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vooRwooRD

Dit lijvige rapport is het verslag van het onderzoek dat het NIPG-TNO in de periode april '91 - mei

'92 in opdracht van de Verenigde Gehandicaptenorgansaties Rotterdam (VGR) en de Adriaan-Stich-

ting heeft uitgevoerd. Het onderzoek betreft een marktverkenning voor een nieuw op te richten

centrum voor arbeidsexploratie in de regio Rijnmond. Een centrum voor aóeidsexloratie is een

vooziening voor mensen die gehandicapt zijn (geraakt) en die streven naar (her)intrede op de

arbeidsmarkt.

De markwerkenning bestaat uit drie delen. Eén onderdeel is een analyse van de regionale

werkgelegenheidssituatie. De andere delen hebben betrekking op twee potentiële gebruikersgroepen:

werknemers die ten tijde van het ondezoek 6 maanden of langer verzuimden (aangeduid met:

voorlopig arbeidsongeschikten) en arbeidsorganisaties met belangstelling voor een centrum voor

arbeidsexploratie. De resultaten van deze drie studies gezamenlijk zijn weergegeven in het

eindrapport, getiteld 'De markt voor arbeidsexploratie in de regio Rijnmond'. In dit rapport zijn

tevens conclusies en aanbevelingen geformuleerd voor de inrichting van het toekomstige centrum

voor arbeidsexploratie. In 3 bijlagen is onder andere een uitgebreid overzicht opgenomen van

aanbevolen literatuur.

Vanwege de omvang van het ondezoek is ervoor gekozen om doelstelling, opzet en resultaten van

de verschillende deelstudies apart te beschrijven in de drie deelrapporten. Deze zijn achter het

eindrapport in dit verslag opgenomen.

De lezer met weinig tijd erVof gerichte interresse in de consequenties van deze studie voor het

arbeidsexploratiecentrum kan volstaan met het doomemen van het eindrapport.

Een groot aantal instanties, arbeidsorganisaties en personen hebben bijgedragen aan de realisatie

van dit onderzoek.

Op de eerste plaats is bij de opzet en uitvoering van dit onderzoek samengewerkt met de VGR, de

gemeente Rotterdam, het Regionaal Bestuur voor de Arbeidsvooziening (RBA) Rijnmond, de

Kamer van Koophandel Rotterdam, de Rotterdamse Ondememers Organisatie, de Gemeenschappe-

lijk Medische Dienst (GMD) en het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP).

Het onderzoek is begeleid door een commissie die gevormd is door vertegenwoordigers van de

volgende organisaties: Adriaan-Stichting, VGR, ABP, GMD, Arbo-dienst gemeente Rotterdam,

RBA Rijnmond, MultiBedrijven en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Financieel is het ondezoek mogelijk gemaakt door bijdragen vant Kinderrevalidatie Fonds Ariaan-

Stichting, Integratiefonds VGR, ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Kamer van
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Koophandel Rotterdam, gemeente Rotterdam, Stichting Dag Activiteiten Centra, GGD Rotterdarn,

Rotterdamse Vereniging Blindenbelangen, Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam.

Tenslotte: het welslagen van een ondezoek als deze marktverkenning hangt af van de bereidwillige

medewerking van de beoogde doelgroepen. Die medewerking hebben we gekregen van meer dan

500 personen, woonachtig in de regio Rijnmond, die minimaal een half jaar arbeidsongeschikt

waren ten tijde van het onderzoek. Zij hebben een groot aantal vragen over hun arbeidsongeschik-

theid en daarmee samenhangende ondenverpen beantwoord. Daamaast hebben we met 13

representanten van werkgeverszijde van gedachten kunnen wisselen over het gehandicaptenbeleid

van hun ondememing/organisatie en welke rol het arbeidsexploratiecentrum daarbij zou kunnen

spelen. De betrokken (arbeids)organisaties zijnl. Bijenkorf, Volker Bouwmaatschappij, ECT,

ROTEB, Van Hecke Catering, Dura Bouw, Shell, Unilever, Arbo-dienst Havens en Vervoer, FME,

Van Leeuwen Buizen, Bas van der Heijden, ABN/AMRO.

Alle voomoemde organisaties en personen zijn wij veel dank verschuldigd.

De onderzoekers.
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INLEIDING

De gedachte dat het in veel gevallen mogelijk is met een aandoening of ziekte (aangepast) betaald

werk te verrichten is langzamerhand geaccepteerd. Dat hebben de discussies van de afgelopen jaren

over WAO- en Ziektewet in elk geval bereikt. Toch is de arbeidsparticipatie van gehandicapten nog

steeds onvoldoende. Vele - ook wettelijke - maatregelen worden voorgesteld of ingevoerd om het

onaanvaardbaar hoge aantal mensen met een uitkering te beperken. [n de bedrijven en instellingen

moet het echter gebeuren en veel hangt af van de inventiviteit en flexibiliteit van werkgevers en

werknemers. In het overleg tussen werkgevers, werknemers en overheid en in recente wetsvoor-

stellen wordt gesproken van een terugkeerplan na 3 maanden verzuim en van een veel intensievere

bemoeienis van GMD/GAK en Bedrijfsvereniging na 6 maanden verzuim. Hieöij wordt van de

werkgever geëist aangepast werk te bieden en van de werknemer dit werk te accepteren. De bewijs-

last dat redelijkenvijs geen aangepast werk voorhanden is, berust bij de werkgever.

Bij sommige aandoeningen en (arbeids)omstandigheden is het niet eenvoudig om gehandicapte

werknemers aan een geschikte functie te helpen. Dit lukt alleen met aóeidsonderzoek en intensieve

begeleidingi deze begeleiding ligt op het kruispunt tussen medische revalidatie, arbeidstraining,

advisering bij beroepskeuze en opleiding en bemiddeling op de arbeidsmaÍkt. Er zijn gespeciali-

seerde instituten die zich hiermee bezighouden zoals afdelingen aqrbeidsexploratie van revalidatie-

centra, Centrum Beroepsopleidingen Hoensbroeck en Arbeidsondezoekcentra die gelieerd zijn aan

de Sociale Werkvoorziening. De bemiddeling op de arbeidsmarkt van mensen met een aandoening

gebeurt vooralsnog door de GMD.

