lndien u lid bent

van een sportvereniging, kruist u hier weer het antwoord'ja' aan.

2. Hoeveel maanden heeft een iaar?

f?, maanden

Bil deze vraag hoeft u niets aan te kruisen, maar moet u een getal invullen.

Sluurt u de ingevulde lijst zo spoedig mogelijk terug, in de bijgaande antwoordenveloppe (een postzegel is niet nodig).

Alvast hartelilk dank voor uw medewerking!

VoornadereinformalieoverhetondeEoekofdezevragenliistkuntualtlidcontactopnemenmetondergetekende. lelefoon:

020 - 6872908

Jan Besseling
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1. PERSOONSGEGEVENS

1. Bent u man ol vrouw?

tr man

tr vrouw

2. Wat is uw geboortejaar?

19. . .

3. ln welk land bent u geboren?

D Nederland

tr Turkije

tr Marokko

tr Suriname of Nederlandse Antillen

tr overig

4. Wat ¡s uw nalionaliteit? (u kunt meer dan één antwoord aankruisen)

tr Nederlands

tr Turks

tr Marokkaans

El Surinaams oi Antilliaans

tr overig

5, ln welk land is uw moeder geboren?

tr Nederland

tr Turkiie

tr Marokko

tr Suriname ol Nederlandse Antillen

tr overig

6, ln welk land is uw vader geboren?

tr Nederland

tr Turkije

tr Marokko

tr Suriname ol Nederlandse Antillen

tr overig
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2. OPLEIDING

Hieronder komen enkele vragen over de opleiding dle u gevolgd heeft.

1. Wat is de hoogste schoolopleiding die u heeft afgemaakt? (Graag één antwoord aankru¡sen)

Bij een buitenlandse opleiding: de best vergelijkbare opleiding in Nederland aankruisen)

Hoogsle, afgemaakle opleiding

tr geen (of enkele klassen lager ondenvijs)

¡ lager onderwijs (10, VGLO)

n lager beroepsonderwijs (lbo) (zoals LTS, ambachtsschool, LEAO, LHN0, huishoudschool, e.d.)

tr middelbaar algemeen voortgezet onderwijs (zoals l'/AVO, (M)U10, lV0, e.d.)

tr middelbaar beroepsonderwijs (mbo of kmbo) (zoals t/80, lt¡TS, UTS, lvlEAO, MHNO, politieschool, (interne)

opleiding verpleegkundige, e.d.)

¡ voortgezet algemeen onderwijs (zoals HAVO, Atheneum, gymnasium, HBS, MMS, e,d.)

! hoger beroepsonderwi¡s (hbo¡(zoals HTS, HEAO, MO-A, M0-8, Pedagogische Academie, e.d.)

tr wetenschappelijk(universitair)onderwijs

1a. Als u bij vraag l een beroepsopleiding (lbo, (k)mbo of hbo) heeft ingevuld, om welke soort opleiding gaat het dan?

tr een technische beroepsopleiding (bilvoorbeeld een technische school)

¡ een agrarische beroepsopleiding (bijvoorbeeld landbouwschool, bosbouwschool)

tr een administratieve, commerciële of economische opleiding (bijvoorbeeld leao, secretaresse opleiding, verkoper)

¡ een opleiding in persoonlijke of sociale verzorging lbijvoorbeeld kappersschool, hotelschool, schoon-

heidsspecialiste)

n een opleiding tn transport. ccmmuntcatie en verkeer (bijvoorbeeld een opleiding voor vrachtwagenchautfeur,taxi-

chauff eur, rij-instructeu0

tr een medische of parameoische opleiding (bijvooroeeld een opleiding tot verpleegkundige,

een doktersassistente. of een fysiorherapeut)

! een beroepsopleiding in het onderwiis (bijvoorbeeld kleuterleidsler, lerarenopleiding, etc.)

¡ anders
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2. Wat is de hoogste schoolopleiding waaraan u wel bent begonnen maar die u niet heeft afgemaakt? (Graag één antwoord

aankru¡sen) ãij een opleiding in'het buitenland: de best vergetiikbare opteiding in Nederland aankruisen'

Hoogste, nlet afgemaakte opleiding

tr niet van loepassing, want ik heb alles afgemaakt

tr lager ondenvijs (10' VGLO)

tr lagef beroepsondefwijs (lbo) (zoals LTS, ambachtsschool, LEAO, LHNO, huishoudschool, e'd')

tr middelbaar algemeen voorlgezet onderwijs (zoals MAVO' (M)ULO' lVO' e'd')

! middelbaar beroepsonderwijs (mbo of kmbo) (zoals MBO, MTS, UTS, l'¡E40, MHNO, politieschool, (interne)

opleiding verpleegkundige' e.d.)

D voortgezet algemeen onderulijs (zoals HAVO, Atheneum, gymnasium, HBS' MMS' e'd')

tr hoger beroepsondeM¡js (hbo) (zoals HTS, HEAO, Mo-A, MO-B, Pedagogische Academie' e'd')

tr wetenschappeliik(universitai4onderuiis

2a. Als u bij vraag 2 een beroepsopleiding (lbo, (k)mbo ol hbo) heetl ingevuld, om welke soort opleiding gaat hel dan?

tr een lechnische beroepsopleiding (bijvoorbeeld een læhnische school)

tr een agrarische beroepsopleiding (biivoorbeeld landbouwschool, bosbouwschool)

tr een administralieve, commerciële of economische opleiding (bijvoorbeeld leao, secrelaresse opleiding, verkoper)

fl een opleiding in persoonlilke of sociale vezorging (bijvoorbeeld kappersschool' hotelschool' sch00n'

heidsspecialiste)

tr een opleiding in transport, communicatie en verkeer (bijvoorbeeld een opleiding voor vrachtwagenchautf eur, laxi-

chauff eur, ril-instrucleur)

tr een medische of paramedische opieiding (biivoofbeeld een opleiding tot verpleegkundige'

een doktersassislente, of een fysiotherapeut)

D een beroepsopleiding in het ondenlrriis (biivoorbeeld kleuteleidstef, lerarenopleiding, etc')

tr anders

3. Vol$ u op dlt moment een beroepsopleiding?

trja
tr nee

3a.þlg, op welk gebied? (u mag meer antwoorden aankruisen)

tr techniek (biivoorbeeld bouw, metaal, elektrotechniek)

¡ landbouw, bosbouw

tr administfat¡e, commercie ol economie (bijvoorbeeld voof secrelafesse, verkoper)

¡ persoonìijke ol sociale vefzorgrng (bijvoorbeeld voor kapper, hotel, schoonheidsspecialiste)

tr iransporr, communicatie ot veifæi 1úiivoorbeeld voor vrachtwagenchaulfeur, taxìchaulfeur, rii-instrucleur)

tr gezondheidszorg (biivoorbeeld voor veçleegkundige, doktersassislente, ol lysiothefapeut)