In de regio Rijnmond zal na jarenlange voorbereiding in 1994/95 het regionale revalidatiecentrum

'Rijndam' worden geopend. Het ligt voor de hand dat in een economisch zo belangrijke regio een

afdeling arbeidsexploratie bij een dergelijk centrum gewenst is.

ln verband hiermee doet het NIPG/TNO in opdracht van de Vereniging Gehandicaptenorganisaties

Rotterdam onderzoek in de regio Rijnmond.
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DOEL VAN HET ONDERZOEK

Arbeidsexploratie is een gespecialiseerde voorziening; de begeleiding is intensief. Het is dus van

belang dat van de totale groep mensen die gehandicapt raken of zijn, alleen die mensen voor

arbeidsexploratie in aanmerking komen, voor wie dat echt noodzakelijk is. Aóeidsexploratie is er

niet voor gehandicapten, voor wie geen reële arbeidsmogelijkheden te venvachten zijn. Aan de

andere kant is arbeidsexploratie ook niet bedoeld voor mensen die voldoende baat hebben bij de

meer algemene begeleiding van GMD/ABP of de vele niet specifiek handicapgerichte scholings- en

beroepskeuze voorzieningen. Naast de begeleiding van gehandicapten kan een arbeidsexploratiecen-

trum zich ook op bedrijven richten met adviezen over arbeidsmogelijkheden van gehandicapten.

Het is de bedoeling van het onderzoek voldoende informatie aan te leveren om de inrichting van de

arbeidsexploratie af te stemmen op de specifieke behoeften in Rijnmond. Deze behoeften hebben

met name te maken met:

* vraag en aanbod op de arbeidsmarkt in de regio Rijnmond;

* werkwensen van de gehandicapten;

* wensen van werkgevers;

* andere voorzieningen op dit gebied in de regio.

Daamaast moet bU de opzet van de arbeidsexploratie rekening worden gehouden met ervaringen

van arbeidsexploratie elders en met resultaten van ander ondezoek.

Het onderuoek naar de markt voor arbeidsexploratie in Rijnmond is gebaseerd op drie deelrapporten

en enkele bijlagen, die de bovenstaande ondenverpen omvatten. Langs deze lijnen is ook dit

onderzoeksverslag in hoofdstukken ingedeeld. Elk hoofdstuk wordt afgesloten met conclusies ten

aanzien van de toekomstige arbeidsexploratie. Bij deze conclusies ontkomt men er niet aan af en

toe in herhalingen te vervallen, omdat de gegevens uit de verschillende bronnen elkaar wat dat

betreft vooral ondersteunen. In het slothoofdstuk worden de verschillende onderzoekslijnen tezamen

genomen, zodat het rapport wordt afgesloten met slotconclusies en aanbevelingen ten aanzien van

de arbeidsexploratie in de regio.

In het oorspronkelijke onderzoeksvoorstel lag de nadruk nogal op de werkwens van de gehandicap-

ten. Gedurende het onderzoek vonden de auteurs het echter noodzakelijk de overige onderwerpen

meer uit te diepen dan aanvankelijk in de bedoeling lag. Daarentegen is de werkwens van

vroeggehandicapten nauwelijks aan bod gekomen, omdat een respondentenbestand van deze groep

moeilijk bleek samen te stellen.
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In het rapport komt de term 'gehandicapten' veelvuldig voor. Wij gebruiken deze term als een

korte aanduiding voor a[ diegenen die wegens esn aandoening, ziekte of stoomis voor langerc tijd

veÍanimen, moeite hebben met (weer) aan het werk komen ery'of voor wie enigerlei werkaanpassing

noodzakelijk is. De aanduiding 'arbeidsgehandicapt' wordt ook wel gebruikt. Zoals in de inleiding

is aangegeven gaat het in Nederland om grote groepen mensen.
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DE ARBEIDSMARKT IN DE REGIO RIJNMOND

3.1 Algemeen

Uit gegevens van de Provincie Zuid-Holland en het Aóeidsbureau blijkt dat in de periode mei '89

tot en met april '90 er in Rijnmond ongeveer 42.W0 vacatures waren, waarvan 22Vo moeilijk

vervulbaar was. Ondanks werkeloosheid is er dus in deelsectoren krapte op de arbeidsmarkt. Vaca-

tures die langer open stonden, betroffen in het algemeen banen met specifieke functie-eisen; de

werkgelegenheid in laaggeschoolde neemt functies af.

Het kwalificatie-niveau van de Rotterdamse werkzoekenden is echter relatief laag. Onder etnische

groepen in de grotere gemeenten in de regio is de werkeloosheid ongeveer 4O7o van de betreffende

beroepsbevolking, hetgeen te maken heeft met de lage scholingsgraad: onder de laaggeschoolde

autochtonen is de werkeloosheid eveneens hoog: ongeveer 30Vo. Medio l99l waren er bij het Ar-

beidsbureau 67.500 werkzoekenden ingeschreven. Overigens vindt de meerderheid van deze

werkzoekenden niet via het Arbeidsbureau een nieuwe baan. Onder meer in het kader van de

Sociale Vemieuwing wordt er in de collectieve sector laaggekwalificeerde maar maatschappelijk

nuttige werkgelegenheid gecreëerd ten behoeve van laaggeschoolde langdurig werklozen. Laagge-

schoolde gehandicapten worden hierbij vooralsnog niet als aparte doelgroep genoemd.

3.2 Implicaties voor gehandicapten

Gezien de grote concurrentie op de (laaggeschoolde) arbeidsmarkt zijn de reihtegratiekansen van

gehandicapten vooral gelegen in die segmenten van de arbeidsmarkt waar vervulling van vacatures

problematisch is. Om in deze segnenten een baan te kunnen vinden zijn (gerichte) scholing én het

opdoen van praktijkervaring voor de gehandicapte noodzakelijk.

Overigens, welke reihtegratiebevorderende maatregelen ook worden toegepast, het valt te betwijfe-

len of de werkgelegenheid in de regio naar aard en omvang voldoende is om werkelijk grote groe-

pen arbeidsgehandicapten weer aan een baan te helpen.

Branches die gezien de samenstelling van het onlangs ingestroomde personeel perspectief bieden

voor gehandicapten zijn: de bouwnijverheid, dienstverlening, detailhandel, horeca, de metaalprcduk-

tenindustrie, de voedings-en genotmiddelenindustrie, het openbaar bestuur en het onderwijs.
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Beroepsgroepen op minimaal lbo/mavo-niveau die werkgelegenheidsperspectieven bieden zijn:

handels-en computerberoepen, administratieve en verzorgende beroepen en bouwtimmerlieden. Op

lager opleidingsniveau zijn er mogelijkheden voor reinigingsarbeiders, chauffeurs, huisschilders en

magazijnpersoneel.

Overigens zijn arbeidsmarkÍgegeveÍrs aan snelle veranderingen onderhevig.

Bovenstaande ovenvegingen zijn gebaseerd op werkgelegenheidsargumenten. Het hoeft zeker niet

zo te zijn dat genoemde branches ook geschikt - aan de aöeidshandicap aangepast - werk kunnen

bieden. Voor de beoordeling van reihtegratiemogelukheden in bedrijfstakken zijn nog andere

argumenten van belang. Zo is de bouw vanuit werkgelegenheidsperspectief interessant, maar tevens

is bekend dat de gezondheid van bouwvakkers onder druk staat: het ziekteverzuim en de uitstroom

naar de WAO is groot. Publiciteitscampagnes, zoals bijvooóeeld in de bouw, over arbeid en

gezondheid kurmen echter aanknopingspunten bieden voor arbeidsaanpassingen voor gehandicapte

werknemers. Anderzijds kan de situatie binnen een branche van bedrijf tot bedrijf verschillen. Zo is

er uit onderzoek bekend dat de plaatsingsmogelijkheden van gedeeltelijk arbeidsongeschikten in de

bouw in kleinere bedrijven groter zijn dan in de grote bedrijven. Naast de bedrijfsgrootte blijken

ook andere organisatiekenmerken samen te hangen met de reihtegratiemogelijkheden.

Voor meer uitgebreide informatie wordt venpezen naar deelrapport 1.

3.3 Conclusies voor de arbeidsexploratie

Voorgaande schets van de situatie op de regionale arbeidsmarkt onderstreept dat het van groot

belang is om bij de opzet van reihtegratieplannen rekening te houden met de vraagzijde van de

aóeidsmarkt in Rijnmond, omdat de werkgelegenheid wat betreft branches en beroepsgroepen gÍote

verschillen vertoont. Dit betekent een voortdurende alertheid, omdat de arbeidsmarkt steeds in

beweging is. Bovendien moet men op de hoogte zijn van branchespecifieke omstandigheden om

eventuele gezondheidsrisico's voor de gehandicapte op hun waarde te kunnen schatten.

De arbeidsexploratie zal daarom over expertise op deze gebieden moeten beschikken en een

rechtstreekse voeling van de arbeidsexploratie met het bedrijfsleven in de regio lijkt daarom

gewenst. Tevens is een goede samenwerking met het arbeidsbureau noodzakelijk.
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DE WERKWENS VAN WERKNEMERS

4.t Algemeen

Om de werkwens van werknemers, die langdurig verzuimen, te peilen is onderzoek gedaan met

behulp van een schriftelijke enquéte. In dit onderzoek zijn werknemers en ambtenaren uit Rijnmond

ondervraagd, die zich beschikbaar stellen voor arbeid, maar die inmiddels al wel langer dan 6

maanden wegens een aandoening, ziekte of ongeval niet werken (en geregistreerd zijn bij de GMD,

het ABP en de gemeente Rotterdam). Gehandicapte jongeren (vroeg-gehandicapten) zonder werk

komen in dit bestand nauwelijks voor. De analyses hebben zich vooral gericht op de werknemers,

die zelf hebben aangegeven weer aan het werk te willen. Het gaat om een groot aantal mensen: uit

de onderzoeksgegevens (per april '91) is berekend dat het in Rijnmond om minimaal 13.765

gemotiveerde werkzoekende mensen met een aandoening gaat. Dit is ongeveer 3O7o van het totaal

aantal geregistreerde werknemers die langer dan 6 maanden wegens een aandoening niet werken.

Ter vergelijking de in de vorige paragraaf genoemde getallen: medio l99l waren er bij het

arbeidsbureau 67.500 werkzoekenden ingeschreven en begin 1990 waren er in de regio Rijnmond

volgens de Provincie Zuid-Holland ongeveer 41.500 vacatures.

Wel moet opgemerkt worden dat met de postenquéte de allochtone verzuimende werknemer niet of

nauwelijks bereikt is.

4.2 Kenmerken van werkwilligen

De groep mensen die weer aan het werk wil, verschilt op een aantal punten van de groep

uitkeringsgerechtigden in het algemeen: ze zijn gemiddeld jonger en hebben een hoger opleidingsni-

veau; ook zijn er onder hen relatief meer vrouwen. Bij de GMD-geregistreerden is de oorspronkelij-

ke verzuimreden in 5OVo van de gevallen een aandoening van het bewegingsapparaat en bij 327o

gaat het om een psychische aandoening. Bij de ABP-geregistreerden zijn de percentages respec-

tievelijk 36Vo en 34Vo. Een grote meerderheid maakt melding van één of meer psychosomatische

klachten.
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4.3 Werkwens van werkwilligen

Ongeveer een kwart van hen die aan het werk willen denkt zonder aanpassing weer terug te kunnen

naar hun eigen werk; als verzuimreden geven zij minder vaak een aandoening van het bewe-

gingsapparaat op en zij zijn relatief optimistisch over het verdere verloop van hun ziekte.

Ongeveer 20?o wil naar het eigen werk terug mét een aanpassing. Deze groep is relatief ouder

(gemiddeld 43 jaar) en zij melden vaker een aandoening van het bewegingsapparaat.

Ongeveer 53ïo van de reihtegratiegegadigden echter wil 6nder werk. In deze groep bevinden zich

meer hoger opgeleiden en vrouwen en de gemiddelde leeftijd is 37 jaan relatief vaak worden

psychische klachten als vezuimreden opgegeven. V/il men ander werk mét aanpassingen (33Vo) dan

ligt de verzuimreden weer meer op het gebied van houding en beweging.

Er is daarom wat voor te zeggen dat een grote groep werkwilligen de situatie vooral opvatten als

een 'midlife crisis' in de loopbaan, een (gedwongen) heroriëntatie in de carrière. Behoefte aan

begeleiding is er dan ook vooral op het gebied van beroepskeuze, omscholing, solliciteren, het

zoeken naar werk en het omgaan met allerlei instanties.

Behalve wat betreft werkwens hebben de analyses laten zien dat er tevens verschillende typen

reihtegratieklanten zijn te onderscheiden wat betreft de hulpbehoefte. Hier zij met name veÍmeld dat

ongeveer lZVo behoefte heeft aan revalidatie en training van vaardigheden; SVo wil hulp bij de

aanschaf van hulpmiddelen.