D onderwijs (bijvoorbeeldvoorkleuterleidster, Ieraar,onderwilzer)

tr anders
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4. Was één van de opleidingen die u (nadat u ziek was geworden of een handicap had gekregen) gevolgd heeft ol volgt
aangepast in verband met uw ziekte of handicap?
¡ja
D nee

tr niel van toepassing, want ik heb geen opleiding gevolgd nadat ik ziek ben geworden of een handicap heb
gekregen (u kunt verder gaan met vraag 6)

4a. ZL|A welke aanpassing was dit? (u mag meer antwoorden aankruisen)
¡ eigen lestempo

tr andere schooltijden

tr speciale bEeleiding
tr aangepaleleermiddelen
tr aangepast gebouw en/of meubilair

tr vervoer (van, naar en op school)

tr hulp bij de dagelíjkse verzorging zoals aan- en uitkleden
tr speciale school voor msnsen met leerproblemen of een handicap
tr anders namelijk

5. Heelt u (nadat u ziek was geworden of een handicap had gekregen) bij het volgen van een opleiding problemen
ondervonden in verband met uw z¡ekte of handicap?trja
tr nee

5a. Zo lLwelk probleem was dit (u mag meer antwoorden aankruisen)
tr ik werd te ziek om een opleiding te volgen
tr ik kon mij niet (meer) concentreren
tr ik kon het lempo niet (meer) aan
O ik had problemen met mijn klasgenoten en/of leraar
tr de aanpassing(en) die ik nodig had wasÁ¡¡aren er niet (bijvoorbeeld een vergrool

Þeeldscherm, vervoer naar school, een toegankelijk gebouw)
mijn uilkering kwam in gevaar

ik had moeite met Nederlands

de kosten voor een opleiding werden niet vergoed
anders namelijk:

! een beroepsopleiding hetpt mij toch niet aan een baanU ¡k weet niet met wetke opleiding ik (weer) aan het werk kan komen¡ ik zoek eerst naar een baan
D ik ben vol id om een baan te kunnen vinden

! mijn uitke n gevaar
tr de kosten diñg worden niet vergoed
tr kon en/of ens G¡wGVO oi ABÞ, het arbeidsbureau of de sociale dienst of andere instanlie (b¡jv,

omdat er geen geld voor was, of omdat er allenei voonruaarden werden gesteld)

! ik heb een aanpassing nodig (bijvoorbeeld een vergroot beeldscherm, veÑoer naar school, toeganketijk gebouw)tr ¡k heb net een beroepsopleiding gevolgd

tr anders namelijk:

O NIPG-TNO
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3. WERK

De volgende vragen gaan over uw werksltuatle en over uw (eventuele) vroegere werk.

1. Heeft u op dit moment een volledige vaste betaalde baan?

El ja

! nee, ik heb een tijdeliike en/of een deettild baan

tr nee, maar ik doe wel momenleel een stage (u kunt verder gaan met vraag 2)

tr nee, ik heb helemaal geen belaalde baan (u kunt verder gaan mel vraag 2)

1a. Als u een deeltijdbaan heelt, zou u meer willen en kunnen werken?

trja
¡ nee

tr niel van loepassing, want ik heb geen deeltijdbaan

1 b. ls de baan die u nu heeft dezellde baan die u had voor u arbeidsongeschikt werd, ol een andere?

tr dezetfde baan bij de zellde werkgever

tr helzelfde werk bij een andere werkgever

tr een andere baan bij dezellde werkgever

! een andere baan bij een andere werkgever

1c. Is de baan die u heell een baan bij de sociale werkvooziening?
trja
tr nee

1d, ls de baan die u nu heell in verband met uw ziekte of handicap aangepast?

trja
tr nee

1e. þ¡4 om welke aanpassing gaat het? (u mag meer antwoorden aankruisen)

¡ ander werktilden en / of pauzetijden

tr hulp van collega's

¡ lager werktempo

¡ het weglaten van taken

¡ hulpmiddelen/aangepast meubilair/machines/gereedschap

tr vervoer van, naar en op de werkplek

D anders namelijk

Als u nu qeen betaald werk heefl:
2. Heelt u in hel verleden ooit gewerkt?

¡ja
tr nee

2a. Zo ia, hoe lang heeft u geen baan meer?

.. . jaren en maanden

De volgende vragen zijn bedoeld voor mensen d¡e ooit gewerkt hebben en/of nu werken. Als u momenleel nlet werkt
en ook nooit hebt gewerkl, kunt u doorgaan naar het volgende hoofdstuk over gezondheid en beperkingen (blz 7)
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De volgende vragen gaan over uw laatst uitgeoelende functie. Alleen als u nu een vaste betaalde baan heeft en ook n¡et

meer uur per week kan of wil werken, beantwoordt u de vragen over hel werk dat u nu doet. ln dil geval moel u alle vragen
sleeds in de tegenwoordige tijd lezen. Bijvoorbeeld de vraag: 'had u een leidinggevende f unctie ', wordt dan: 'heetl u een

leidinggevende functie'.

3. Wat was de naam van uw laalst uitgeoefende (ol huidige) functie?

4. Was dil een le¡dinggevende funclie?

¡ja
¡ nee

5. Kunt u hieronder aangeven binnen welkeomschrijving deze f unctie valt?

U kunt naar één antwoord aankru¡sen. Leest u eercl de l¡¡st door en naak dan een keus. U kiest de onschrijving die
uw hooldtaak hel best weergeeÍt.

D Agrarisch beroep

Beroep in ambacht of industrie namelijk:
D metselaar, timmerman en andere bouwvakkers
tr loodgieter, lasser, fitler, construcliewerker e.d.
tr kleermaker, kosluumnaaister e.d.

E elektromonteur, reparateur eleklrische apparaten
E machinebankwerkermonteur, instrumentmaker, reparateut
tr machinale metaalbewerker e.d.
û toezichthouder produktiepersoneel
tr overige beroepen in ambacht of industrie

Transport beroep, namelijk:
tr chauffeur, matroos, trein/trambestuurder e.d.
tr lader, losser, inpakker, kraanmachinist
tr andertransporlberoep

Adminlstratlef beroep, namelijk:
E secretaresse, typiste, ponstypisl e.d.
tr boekhouder, kassier e.d.