Gemiddeld derkt 757o van de werkwilligen dat het wel zal lukken om weer aan de slag te komen.

Opvallend is dat juist deze groep werkwilligen zeer jong is (gemiddeld 34 jaar) en veel houdings-

en bewegingsklachten en weinig psychische klachten heeft.

Kenmerkend juist voor de mensen die naar een dnder bedrijf én een ander beroep willen, is dat zij

relatief de grootste behoefte aan begeleiding aangeven.

Dat gemiddeld driekwart van de werkwilligen optimistisch is over hun kansen, staat in contrast met

den het succespercentage van 30Vo dat de GMD aangeeft bij reihtegratie-activiteiten. Dit percentage

vertoont overigens wel een stijgende tendens @lOVo begin 1992). Het optimisme van de ABP-

belanghebbenden lijkt meer gegrond: in 1991 bleek 78?o van de bemiddelingsaktiviteiten naar ander

passend werk met succes bekroond te zijn. Deze percentages van GMD en ABP zijn overigens

slecht vergelijkbaar. Het is niet gemakkelijk op een eenduidige wijze te achterhalen wat de omvang

is van de groepen wel en niet bemiddelde belanghebbenden en wat de mate van arbeidsongeschikt-

heid is van de belanghebbenden die niét worden bemiddeld.
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4.4 Recente ontwikkelingen

Sinds het tijdstip van de enquëte zijn ontwikkelingen (eindelijk) op gang gekomen die daadwerke-

lijk wijzen op een afrtame van de groei van het aantal arbeidsongeschikten. Begin 1992 is ook de

Wet Terugdringing ArbeidsongeschiktheidsVolume (TAV) aangenomen. Binnenkort treedt de Wet

Terugdringing Ziekteverzuim (TZ) in werking en als derde is het wetsvoorstel Terugdringing

Beroep op de Arbeidsongeschiktheidsregelingen (TBA) voor advies aan de Sociale Verzekerings-

raad gezonden. De vraag is in hoevene deze ontwikkelingen de enquëteresultaten en de consequen-

ties ervan voor de arbeidsexploratie in een ander daglicht stellen.

De aard van deze recente ontwikkelingen en maatregelen is tweeledig.

Op de eerste plaats wordt getracht de WAO-instroom te beperken. Dit gebeurt onder meer door een

intensievere en bedrijfsgerichte verzuimbegeleiding door de Bedrijfsverenigingen in het kader van

de ziektewet en een betere samenwerking tussen werkgever, bedrijfsvereniging en GMD (bijv. het

opstellen van een terugkeerplan bij een ziekteverzuim van rond de 3 maanden en een daadwerke-

lijke effectuëring van de 6e-maandsmelding bij de GMD). Daamaast zijn er verzekeringstechnische

maatregelen, zoals premiedifferentiatie en het niet vezekeren van de loonkosten van de werkgever

in de eerste 3 tot 6 weken van het ziekteverzuim. De GMD Rotterdam stelt dat een toename van

5O7o wat betreft een snelle hervatting in aangepast eigen of ander werk de WAO-instroom verlaag[

met lOVo.

De GMD en GAK werken meer bedrijfsgericht en tussen beiden bestaat inmiddels de afspraak dat

elk 'ziektewet-geval' dat de 13 weken haalt, besproken wordt tussen de ziektewet-vezekeringsge-

neeskundige en het GMD-behandelteam; het doel is de reihtegratie-aktiviteiten in een zo vroeg

mogelijk stadium door een van beide instanties in te zetten. Het ABP heeft in 1991 het bestand van

arbeidsdeskundigen verdubbeld. Hiermee wil men bereiken dat de nadruk veel meer komt te liggen

op reihtegratie in plaats van op de schatting van arbeidsongeschiktheid. In een veel eerder stadium

in de verzuimbegeleiding wordt het ABP nu ingeschakeld. Daamaast wordt in de omvangrijke

onderwijssector de bedrijfsgezondheidszorg en de verzuimbegeleiding verbeterd.

Op de tweede plaats wordt geprobeerd de kansen op de arbeidsmarkt van WAO-ers en gehandicap-

ten meer in het algemeen te vergroten door een verdere uitwerking van de WAGW. Dit gebeuÍ

onder meer door een bonus-malussysteem voor werkgevers voor het in dienst nemen respectievelijk

het ontslaan van gehandicapte werknemers, een registratieverplichting en loonkosten- en begelei-

dingssubsidies. Van invloed is ook dat door een veranderende keuringspraktijk het aandeel

gedeeltelijk arbeidsongeschikten toeneemt; een tendens die zich in Rijnmond eerder heeft voorge-
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daan. In het laatste kwartaal van 1991 is landelijk ongeveer 22Vo van de uitkeringsgerechtigden

gedeeltelijk arbeidsongeschikt. Het percentage gedeeltelijk arbeidsongeschikten bij de afgesloten

GMD-gevalsbehandelingen is de laa6te twee jaar met ljVo gestegen tot ongeveer 60Vo: het aandeel

minder dan 2íVo-arbeidsongeschikt verklaarden is eveneens met l07o gestegen tot +30Vo. Deze

ontwikkeling in het recente verleden heeft niets te maken met de vemriming van het begrip

passende arbeid, die ook één van de voorgestelde maatregelen is.

4.5 Conclusies voor de arbeidsexploratie

Ongeveer IZVo van de werkwilligen zeggen revalidatie en training in vaardigheden nodig te hebben;

57o wil hulp bij de aanschaf van hulpmiddelen. Deze mensen lijken de primaire doelgroep van een

arbeidsexploratie-afdeling, die gekoppeld is aan een revalidatiecentrum. Uitgaande van het eerder

genoemde aantal van ongeveer 13.000 werkzoekenden, betekent dit dat meer dan 1500 mensen een

beroep zouden kunnen doen op de arbeidsexploratie. Hoewel het een momentopname betreft, is dit

aantal zo groot dat er onmiskenbaar sprake is van een omvangrijke markt voor arbeidsexploratie.

Bovendien moet bedacht worden dat ongeveer de helft van de werkzoekenden aangepast werk

zoekt. Deze aanpassingen liggen vooral op het gebied van houding en beweging. Aanpassingsadvie-

zen hieromtrent, zeker als deze meer handicapgericht zijn, zullen ook tot de expertise van het

aÖeidsexploratiecentrum behoren. Men mag echter niet uit het oog verliezen dat de omvang van

psychische en psychosomatische klachten daamaast aanzienlijk is.

Tevens, omdat zo vaak sprake is van omscholing en beroepskeuze, zal het arbeidsexploratiecentrum

expertise op deze gebieden bij de begeleiding en advisering moeten betrekken. Hierbij moet

rekening worden gehouden met specifieke kenmerken van gÍoepen reihtegratiegegadigden. Zo is

bijvoorbeeld de groep redelijk opgeleide vÍouwen die ander werk wil, gesignaleerd. Daamaast moet

gewezen worden op de groep allochtonen met een aandoening en de vroeggehandicapten, die in het

onderzoek niet aan bod gekomen zijn.

Een grote groep (69Vo) wil aan de slag in een ander bedrijf en meestal ook met ander werk dan

voorheen. Het is echter bekend dat reihtegratie bU een nieuwe werkgever tot op heden moeizaam

verloopt, ondanks de intenties van de Wet ArbeidGehandicapte Werknemer (WAGW). De behoefte

aan reihtegratiebegeleiding van deze groep komt duidelijk uit het ondezoek naar voren. Deze

behoefte is niet iets dat alleen de arbeidsexploratie aangaat, maar alle bij reihtegratie betrokken

instanties.
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Betekenen de recente ontwikkelingen, die in de vorige paragraaf kort zijn aangeduid, dat de

behoefte aan begeleiding bij reihtegratie en arbeidsexploratie zal verminderen? Allerminst en

waarschijnlijk zelfs in tegendeel. Hiervoor zijn de volgende ovenuegingen te geven.

De afuame van de groei van het aantal uitkeringsgerechtigden in de zin der wet betekent zeker niet

zonder meer een vermindering van het aantal (ex)werknemers met een aandoening of handicap. De

voorgestelde maatregelen beogen immers niet primair een praeventieve werking op de gezondheid

van werknemers. Het betekent daarentegen dat steeds meer mensen met een aandoening aan het

werk zijn. Het is zeker mogelijk dat door een betere verzuimbegeleiding het aantal werknemers dat

langer dan 6 maanden verzuimt afrreemt, maar dit is juist het effekt van een reihtegratiebegeleiding

die erop gericht is mensen met een aandoening aan het werk te houden. Dit is vooral de taak van

de bestaande instanties als GMD, Bedrijfsverenigingen en bedrijfsgezondheidsdiensten. De hiervoor

geconstateerde markt voor arbeidsexploratie is echter vooral gebaseerd op de behoefte aan

revalidatie en training, expertise waarover de voomoemde instanties niet beschikken. Deze behoefte

is duidelijk gekoppeld aan lichamelijke handicaps en het is dan ook onwaarschijnlijk dat het aantal

mensen dat deze behoefte kenbaar maakt zal verminderen door de voorgestelde maatregelen.

Meer dan de helft van de geënquëteerden wil ander werk ery'of wil bij een ander bedrijf gaan

werken. Er is veel behoefte aan omscholings- en beroepskeuze-advisering al of niet in combinatie

met aanpassingsadviezen. Ook voor deze groepen werkwilligen zal de begeleidingsbehoefte niet

verminderen door het feit dat werkgevers meer werknemers met een aandoening in dienst houden.

Voor meer uitgebreide informatie wordt venvezen naar deelrapport 2.
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DE OPVATTINGEN VAN WERKGEVERS

5.1 Inleiding

Er zijn gesprekken gevoerd met een 13-tal werkgevers(vertegenwoordigers) in Rijnmond. In

verband met de noodzakelijk beperkte opzet is representativiteit ten aanzien van de regionale

situatie niet mogelijk. Met medewerking van de Kamer van Koophandel zijn daarom juist contacten

gelegd met functionarissen van wat grotere bedrijven met een duidelijke visie op het gebied van

reihtegratie van gehandicapten.

Er bleek een levendige belangstelling voor het ondenverp, maar de situatie verschilde sterk van

bedrijf tot bedrijf.

5.2 Herplaatsing van gehandicapten

Bedrijven met een ontwikkeld personeelsbeleid hebben oog voor de reihtegratieproblemen van hun

eigen werknemers, zeker wanneer men eigen-risicodrager is. In de betrokken bouwbedrijven blijkt

dit minder het geval. Een belangrijk aspect is de wederkerigheid: men is bereid in de werknemer te

investeren (omscholing, aanpassingen e.d.), als de werknemer dat voor zicluelf ook wil en krediet

heeft opgebouwd binnen de organisatie. Aanbevelingen voor passend werk of omscholing worden

desnoods bij exteme bureaus ingewonnen, maar een goede afdeling personeelszaken en de

bedrijfsgezondheidsdienst hebben veel bedrijfsspecifieke kennis op dit punt.

Het komt voor (in de bouwbedrijven met name), dat een Afdeling Personeelszaken wel duidelijke

mogelijkheden ziet, maar dat het leidinggevend management terughoudend is, hetgeen onder meer

te maken heeft met de financieel-economische situatie van het bedrijf. In deze situaties zouden

regionale afspraken tussen werkgevers in combinatie met landelijke (wettelijke) regelingen en in

overleg met AÍbeidsbureau en GMD, de mogelijkheden voor gehandicapten kunnen vergroten.

Sommige bedrijven signaleren dat de voor herplaatsing geschikte arbeidsplaatsen op dit moment al

ten volle benut worden, zodat voor de nabije toekomst de reihtegratiemogelijkheden voor gehandi-

capte werknemers afrremen.
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Het aantal werknemers dat naar de maatstaven van de bedrijven onder de WAGW valt loopt per

bedrijf sterk uiteen: van 0.2 tot l07o van het aantal werknemers; in 8 ondememingen ligt het

percentage ruim boven het landelijk gemiddelde van2,27o.

5.3 Aanname van gehandicapten

Algemeen wordt de aanname van gehandicapten als problematisch of onbekend terrein beschouwd,

onder andere omdat gehandicapten, naar men zegt, niet solliciteren. In totaal zijn er het afgelopen

jaar bij alle betrokken bedrijven tezamen (ca. 16.500 werknemers) maar 7 werknemers aangenomen

die onder de WAGtil vallen. Men zegt de handen al vol te hebben aan de arbeidsongeschiktheids-

problematiek van het eigen personeel.

In de meeste ondervraagde bedrijven zijn er overigens nauwelijks problemen met de werving van

personeel.