E ander administratief beroep

Commercieel beroep, namelijk:
tr winkelbediende of andere verkoper
E vertegenwoordiger, handelsagent
E ander commercieel beroep

Dienstverlenend beroep, namelijk:
E kok, kelner, bufletbediende e.d.
tr schoonmaker, hursbewaarder e.d. (van gebouwen)
tr huishoudelijk en verzorgend personeel (van personen)
E andere dienslverlenende functie

Ander vakspecialistisch beroep, namelijk:
tr beleidsfunctie
D arts, verpleegkundige, ziekenverzorgende e.d.
E leerkrachl, praktijkinstructeur
tr ander wetenschappelijUvakspecialistisch beroep
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6. Wat was de voor uw f unclie vereiste vooropleiding (slechts één antwoord aankruisen)?

fl geen (ol enkele klassen lager onderwiis)

D lager ondenviis

¡ lager beroe S, lagere landbouwschool)

¡ middelbaar t onderwiis (bi¡v. MAVo' MULo)

tr middelbaar iiv. MTS, middelbare landbouwschool)

tr voorlgezet algemeen onderuijs (biiv. HAVO' HBS)

tr hoger beroepsondenirrijs (bijv. HTS, sæiale academie)

tr wetenæhappeliik(universitair)ondemils

7. Op welke leeitijd bent u begonnen met werken?

...laat

8. Bij hoeveel werkgevers bent u in totaal werkzaam geweest?

. .. werkgevers

g. Bent u ooit meer dan twee maanden zonder werk geweest? (Zìektewet periode niet meerekenen)

tr)a
¡ nee

4. GEZONDHEID EN BEPERKINGEN

Dlt hoofdstuk kan door iedereen ingevuld worden. De vragen gaan over uw gezondheid en de beperkingen dle u

heett.

1, Door welke ziekte(n) ol handicap(s) bent u arbeidsongeschlkt?

2. 0p welke leeftijd begonnen de eerste klachten?

... jaar

3. Heeft u de indruk dat de ziekle of handicap het gevolg is van hel werk dat u deed

voor u arbeidsongeschikl werd?

tr ja, geheel of grotendeels

tr ja, voor een belangrilk deel

tr ja, in beperkte mate

tr nee, geheel niet

tr niet van toepass¡ng want ik heb niet gewerkt (u kunt doorgaan met vraag 5)

3a.Zoia, aan welke onderdelen van dit werk denkt u daarbij? (u mag meer antwoorden aankruisen)

D de lichameliik belasting

¡ de geestelijke belasting

¡ dewerkomgeving (arbeidsomstandigheden)

fl de veiligheid

tr de omgang met leiding en collega's

D andere onderdelen van het werk
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4. Heett u de indruk dat de ziekte of handicap erger is geworden door hel werk dat u

deed?

trja
tr nee

5. ls uw ziekle ol handicap waardoor u arbeidsongeschikt werd, veranderd?

tr mijn ziekte ol handicap is minder erg geworden

tr mijn ziekte ol handicap is hetzelfde gebleven

tr mijn ziekte ol handicap is erger geworden

6. Wat vindt u, over het algemeen genomen, van uw gezondheid?

tr uilstekend

tr zeer goed

¡ goed

tr mgtig

n sþcht

7. In vergelijking met een jaar geleden, hoe zou u nu uw gezondheid in het algemeen
beoordelen?

tr veel beter dan een jaar geleden

tr iets beler dan een jaar geleden

tr ongeveer hetzellde als een jaar geleden

tr iets slechler dan een jaar geleden

D veel slechter dan een jaar geleden

8. De volgende vragen gaan over uw dagelijkse bezigheden. Wordl u door uw gezondheid

op dil moment beperkt bij deze bezigheden? Zo ja,in welke mate?

ia ia, s€n noe, helF
ernsl¡g b€perld b€€tþ b€p€rkt meal ni€t b€p€rld

a. forse inspanning

zoals hardlopen, zware voonruerpen tillen,

inspannend sporlen . tr
b. matige inspanning

zoals hel verplaatsen van een

tafel, slofzuigen, fietsen . . tr
c. tillen of boodschappen dragen ¡
d. een paar trappen oplopen tr
e. een trap oplopen . tr
L buigen, knielen of bukken . D
g. meer dan een kilometer lopen

h. een halve kilometer lopen . . tr
i. honderd meler lopen tr
j, uzelf wassen ol aankleden
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9. Had u vanwege uw lichamelijke gezondheid, de afgelopen 4 weken een van de volgende

problemen bii uw dagelijkse werkzaamheden?:

la nee

a. U heefl minder tijd aan uw bezigheden kunnen besteden tr tr
b. U heeft minder bereikt dan u zou willen . . D tr
c. U was bepeftt in het soort bezigheden tr tr
d. U heett moeite gehad mel bezigheden? tr tr

(het kostte u bijvoorbeeld extra inspanning)

10. Had u vanwege een emotioneel probleem, de afgelopen 4 weken een van de volgende

problemen bij uw dagelijkse bezigheden?
(u voelde zich bijvooñeeld angslig of depressiel)

la nee

a. U heett minder tijd aan uw bezigheden kunnen besteden? :. o n
b. U heetl minder bereikt dan u zou willen? . tr tr
c. U heeit uw bezigheden niet zo zorgvuldig gedaan als anders . tr tr

11. In hoeverre heett u uw lichamelijke gezondheid ol hebben uw emol¡onele problemen, u

de algelopen 4 weken belemmerd in uw normale sociale bezigheden met gezin, vrienden, buren of anderen?

¡ helemaal niet

fl enigszins

tr nogal

tr veel

tr heel erg veel

12. Hoeveel pijn had u de algelopen vierweken (ook hoofdpijn e.d.)?

tr geen

tr heel licht

tr licht

tr nogal

tr ernstig

tr heel ernslig

13. ln welke mate heeft pijn u de afgelopen vierweken belemmerd bij uw normale

werkzaamheden?

¡ helemaal niel

tr een klein beetje

¡ nogal

tr veel

¡ heel erg veel
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De volgende vragen gaan over hoe u zich de afgelopen 4 weken heelt gevoeld.

Will u bij elke waag het anlwoord aangeven dal het besle aansluil bij hoe u zich heeÍl gevoeld?

14. Hoe vaak gedurende de afgelopen 4 weken:

:ij'', moeslat vaak soms zstd€n nodt

a.voeldeuzichlevenslustig?.... tr tr tr n O ¡
b. voelde u zich erg zenuwachtig tr EI t tr tr ¡
c. zal u zo erg in de put dat niets

uopkonvrolijken? tr ¡ tr ¡ tr tr
d.voeldeuzichkalmolrustig? tr tr E ¡ tr tr
e.voeldeuzichergenergiek? tr D tr tr tr tr
f. voelde u zich

neerslachtigensomber? tr tr tr tr tr fl
g.voeldeuzichurtgeblust? tr tr tr tr tr D
h.voeldeuzichgelukkig? tr tr tr tr tr tr
i. voeldeuzichmoe? ¡ tr tr tr ¡ tr

15. Hoe vaak hebben uw lichamelijke gezondheld of emotionele problemen gedurende de

algelopen 4 weken uw sociale activiteiten (bezoek aan familie ol vrienden) belemmerd?

EI voortdurend

D meestal

t soms

tr zelden

tr nooÌt

Wilt u het antvvoord kiezen dal het beste weergeeft hoe juist oÍ onjuisl u elk van de volgende uilspraken voor uzelí vindl?

vorkomsn :Si we€r :Si volkomen

juisl jubt ik n¡€l onluisl oniuisl

16. lk lijk gemakkelijker ziek te worden

dananderemensen . D O D tr tr
17. lk ben net zo gezond

alsanderemensend¡eikken.. D ¡ D tr tr
18. lk veruvacht dat mijn gezondheid

achteruitzalgaan D tr tr tr tr
19. Mijn gezondheid is uitstekend t tr tr ¡ tr
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5. ACTIVITEITEN OM WEER AAN HET WERK TE KOMEN

De volgende vieÍ vragen ziln alleen bedoeld voo¡ de mensen dle op dlt moment n¡et werken. De mensen dle nu wel

werken kunnen door gaan met vraag 5.