Gezien de concurrentie op de arbeidsmarkt en de concurrentie met het eigen personeel met een

aandoening, hebben gehandicapten alleen kans om aangenomen te worden wanneer er een instantie

achter hen staat, zo is opgemerkt. Deze instantie moet duidelijk kunnen maken waarom déze

sollicitant voor déze vacature nu bij uitstek geschikt is.

Bedrijven met eenzijdige functiesamenstelling zouden eigenlijk met elkaar in contact gebracht

moeten worden; tijdige herplaatsing wordt door deze verbreding van het functie-aanbod bevorderd.

Slechts één bedrijf kon één geval noemen uit het afgelopen jaar van een succesvolle herplaatsing

van zijn werknemer bij een andere werkgever.

Een braakliggend terrein is ook een vorm van regionale marketing, een zakelijk geformuleerde

overtuigingscampagne bij werkgevers ten aanzien van de arbeidsmogelijkheden voor gehandicapten.

5.4 Omscholing

In veóand met de knelpunten op de arbeidsmarkt wordt (aangepaste) om- en bijscholing van groot

belang gevonden. De vacatures en vereiste kwalificaties zouden voorop moeten staan. Op termijn

verwacht men een volwaardig functioneren van de gehandicapte werknemer. Ook wordt een

tegenovergestelde mening verkondigd: vertrekpunt is de werknemer; is deze door een goed
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beroepskeuze-advies op een spoor gezet dat hem aanspreekt, dan ontwikkelt hij zich en is er kans

op succes.

Vraag naar arbeidskrachten is er vooral in de ondememingen in de detailhandel, horeca en de

metaal. De opleidingseisen in deze sectoren liggen doorgaans tussen lbo-b- en mavo/mbo-niveau. Er

worden zowel op ondememingsniveau als op bedrijfstakniveau opleidingen verzorgd. Het

kwalificatieniveau van (gehandicapte) sollicitanten hoeft dan ook in veel gevallen geen struikelblok

te vormen. De lichamelijke belasting is echter in de genoemde sectoren niet gering.

In verschillende bedrijven worden wel mogelijkheden gezien stageplaatsen of proefplaatsingen te

bieden. Deze wederzijdse kennismaking van werkgever en stagière zou de kans op een blijvende

baan vergroten. Enerzijds vindt men dat het bedrijf zelf hierbij voldoende begeleiding kan geven,

anderzijds wordt juist exteme begeleiding op prijs gesteld.

Wel wordt gesignaleerd dat vele instanties, vooral ook scholen, bij bedrijven hiervoor hun opwach-

ting maken. Coördinatie, bijvoorbeeld in de vorm van een regionaal convenant, zou wenselijk

kunnen zijn, evenals aansluiting bij (sectorale) aöeidspools voor moeilijk plaatsbare werknemers

(zoals in de sectoren bouw, haven, metaal en openbaar bestuur).

Externe instanties

Vrij algemeen is de kritiek op de remmende bureaucratie van de uitkeringsinstanties, hoewel

verbeteringen worden geconstateerd die samenhangen met het hebben van een vaste gesprekspartner

bij deze instanties. In het laatste geval wordt de inhoudelijke kwaliteit van de herplaatsings- en

aanpassingsadviezen gewaardeerd. Slechts incidenteel wordt andere exteme deskundigheid gevraagd

bij ontwerp van werkaanpassingen en taxatie van de arbeidshandicap. Een nieuw reihtegratie-insti-

tuut, zoals arbeidsexploratie, zou nuttig kunnen zijn, mits bestaande bureaucratische schotten

worden geslecht en er niet juist weer een nieuwe instantie bijkomt. Deze instantie zou ook een

voorlichtende taak moeten hebben op het gebied van (subsidie)regelingen van het Ministerie van

SoZaWe en wettelijke regelingen van Ziektewet, WAO en WAGW, hoewel dit laatste ook a1s taak

wordt gezien van de uitkeringsinstanties.

Ondersteuning bij de ontwikkeling van een WAGW-beleid en begeleiding bij proefolaatsingen en

stages zou ook een taak kunnen zijn van een dergelijke instantie.

I3
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Wel worden hoge eisen gesteld aan de kwaliteit van de dienswerlening en gedegen kennis van

bedrijven en bedrij fstakken.

Met name enkele zeer gÍote bedrijven vinden dat zij de benodigde expertise zelf in huis (behoren

te) hebben. Bij een sollicitatie en eventuele aanname van een gehandicapte zou een gedegen

arbeidsexploratie-advies wel een pré betekenen.

Conclusies voor de arbeidsexploratie

Aan exteme expertise ten aanzien van reihtegratie-adviezen bestaat bij bedrijven behoefte, zij het in

wisselende mate. Een dergelijke instantie zou tevens een voorlichtende en coördinerende taak

kunnen hebben.

Aan de organisatorische vorm en de relaties met andere instanties worden wel voorwaarden gesteld:

relaties met omscholingstrajecten zijn van het grootste belang, tenvijl bureaucratische scheidslijnen,

ook ten opzichte van uitkeringsinstanties, dienen te vervagen; de kwaliteit van de dienswerlening is

belangrijk, evenals gedegen kennis van bedrijven en bedrijfstakken.

De arbeidsexploratie zal over deze expertise dienen te beschikken, wellicht in samenwerking met

andere instanties.

Met name werkgevers met een eenzijdige functiesamenstelling verwachten in de nabije toekomst

niet meer te kunnen voldoen aan de behoeften aan aangepast werk voor hun eigen werknemers.

Oplossingen voor dit probleem ziet men in afspraken en samenwerkingsverbanden, die het bedrijf

of de bedrijfstak overschrijden. Ondersteuning van een exteme deskundige instantie wordt hierbij

wenselijk gevonden.

Vooral de aanname van gehandicapten is terra incognita. Hier liggen kansen voor gehandicapten,

maar alleen met een gerichte begeleiding ery'of via stageplaatsen. Hieöij kan het arbeidsexploratie-

centÍum een rol spelen.

Voor meer uitgebreide informatie wordt venvezen naar deelrapport 3.
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ANDERE REGIONALE VOORZIENINGEN

6.1 Arbeidsbemiddeling

Sinds 1986 is wettelijk geregeld dat de arbeidsbemiddeling voor gehandicapten (voorheen een taak

van het Arbeidsbureau) de taak is van de Cemeenschappelijk Medische Dienst (GMD) van de

Bedrijfsverenigingen en Gemeenschappelijk Administratiekantoor (GAK).