1. Kunl u, gezien uw gezondheid nu, of in de toekomsl (aangepast) werk doen?

¡ja
tr nee (u kunt doorgaan met vraag 9)

2. Kunt u, gezien uw gezondheid nu, of in de toekomst een (aangepaste) beroepsopleiding volgen?

trja
EI nee (u kunt doorgaan met vraag 9)

tr niet van toepassing, want ik volg momenleel een beroepsopleiding (u kunt doorgaan met vraag 4)

2a.þþzou u een aanpassing nodig hebben?

¡ia
¡ nee

2b.Zoia, welke aanpassingen zou u nodig hebben? (u mag meer antwoorden aankruisen)

D eigen lestempo

¡ andere schooltilden

n speciale bEeleiding

tr aangepasteleermiddelen
t aangepast gebouw en/of meubilair

O vervoer (van, naar en op school)

tr hulp bii de dagelijkse verzorging zoals aan- en uitkleden

¡ anders namelilk:

3. Zou u een beroepsopleiding willen volgen?

tr1a
O nee

3a. Zo ia. wilt u deze opleiding thuis volgen, op een normale school, op een school speciaal voor gehandicapten? (u mag

meer antwoorden aankruisen)

tr een opleiding die thuis te volgen is (bijvoorbeeld LOl)

! een normale school, als nodig met individuele aanpasstngen

¡ een speciaal projecl voor meer arbe¡dsongeschikten/gehandicapten op een normale school

tr een speciale school voor gehandicapten

4. Wat zou voor u nuttig kunnen zijn om weer aan het werk te komen? (u mag meer anlwoorden aankruisen)

¡ hulp bij terugkeer naar eigen (aangepaste) baan

¡ beroepskeuze advies

¡ hel volgen van een algemene opleiding (mavo, havo e.d.) of cursus

tr het volgen van een beroepsople¡ding

tr hulp bij sollicitaties en zoeken naar ander werk

¡ het lrainen van lichamelijke vaardigheden en/of revalidatie

! training in socrale vaardigheden

¡ hulp bij het omgaan met allerlei instanties

¡ anders nameliik:
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5. Wat heeft u ondernomen en onderneemt u nu, om weer aan het werk te komen (meer antwoorden mogelijk)?

tr contacl opgenomen met mijn vorige baas

tr contacl opgenomen met de GMD/ABP

tr ingeschreven bij het arbeidsbureau

tr een algemene opleiding (mavo, havo e.d). of een cursus gevolgd

tr een beroepsopleiding gevolgd

¡ een sollicilaliecursus gevolgd

tr gesollicileerd

tr gevraagd bij lamilie ol kennissen naar werk

tr zetl werkgevers gebeld

tr opensollicitatiebrievenversluurd

tr extra kranten voor advertent¡es gekocht

E ingeschreven bij een uitzendbureau

¡ ingeschreven bij de sociale werkvoorziening

¡ vrijwilligerswerkgedaan

tr anders namelijk:

6. Hoe vaak heett u gesolliciteerd?

... maal

7. Welke instanties helpen u op dit moment om wesr aan het werk te komen? (u mag meer antwoorden aankruisen)
(als u werkl, vult u in welke instanties u hebben geholpen)

tr het arbeidsbureau

tr het GAI(GMD ol ABP

tr iemand van het bedrijl waar ik werkte (bedriifsarts, personeelsfuncliona¡'is)

tr eenscholingsinstantie
tr de sociale werkvooziening

tr een andere instantie namelijk: . . . . .

tr geen enkele instantie

8. Wat is naar uw idee de @lg¡g¡jjþþ hindernis om weer aan hel werk te komen? (u mag meer anlwoorden aankruisen)
(als u werkt, geeft u aan wat de belangriikste hindernis was)

tr mijn gezondheid

tr mijn leettijd

tr miin opleiding is niet voldoende

tr ik weel niet op wat voor soort werk ik kans maak

tr er komen maar weinig banen vrij bij het werk dat ik kan doen

¡ ik word bi¡ sollicitaties loch n¡el uitgekozen

tr ik zou er financieel op achteruil gaan

tr de aanpassingen en voorzieningen die ik nodig heb zijn toch niet op het werk

tr andere reden namelijk:

9. Heeft u nog opmerkingen naar aanleiding van de vragenlijst? (U kunt ze hieronder en op de achterpagina kwijt)

WIJ WILLEN U HARTELIJK DANKEN VOOF UW MEDEWEFKING

Stuurt u de lilsl zo spoedlg mogelijk terug in de anlwoordenveloppe?
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BIJLAGE 2

Omschrijving van de RAND-36-vragenlijst
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De RAND-36 (item Short Fonn Health Survey)

Voor de subjectieve evaluatie van de gezondheidstoestand is een groot aantal instru-

menten ontwikkeld. De in dit onderzoek gebruikte SF-36 bevat schalen voor fysiek

functioneren, Sociaal functioneren, rolbeperkingen ten gevolge van fysieke en

emotionele problenen, vitaliteit, pijn, en algemene gezondheidsbeleving. De SF-36

is een verkorte vornr van de RAND Health Insurance Questionnaire (Van der 7r'e).

Bij de ontwikkeling van wat ook wel de uros-schaal wordt genoemd is uitgegaan van

de definitie van de WHO, waarin drie dimensies centraal staan:lichamelijke, geestelij-

ke en sociale gezondheid. Daamaast bevat de schaal dinensies omtrent de algemene

gezondheidsbeleving en pi.jn. Uit onderzoek van de Rijksuniversiteit van Groningen

blijkt de SF-36 goed in staat te discrimineren tussen personen met chronische ziekten

en gezonde personen.

Hieronder zijn de dimensies van de negen gehanteerde schalen opgenomen. De

schalen onvatten in totaal 3ó items die in de vragenlijst zijn opgenomen. De schaal-

scores werden berekend door eerst de ruwe itemscores te hercoderen, waarbij een

lage score een slechte gezonclheiclstoestand en een hoge score een goede gezondheids-

toestand aangeeft. Daama zi.jn de ongewogen itemscores gesommeerd en getransfor-

meerd naar een honderdpuntsschaal, van '0' (slechtste gezondheidstoestand) tot '100'

(beste gezondheidstoestand). De itemnummers V6 tot en met V19 verwijzen naar deel

vier van de vragenlijst: Gezondheid en beperkingen, de vragen 6 tot en met 19.

M1 Fysiek functioneren (assessabiliteits patroon) v8a lm v8j

M2 Sociaal functioneren

M3 Rolbeperking-fysiek

M4 Rolbeperking-emotioneel

M5 Ptjn

M6 Mentale gezondheid

M] Vitaliteit

M8 Algemene gezondheidsbeleving

M9 Gezondheidsverandering

vll
v9a Vm v9d v15

v10a t/m v10c

vl2 v13

v14b v14c v14d v14f v14h

vl4a vI4e vl4g vl4i
v6 v16 t/m v19

v7
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Tabellen
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Bijlage 3.1 Kenmerken steekproef en responsgroep

Tabel I proæntuels verdeling van de steekproef en de responsgroep naar kenmerken van de WAO-ers' vroeggehandicapten

en ABP-ers

steekproef resp0ns

WAO-ers

(n=2750)

vroeggeh.

(n=500)

ABP-ers

(n= 533)

WAO-ers vroeggeh. ABP-ers

(n=1256) (n=174) (n=291)

1. geslachl

man

vrouw

2. leeltijd
'18-25 jaar
'26-30'

31-35 "

36-40 "

41-46 '

3. burgerliike staat

ongehuwd

gehuwd

gescheiden

weduwe/weduwnaar

4. laatste arbeidsonge.
schiktheidsklasse

1 minder dan 25%

2 25-35%
3 35-45%
4 45-55%
5 55-65%
6 65-80%
7 80 % of meer

I geen schalling

56

M
59

41

1

5

15

29

50

30

55

14

I

;
5

I
2

1

75

22

23

19

19

16

91

I
2

0

4

0

1

0

1

0

94

.3

4

11

20

29

35

35

59

6

<1

38

þ¿

1

5

16

27

51

30

55

14
,l

18

18

19

ZJ

23

90
o

2

0

55 40

45 60

56

M

4

11

21

28

36

35

57

7

<t

12

IU

6

5

1

,1

65

1

1

U

<1

<1

<1

0

96

1

7

5

7

2

1

76

10

11

7

6

2

1

62

,4
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Bijlage 3.2 Tabellen bij vraag I

Tabel la WAO-ers naar het hebben van een belaalde baan en het volgen van een beroepsopleiding (aantallen en peræntages)

Volgt beroepsopleiding Volgt beroepsopleiding

Vaste betaalde baan Ja Nee Totaal Ja Nee Totaal

- volledig
- lijdelijk en/of deeltijd baan t9
- nee doet wel slage 9

9% 91% 100%

10% 90% 100%

22 233 255

165 184

4 13 69% 300/o 1oo%
- nee 45 710 7SS 6% 94.% 1OO%

Totaal 95 1112 1207 80/" 92% 100%

fabel lb Vroeggehandicapten naar het hebben van een betaalde baan en hel volgen van een beroepsopleiding (aantallen
en percentages)

Volgt beroepsopleiding Volgt beroepsopleiding

Nee ÏotaalVaste betaalde baan JaJa Nee Totaal

- volledig

- tijdelijk en/of deeltijd baan 3

- 100% 100%
190/0 81% 100%
- 100% 100%

42 42
13 16

94 101 7% 93% 100%

- nee, doet wel stage 0 5 s
- nee

Totaal r0 154 164 6% 94% 1oo%

Tabel lc Buitenlanders naar het hebben van een belaalde baan en het volgen van een beroepsopleiding (aantallen en
peræntages)

Vasle belaalde baan

Volgt beroepsopleiding

Ja Nee Totaal

Volgt beroepsopleiding

Nee Totaal

- volledig

- tijdelijk en/of deeltijd baan
- nee, doet wel stage
- nee

- 100%

7% 94%
- t00%

40/o 96%

uu
29 31

22
225 235

0

2

0
'10

100%

1 00%

100%

1 00%

Tolaal 12 290 gO2 4% 96% 100%
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Tabel ld ABP-ers naar het hebben van een betaalde baan en het volgen van een beroepsopleiding(aantallen en peræntages)

Volgt beroepsopleiding Volgt beroepsopleiding

Vaste betaalde baan Nee Totaal Ja Nee Totaalt^

- volledig 46 49 6% 94% 100%

- tijdelijk en/of deeltijd baan 7 M 14% 86% 100%

nee, doet wel stage 4 7 57% 43% 100%

- nee 8 176 184 4% 96% 100%

Totaal 22 269 291 8% 92% 100%

Tabel 2 proæntuele verdeling van WAO-ers, vroeggehandicapten, buitenlanders en ABP-ers naar al dan n¡et behoren tot

de doelgroep

WAO-ers vroeggehandicapten

(n=1207) (n=164)

buitenlanders ABP-ers

(n=302) (n=291)

-werkt niet en volgt geen beroepsopleiding 59

(doelgroep)

- werkt of volgt beroepsopleiding 41 40 25 38

100 100 100

7560

Totaal 100

Tabel 3 proænluele verdeling van de doelgroepen van WAO-ers, vroeggehandicapten, buitenlanders en ABP-ers naar

participatie-behoef te

Doelgroep WAO-ers Doelgroep vroeg- Doelgroep Doelgroep

(n=174) gehand¡capten buitenlanders ABP-ers

(n=ee) (n=2271 (n=17e)

- kan werken en beroepsopleidlng

volgen (Kerngroep)

- kan werken maar geen

beroepsopleiding volgen

- kan niet werken

25

70

25

67

¿4

.E

61

38

10

53

100100100100Totaal
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Bülage 3.3 Tabellen bij vraag 2

Tabel 1 Procentuele verdeling van de doelgroep naar kenmerken van de WAO+rs, vroeggehandicapten, buitenlanders en
ABP+rs

WAGers Vroeggehandicap Buitenlanders
(n=7141 ten (n=2271

(n=99)

ABP+rs
(n=1 79)

'1, geslacht

man

vfouw

2, leeftlldscategorle
1 I tot 25 jaar

26 tot 30 jaar

31 tot 35 jaar

36 tot 40 jaar

41 tot 46 jaar

3. burgeilllke staat
ongehuwd
gehuwd

wettig gescheiden

weduwe/-naar

4. laatste arbeldsongeschlkhelds.
klasse
1 minder dan 25%

2 25 - 35o/o

335-45%
4 45 - 550/o

555-ô5%
665-80%
7 80% of meer

52

48

27

24

18

18

13

90

7

2

99

51

49

4

12

20

28

37

34

58

7

1

6

o

5

2

1

1

79

56

44

3ô

64

<1

2

11

24

63

29

53

17

2

2

2

3

1

<1

91

7

13

22

29

29

25

oo

I

I
6

3

3

<1

79

92



Tabel 2 Procentuele verdeling naar nalionaliteit- en herkomsVetnische achtergrond" van de doelgroep

WAO

(n=714)

Vroeggehandicapten

(n=ee)

Buitenlanders ABP-ers

(n--2271 (n=179)

naliona- her- nat¡ona- her-

liteit komst liteil komst

her- Nationa- her-

komst liteit komst

natrona-

liteit

09787
3822
18 0 <1

05
26

11

JJ

49

35
'16

'I

12

95 83

J.)
55

1

92e/
55
22

<1 3

36

Nederland

Turkije

Marokko

Suriname of Neder-

landse Antillen

0verig

Men kan over meerdere nationaliteiten beschikken; waardoor het lokaal meer kan zijn dan 100%