De GMD ondemeemt reihtegratie-activiteiten bij ongeveer 20Vo van het totaal aantal uitkeringsge-

rechtigden in de regio: in 1989 is ongeveer 307o vwt deze reihtegratie-activiteiten met succes

afgesloten (begin 1992 is dit percentage y!OVo). Voor ambtenaren kan het Algemeen Burgerlijk

Pensioenfonds (ABP) bemiddelen naar ander werk. In 1991 is 787o van de bemiddelingsaktiviteiten

naar ander passend werk succesvol gebleken. Volgens de Arbo-dienst Rotterdam, bij welke

gemeente ongeveer een kwart van de regionale ambtenaren werkt, zou per 1 april 1991 ongeveer

3OVo van de (tijdelijk) arbeidsongeschikten herplaatst zijn. Voor meer regionale GMD- en ABP-

gegevens wordt verwezen naar deelrappÍt 2. Sinds de fusie tussen GMD en GAK,rBedrijfsvereni-

gingen, is het waarschijnlijk dat de regelingen met betrekking tot de aöeidsbemiddeling voor

gehandicapten worden gewijzigd.

Met de toename de laatste jaren van gedeeltelijk aöeidsongeschikten, neemt ook het aantal

gehandicapten toe met een gedeeltelijke W"W- of b|standsuitkering. In het jaarplan 1992 van RBA

in Rijnmond heeft de arbeidsbemiddeling voor gehandicapten vooralsnog een lage prioriteit, maar

dit zal waarschijnlijk veranderen. Men richt zich op langdurig werklozen en speciale groepen

(allochtonen, herintredende vrouwen).

6.2 Sociale Werkvoorziening

Ten aanzien van de doelgroep van de Sociale Werkvoorziening vindt arbeidsonderzoek en -training

plaats in het AóeidsOnderzoek Centrum (AOC) van de MultiBedrijven In Rotterdam.

De Sociale Werkvoorziening biedt aangepast werk voor mensen die op de reguliere arbeidsmarkt

weinig of geen kans hebben. Overigens bestaan er in de Sociale werkvoorziening plannen tot

verbreding van de doelgroep en functie-vemieuwing (betrokkenheid bij banenpool en jeugdwerkga-

rantieplan en bij reihtegratie van gehandicapten). MultiBedrijven richt zich blijkens een rapport dat

in hun opdracht gemaakt is (zie literanrurbijlage) op laaggeschoolde (gedeeltelijk) arbeidsongeschik-
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ten en op specifieke groepen psychiatrisch gehandicapten en vrouwen. Daamaast participeert

MultiBedrijven in het project 'WAO-ers terug in de markt' (zie paragraaf 6.3).

6.3 Arbeidstoeleidingstrajecten

Stichting VSO-Arbeidstraject

Voor VSO-schoolverlaters en jongvolwassenen met aanverwante problematiek bestaat in Rotterdam

de Stichting VSO-Arbeidstraject. Door intensieve persoonldk getinte begeleiding wordt de inpassing

van deze mensen op de arbeidsmarkt bevorderd. Dit gebeurt door stages en proefolaatsingen in

bedrijven en begeleiding op de werkplek. Men werkt met arbeidsconsulenten en vrijwilligers. Het

gaat om ongeveer 250 mensen in 1991.

Intesol

Het project is een initiatief van de VGR en Positieve Aktie Cemeente Rotterdam en is in augustus

'89 van staÍt gegaan. Binnenkort wordt het opgenomen in het Sollicitatiecentrum van het RBA. Het

doel is sollicitatietraining voor gehandicapten.

Telewerken

Het project is geinitieerd door het bureau Wierda en Overmars en partners ter promotie van

telewerken (als WAGIV-instrument) bU de gemeente Rotterdam om daarmee de instroom te

bevorderen van gehandicapten. Het project is in de startfase.

Arbeidstoeleidingsproject van de Pameij erstichting

Dit project is gericht op verstandelijk gehandicapten (ob finding en job coaching). De VGR

onderzoekt op dit moment de mogelijkheden om de opgedane ervaring ook bij lichamelijk

gehandicapten toe te passen.

De nieuwe Schalm

Dit activiteitencentrum is gericht op doorstroming naar de Sociale Werkvoorziening.

Uitzendbureau Vaartweg

Dit bureau bemiddelt voor kortdurende arbeidsplaatsen ten behoeve van mensen die langere tijd uit

het arbeidsproces zijn geweest ten gevolge van psychische problemen.

Start Uitzendbureau

Dit uitzendbureau, gelieerd aan het RBA, heeft ook gehandicapten als een van de aandachtsgroepen.

Banenpools ten behoeve van oudere werklozen

In deze groepen bevinden zich een aanzienlijk aantal arbeidsgehandicapten. Mogelijk wordt in de

nabije toekomst aansluiting gezocht bij de Sociale Werkvoorziening.
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WAO-ers terug in de markt

Dit project heeft tot doel te bewerkstelligen dat in t992 en 1993 in totaal 100 personen uit de

WAO-doelgroep werk krijgen in het bedrijfsleven of bij de overheid door middel van een tijdelijke

detachering via MultiBedrijven. De GMD selecteert aktief de doelgroep; het RBA levert expertise

op het gebied van banen in het bedrijfsleven en de bemiddeling tussen vraag en aanbod; MultiBe-

drijven levert de expertise op het gebied van detachering en organisatorische afwikkeling; tevens

wordt samengewerkt met de dienst SoZaWe van de gemeente Rotterdam. De acquisitie van de 100

additionele banen is een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid van de partners.

Voor meer informatie wordt venpezen naar bijlage I die door de VGR is samengesteld.

6.4 Onderwijs

Steunpunt gehandicapten

Dit is een initiatief van de VGR en vindt plaats onder verantwoordelijkheid van de Nederlandse

Vereniging voor Beroepskeuze-instellingen met subsidie van Ministerie van O & W. Doel is het

informeren van gehandicapten omtrent reguliere onderwijsmogelijkheden en het verbeteren van de

functionaliteit van de scholen ten behoeve van gehandicapten. Een pilotproject wordt op dit

moment uitgevoerd door het Nederlands Instituut voor Beroepskeuze (NIB).

BLG-project

Doel van dit project in Streekschool Zuid is het bevorderen van de integratie van gehandicapten in

het reguliere beroepsonderwijs in de regio door middel van een specifieke begeleiding.