Bepalende variabelen voor var¡abele H nd zijn; ln welk land geboren; Nationaliteit zoals

in paspoort vermeld; Geboorteland vade waarde van de variaþle is Surinaams/antilliaans,

Turks, lr/arokkaans en overig als in de egeven tenm¡nsle 1 keer voorkomt. De prioriteit

van de bepalende variabelen is als de hiervoor genoemde volgorde

Tabet 3 Procenluele verdeling naar hoogst afgeronde opleiding en aard van de eventuele beroepsopleiding van de doelgroep

WAO

(n=71 4)

Vroeggehandi-

capten

(n=9e)

Buitenlanders ABP-ers

(n=227) (n=17s)

a. opleiding
geen

lager onderwijs

LBO

MAVO

MBO

HAVO/VWO

HBO

U niversiteit

b, aard beroepsopleiding
technisch

agrarisch

admìnìstratiel, commercieel of economisch

persoonlijke of sociale vezorging

transport, communicatie en verkeer

(para-) medisch

onderwijs

anders

a

17
âÂ

15

14

6

5

1

(n=31 9)

36
e

11

6

2

14

4

25

50

22

IJ

4

b

4

1

(n=1 a)

(41)

(0)

(1 8)

(12\
(0)

(0)

(6)

(1 8)

(n=51 )

45

2

12

I

6

4

24

3
'18

15
'16

15

0

20

6

(n=78)

17
,1

I
4

24

ót
19

15

5

5

1

1

21

22

18
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Tabel 4 Procenluele verdeling naar hebben gevolgd van een in verband met ziekle ol handicap aangepasle opleiding (nadat
respondenl ziek is geworden of handicap heeft gekregen) van de doelgroep

volgde aangepæte volgde niet-aangepæte geen opleiding
opleiding opleiding gevolgd

WAO

Vroeggehandicapten

Buitenlanders

ABP

69%

36%

65%

70./,

28o/.

25o/.

32%
25%

4%

39%

3%

5%

100% (n=714)

100% (n=9e)

100% (n=227)

100% (N=179)

Tabel 5 Procentuele verdeling naar diagnose calegor¡e van de doelgroep

WAO

(n=714)

Vroeggehandicapten

(n=9e)

Buitenlanders

(n=227],

ABP-ers

(n=1 7e)

1 lnfeclie

2 Nieuwormingen
3 Stofwisseling

4 Bloed

5 Psyche

6 Zenuwstelsel

7 Hart en vaat

I Ademhaling

9 Spijsvertering
'10 Urogenitaal

1'1 Zwangerschap
'12 Huid

13 Bewegingstelsel

14 Congenitaal en

15 Perinataal

16 Symtomen

17 Ongevallen

Onbekend

<¡

2

<1

39

õ

2

2

4

<1

<1

1

¿ó

2

2

4

4

4

14

J

20

JI

22

1

'1

1

<1

1

1

45

4

2

4

4

<1

<¡

1

16
'I

M
7

5

1

1

<l
<l

20

1

<l

2
'|

3

4

10

1

â

14

100100100100Totaal
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Tabel 6 Gemiddelden en standaarddeviaties (SD) voor de gezondheidsbeperkingen schalen' voor de doelgroep en de

conkolegroep"l

WAO-ers

(n=714)

Vroeggehandi- Buitenlanders

caplen (n=227)

(n=ee)

ABP-ers

(n=1 79)

Controle'
(n=3000)

SD Gem. SD Gem, SDGemSDGem SD Gem.

Fysiek functioneren

Sociaal lunclioneren

Rolbeperkingen (fysiek

probleem)

Rolbeperkingen (emotio-

neel probleem)

Mentale gezondheid

Vilaliteit

Pijn

Algemene gezondheids-

56,0 28,3

48,5 27,4

u,4 39,6

40,8 20,3

47,4 26,7

52,4 23,6

40,5 22J

56,5 21,1

70,4 29,6

60,9 23,6

51 ,5 25,8

32,6 17,7 36,2

37,5 27,1 49,1

38,8 20p 50,7

28,3 20,3 34,0

u1 32,3

20,1 76,8 18,4

25,1 67,4 19,9

23,6 79,5 25,6

'19,7 72,7 22,7

58 8 33 4 50 0 283 527 30 6 820 232

675 300 421 265 424 264 869 205

590 439 336 397 265 375 794 355

35445142839239576,2442511

beleving

Gezondheidsverandering 42,6 24,4 48,8r 17,3 34,6 25,0 41 ,7 23,0 52,4 19,4

Schaalscores zijn berekend door 36 ruwe item-scores te hercoderen, te sommeren en te lransformeren naar een

honderd puntschaal van '0'(slechlste gezondheidstoestand) tot '1 00'(beste gezondheidstoestand).

Steekproef van 3000 inwoners uit Emmen (zie K. van der Zee e a , 
'1 993)

De gezondheidsitualie van de doelgroep is ongunstiger dan de controle groep (p< 05), met u¡tzonder¡ng van de

cursief aangegeven scores van vroeggehandicapten

Tabel 7 Procentuele verdeling naar beroep(tak) van laatst uitgeoefende functies van de doelgroep

Beroepstak WAO-ers Vroeggehandicapten Buitenlanders ABP-ers

(n=710) (=19) (n=1a6) (n=179)

3

5

3

28

<1

29

32

3(0) 6

31 (471 45

7(5) 5

1s (26) 10

12 (s) 7

20 (11) 23

12 (5) 4

- agfarische beroepen

- ambachtelijke en industr¡ële beroepen

- transportberoepen
- adm¡nislratieve beroepen

- commerciöle beroepen

- dìenstvelenende beroepen

- wetenschappelijk/vakspecialistisch

Totaal 100100 100
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Bijlage 3.4 Tabellen bij vraag 3

Tabel 1 De doelgroep naar reden voor momenteel niet volgen van beroepsopleiding (in percentages, meerdere antwoorden

mogelijk)

Reden WAO-ers Vroeggehan- Buitenlanders ABP-ers

(n=714) dicapten (n=2271 (n=179)

(n=ee)

- te ziek
- wist niet dat opleiding mochl volgen

- de energie niet

- kan niel goed leren

- moe¡le met Nedelands
- helpt niet aan een baan
- weel niet met welke opleiding aan het werk komt
- zoek eersl een baan
- voldoende opgeleid
- uitkering koml in gevaar
- kosten worden niet vergoed

- mocht/kon niet volgens GAK/GIì/D, arbeidsbureau
- aanpassing nodig

- net een beroepsopleiding gevolgd

- geen reden genoemd

27

5

31

18

6

6
'15

7

o

¿

7

6

2

2

4

11

3

16

28

4

4

14

7

5

10
e

7

1

I

47

7

35

22

29

4

16

5

1

1

4

2

1

1

4

39

5

39

15

4

7

13

3

I
2

5

3

2

1

J
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Bijlage 3.5 Tabellen bij de kerngroeP

Tabel 1 Procenluele verdeling van de kerngroep naar kenmerken van WAO-ers, vroeggehandicaplen, buitenlanders en ABP-

ers

WAO

(n=268)

Vroeggehandicapten Buitenlanders ABP-ers

þ=zal (n=62) (n=44)

1, geslacht

man

vr0uw

2. leeftijd

18 tot 25 jaar

26 tot 30 jaar

31 tot 35 jaar

36 tot 40 jaar

4l tol 46 jaar

3, burgerlilke slaal

ongehuwd
gehuwd

wetlig gescheiden

weduwelnaar

4. laatste ao-klasse

minder dan 80%

80% of meer

59

41

54

46

39

ot
68

32

(44)

(3e)

(1 3)

(4)

(0)

17

10

20

97

17

5
'15

23

28

29

(2\

(5)

(25)

(34)

(34)

42

50

8

<t

ea

63

ó/
53

11

39

61

¿,5

77

6

94

Tabet 2 Proæntuele verdeling naar herkomst/etnische achtergrond'van de kerngroep

Herkomst WAO

(n=263)

Vroeggehandicapten

(n=2a)

ABP-ers

(n-'44\

Nederland

Turkije

lr,r1arokko

Suriname ol Nederlandse Antillen 2

Overig 6

100

(n_r)

(2\

100

86

4

2

(67)

(4)

(1 3)

(0)

(1 7)

100Totaal

Bepalende variabelen voor variabele Herkomst/etnische achtergrond z¡n; In welk land geboren; Nationalitelt zoals

in paspoort vermeld; Geboorte land vader; geboorte land moeder De waarde van de variabele is Surinaams/antjlli-

aans, Turks, Marokkaans en overig als in de bepalende variabelen dit gegeven tenminste 1 keer voorkomt. De

prioriteit van de bepalende variabelen is als de hiervoor genoemde volgorde.
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Tabel 3 Procentuele verdeling naar hoogsl algeronde opleiding en aard van de evenluele beroepsopleiding in de kerngroep

WAO-ers

(n=263)

Vroeggehandicap-

ten

(n=241

Burtenlanders

(n=60)

ABP-ers

(n=44)

a, opleiding
geen

lager onderwijs

LBO

MAVO

MBO

HAVO/VWO

H80
Universiteit

b. aard beroepsopleiding
lechnisch

0ven9

5

14

35

11

16

I
I
1

(5)

(1 1)

(1 4)

(1 6)

(23)

(11)

(11)

(e)

(n=1 7)

(11)

(8e)

15

17

35

18

I
5

2

0

(n=23)

(57)

(43)

(1 7)

(30)

(26)

(e)

(e)

(e)

(0)

(0)

(n=7)

(30)

(70)

(n=1 al )
40

60

Tabel 4 Proæntuele verdeling naar verkorte diagnose categor¡e in de kerngroep

Diagnose categorie WAO

(n=258)

Vroeggehandicapten

(n=24)
Bu itenlanders

(n=60)

ABP-ers

(n=43)

psyche

bewegingsapparaat incl

ongevallen

overige aandoeningen

(54)

(33)

(14)

46

24

30

(441

(e)

(48)

41

38

21

Totaal 100
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Tabel 5 Gemiddelden voor de gezondheidsbeperkingen schalen.voorde WAO-ers, buitenlanders en ABP-ers naar kerngroep

en doelgroep"

WAO-ers Builenlanders ABP+rs

kerngroep doelgroep

(n=25e) (n=714)

kerngroep doelgroep

(n=57) (n=227)

kerngroep doelgroep

(n=44) (n=17s)

Fysiek functioneren

Sociaal lunctioneren

Rolbeperkingen (!siek probleem)

Rolbeperkingen (emotioneel pro-

bleem)

Mentale gezondheid

Vilalileit

Pijn

Algemene gezondheidsbeleving

66

55

54

57

45

56

46

45

56

49

J¿I

51

41

52

4'l

ô0

52

63

49

58

57

53

53

42

27

49

5l

42

69

57

45

56

50

64

64

50

4¿

34

39

33

38

39

28

Schaalscores zijn berekend door 36 ruwe item-scores te hercoderen, te sommeren en le translormeren naar een

honderdpuntschaal van'O'(slechtste gezondheidstoestand) tot "100'(beste gezondheidstoestand),

De gezondheidstoestand van de kerng roep is in alle gevallen gunsliger dan van de doelgroep (p<,05) met uitzondering

voor de cursief aangegeven scores van ABP-ers

Tabel 6 De kerngroep naar reden voor momenteel niet volgen van beroepsopleiding (in percentages, meerdere redenen

mogelijk)

Reden WAO-ers Vroeggehandi- Buitenlanders ABP-ers

(n=267) capten (n=61) (n-421

$=2al

- te ziek

- wist niet dat opleiding mocht volgen

- de energie niet

- kan niet goed leren

- moeite met Nederlands

- helpt niet aan een baan

- weel niet met welke opleiding aan het werk komt

- zoek eerst een baan

- voldoende opgeleid

- uitkering komt in gevaar

- koslen worden niel vergoed

- mocht/kon niet volgens GAK/Gi'/D arbeidsbureau

- aanpassing nodig

- nel een beroepsopleiding gevolgd

- geen reden genoemd

7
o

19

12

5

I
26

15

I
2

13

12

¿

4
â

(1 2)

(1 7)

(2e)

(14)

(2)

(1 2)

(31)

(1 0)

(10)

(7)

(21)

(7)

(0)

(s)

(5)

'10

18

22

12

20

o

40

15

0

3

5
Ã

0

2

3

(4)

(e)

(1 3)

(30)

(4)

(4)

(26)

(1 7)

(0)

(1 3)

(221

(4)

(e)

(0)

(4)
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Schena 1 Ovezicht'van de door de kerngroep gewenste aanpassingen van beroepsopleidingen naar diagnose"

Psychisch

Diagnose categorie

Beweging/ongeval Overig

Aanpassing van de beroepsopleiding :

- eigen leslempo
- andere schoollijden
- speciale begeleiding
- aangepasle leermiddelen

- aangepast meubilair/gebouw

- veruoer (van, naar, op school)

- hulp bij dagelijkse veaorging

++ ++

++

+

+

+

School vorm/type:

- opleiding lhuis (b¡v. LOI)
- normale school met individuele aan-

passrngen

- normale school, met spsciale projeclen

voor gehandicapten
- speciale school voor gehandicapten

+++

Symbolen verwijzen naar mate waarin door gehandicapten de aanpassingen worden gewensl: - zelden (<5%); . weinig
(5-207d; + tamelijk vaak (20 35%); ++ vaak (35-50%); +++ zeef vaak (>50%)

Weergegeven zijn resultalen van alle gehandicaplen die -naar hun eigen oordeel- kunnen werken en een beroepsop-
leiding kunnen volgen en daarbij een aanpassing wensen,

100



BIJLAGE 4

Lijst van begrippen en afkortingen
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AAW

AAF

ABP

ABP-wet

Arbo(wet)

ao

AOW

AWBZ

BGD

BV

BVG

CAO

CBS

CSV

FBV

GAB

GAK

GMD

GSD

GUO

HP"f

HPW

ICD

IP

OSV

Algemene Arbeidsongeschiktheidswet

Algemeen Arbeidsongeschiktheidsfonds

Algemeen burgerlijk pensioenfonds

Algemeen Burgerlijke Pensioenwet

Arbeidsomstand igheden(wet)

arbeidsongeschikt

Algemene Ouderdomswet

Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

B ed rij fs gezondhe idsdienst

B ed rij lsvereni ging : Zelfad minis tre rende bed rijfsvereni-

gingen en bedrijfsverenigingen die hun administrerende

taken bij het GAK of GUO hebben ondergebracht en sa-

menwerkingsverbanden als het GAK of GUO zelf

Bedrijfsvereniging voor de Gezondheid, Geestelijke en

Maatschappelijke Belangen

Collectie Arbeidsovereenkomst

Centraal Bureau voor de Statistiek

Coördinatiewet Sociale Verzekering

Federatie van Bedrijfsverenigingen

Gewestelijk Arbeidsbureau

Gemeenschappelijk Administratiekantoor

Gemeenschappelijke Medische Dienst

Gemeentelijke Sociale Dienst

Gezamenl ij k U i woeringsorgaan

Herplaatsingstoelage (ABP/SPF)

He rplaatsingswachtgeld (ABP/SPF)

Intemational Classification of Diseases

Invaliditeitspensioen (ABP/SPF)

Organisatiewet sociale verzekering
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RWW Rijksgroepsre-eeling Werkloze Werknemers

SFB Sociaal Fonds Bouwnijverheid

SPF Spoorweg per,sioen fonds

SVB Sociale Verzekeringsbank

SVr Sociale Verzekeringsraad

SoZaWe Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

TAV Terugdringing arbeidsongeschiktheidsvolume

TBA Terugdringing beroep arbeidsongeschiktheidsverzeke-

ringen

vg Verzekeringsgeneeskundige

WAGW Wet Arbeid Gehandicapte Werknemers

WAO Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering

WSW Wet Sociale Werkvoorziening

WW Werkloosheidswet

WWV Wet Werkloosheidsvoorziening

ZW Ziektewet
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Voor dit onderzoek van belang zijnde wettelijke regelingen en uitvoeringsorgani-

saties.

Regelin g en uitvoeringorganisatie's:

Uitkerings- Uitvoerings-

regeling: organisatie:

IP/HPTÆIPW ABP

WAO BV/GAK/GUO i.s.m. GMD

WW BV/GAK/GUO

ZW BV/GAIVGUO i.s.m. GMD

AAW ABP en BV/GAIIGUO i.S.Nr. GMD
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BIJLAGE 5

Gehanteercle <lefinities van groepen gehandicapten

r07





Bijlage 5 Gehanteercle clefinities van groepen gehandicapten

vroeggehandicapten: degenen die arbeidsongeschikt zijn geworden:

voor de dag waarop ze 17 jaar zijn gervorden; of

voor de dag waarop zli 29 jaar zijn gr:worden, gedurende

een periode waarin hun voor werkzaarnheden beschikbare

tijd geheel in beslag wordt genomen door het volgen van

onderwijs of een beroepsopleiding (definitie GAIIGMD)'

WAO(-ers)=

gehandicapte

ex-werknemers: personen die op latere leeftijd gehandicapt c.q arbeidson-

geschikt (zie definitie van 'gehandicapt') werden. Allen in

deze groep hebben in loondienst gewerkt voor zij gehandi-

capt werden. (Hieronder vallen niet de personen die als

arnLrtenaar of als zelfstandige hebben gewerkt).

Buitenlanders=

gehandicapte

buitenlanders: personen van niet-Nederlandse herkomst of niet-Nederlandse

etnische herkomst die gehandicapt c.q arbeidsongeschikt (zie

definitie van 'gehandicapt') zijn en tot de vroeggehandicap-

ten of gehandicapte ex-werknemers -eerekend 
worden'

ABP(-ers)=

gehandicapte

ambtenaren: personen die op latere leeftijd gehandicapt c.q. arbeidsonge-

schikt (zie definitie van 'gehandicapt') werden. Allen in deze
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gehandicapte:

(Potentiële)

doelgroep:

Kerngroep

Groep 1:

Groep 2:

groep hebben als ambtenaar gewerkt voor zij gehandicapt

we rden.

iemand die van jongs af aan een licharnelijke enlof geeste-

lijke handicap heeft; ery'of

iemand die voorafgaand aan of tijdens hun werkzame leven

door lichamelijke ery'of psychische factoren arbeidsonge-

schikt is geworden.

de groep gehandicapten die niet werken en die geen beroeps-

opleiding volgen.

de groep gehandicapten binnen de doelgroep die gezien hun

gezondheid (aangepast) werk kunnen doen en een (aangepas-

te) bcroepsopleiding kunnen volgen.

degenen die één of meer langdurige lichamelijke beperkin-

gen hebben, gezien hun antwoorden op zeven vtagen naar

de noeite rnet verschillende dagelijkse verrichtingen. De

vragen zijn geLraseerd op de OESO-indicator voor langdurige

lichamelijke beperkingen. Iemand is tot groep 1 gerekend

als hij/zij op minstens één vraag antwoordde met 'enige

moeite', 'grote moeite' of 'kan niet'. Groep 1 zullen we

aanduiden als'jeugdige gehandicapten'.

degenen die één of meer langdurige lichamelijke beperkin-

gen hebben blijkens dezelfde vragen, maar waarbij alleen de
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Groep 3:

Groep 4:

Groep 5:

emst-niveaus 'grote moeite' of 'kan niet' als criterium zijn

genomen. Groep 2 is dus emstiger gehandicapt dan groep

1. Groep 2 zullen we aanduiden als 'gehandicapten nret een

emstige handicap'.

degenen die één of meer langdurige ziekten of aandoeningen

hebben (zoals astma, chronische bronchitis, een emstige

hartkwaal, gevolgen van een beroerte, emstige darmstoomis-

sen, emstige leverziekte, emstige nierziekte, suikerziekte,

schildktierafwijking, hardnekkige rugaandoening, hemia,

gewrichtsslijtage (artrose) van knieën, heupen of handen,

andere chronische reuma, epilepsie, migraine, emstige huid-

ziekte of kanker). Groep 3 wordt aangeduid als 'gehandicap-

ten met een langdurige zware aandoening'

degenen die deel uitmaken van groep 1 en degenen uit groep

3; dus jeugdigen met een meer of minder e mstige handicap

en/of een langdurige ziekte of aandoening.

degenen die deel uitmaken van de groepen 2 en 3; dus

jeugdigen die een emstige handicap hebben en/of een lang-

durige ziekte of aandoening.
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