Enkele initiatieven van de VGR

- Samenwerkingsproject VGR/Hoensbroeck met als doel het ontwikkelen van een speciaal

onderwijstraject voor gehandicapten die niet in het reguliere onderwijs terecht kunnen

- Bestudering van de problematiek van de stageplaatsen voor gehandicapten

o.5 Conclusies voor de arbeidsexploratie

Op dit moment zijn er voor verschillende groepen gehandicapten arbeidstoeleidingstrajecten in

ontwikkeling of in uitvoering: voor de categorie lichamelijk gehandicapten en chronisch zieken is er

een nauw aan ondenpijs gekoppeld project van de Streekschool Zuid. Ook vanuit de zorgsector zijn
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er dergelijke initiatieven. De omvang van deze projecten is echter relatief beperkt. Alleen de

Stichting Vso-Aöeidstraject kan bogen op een substantiële omvang.

Voor de grote groep arbeidsgehandicapten die omscholing én ander werk én een andere werkgever

zoekt, ontbreekt een dergelijke vorm van trajectbegeleiding, waaöij de grens tussen omscholing en

arbeidsbemiddeling vervaagt. Het project 'WAO-ers terug in de markt' is een eerste aaret.

Het toekomstige arteidexploratiecentrum zou bij moeten dragen aan een dergelijk traject. De

onderlinge afstemming met en tussen andere instanties, zoals RBA, Sociale Werkvoorziening en

GAIVGMD en ABP, is hierbij van het grootste belang. De visie hierop van enkele andere

arbeidsexploratiecentra is opgenomen in bijlage 2.
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LITERATUI.'R OVER REINTEGRATIEBEGELEIDING

7.1 Beknopte weergave van aanbevolen literatuur

Er is weinig empirisch onderzoek in Nederland verricht naar het effect van begeleiding bij

reihtegratie. Recent is een vrijwel volledig overzicht gemaakt van de nederlandstalige literatuur van

de afgelopen 6 jaar met betrekking tot de reihtegratie en arbeidsmogelUkheden van gehandicapten.

Een publikatie hierover is in voorbereiding (Nijboer en Mul 1992). Enige relevante bevindingen

volgen hieronder; de volledige literatuurlijst is in bijlage 3 opgenomen.

Uit publikaties over lopende projecten bl|kt dat een goede begeleiding de kans op succesvolle re-

integratie vergroot. Onder begeleiding kunnen verschillende vormen van dienstverlening worden

verstaan, zoals arbeidsbemiddeling, sollicitatietraining, het zorgen voor een stageplaats en het

ondersteunen van werkgever en werknemer in de eerste periode van de werkhervatting. Volgens

Hagen en Van Weeghel (1990) zou de begeleiding moeten bestaan uit het 'volgen' van de

werknemer langs het hele traject van arbeidsoriëntatie, aöeidstraining/scholing, arbeidsbemiddeling

en aöeidsintrede. Naast het 'volgen' zou ook het beihvloeden van de omgeving van de aspirant-

werknemer onderdeel van de begeleiding moeten zijn. En dit terwijl de aftankelijkheid van de

begeleiding zo min mogelijk moet zijn (Holman. 1986 in Hagen en van Weeghel, 1990).

Uit een inventarisatie van scholingsprojecten voor gehandicapten blijkt dat het hierbij van groot

belang is daarbij concreet te zoeken naar werk en stageplaatsen en dat de begeleiding tijdens de

eerste maanden van het werk wordt voortgezet (Nijboer 1990). Vy'evers e.a. (1988) benadrukken in

hun oriënterende onderzoek naar de reïntegratie in het midden- en kleinbedrijf het belang van de

bemiddelende en begeleidende rol van de Arbeidsexploratie-afdeling van revalidatie-instituut Het

Roessingh in Enschede. Ook uit ondezoek naar reihtegratie in een groot industrieel bedrijf komt

het belang van begeleiding naar voren (van Dijk e.a.,1987). Delsen (1989) benadrukt de rol van

counseling in het reihtegratieproces. Uit interviews met gehandicapte jongeren komt als grootste

knelpunt het tekort aan individuele hulp en begeleiding naar voren (Lubbe, 1990). Tevens werd

hierbij het gebrek aan werkervaring als knelpunt genoenrd, hetgeen door een stageplaats kan

worden verholpen. Dat een dergelijk tekort de reihtegratie kan belemmeren blijkt ook uit onderzoek

van Berghoeff e.a. (1987). Arbeidsbemiddeling en stageplaatsen speelden tevens een gÍote rol in het

succes van het scholingsproject in Helmond (Bijlsma, 1987)).
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Bemiddelende instanties als GAK en GMD blijken niet altud te kunnen voldoen aan de vraag naar

begeleiding. Uit onderzoek van Bruinsma en Sprenger (1989) blijkt bijvoorbeeld dat de GMD zich

alleen kan richten op het stimuleren van gehandicapten om te solliciteren, omdat het de aöeidsdes-

kundigen ontbreekt aan tijd voor meer intensieve bemiddeling. Bremer en Corten (i990) rappor-

teren dat voor de GMD alleen een bescheiden rol is weggelegd bij reihtegratie naar een óndere

werkgever. Berghoeff e.a. (1987) geven aan dat bij reihtegratie van de gehandicapten de rol van

bemiddelende instanties gering was geweest en dat de helft van de herintredende gehandicapten op

eigen initiatief werk hadden gevonden. Functionarissen van de CMD en het ABP geven aan dat dit

het gevolg is van de voorrang die zij moeten geven aan de advisering over de mate van arbeidson-

geschiktheid (SZV/, 1990). Zo blijken vezekeringsgeneeskundigen van het CAK slechts 12 minu-

ten beschikbaar te hebben voor iemand die zijnlhaar werk niet meer kan doen vanwege psychische

klachten (Van Eck, 1990). Ook het Arbeidsbureau lijkt maar een heel bescheiden rol te spelen bij

het zoeken naar passend werk voor gehandicapten. 7*lden vraagt het Arbeidsbureau naar moge-

lijkheden voor (ander) passend werk bij werkgevers, die verzoeken om een ontslagvergunning voor

een werknemer met een WAO-uitkering (Wilthagen, 1990).

7.2 Conclusies voor de arbeidsexploratie

De behoefte aan reihtegratiebegeleiding is groot en wordt niet gedekt door de bestaande instanties.

Ook de reeds genoemde wenselijkheid van een vloeiende trajectbegeleiding wordt door de

gepresenteerde literatuur ondersteund.

20
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SLOTCONCLUSIES

De gegadigden voor reïntegratie in de regio Rijnmond

Op basis van de het enquëte-onderzoek onder werknemers kan geconcludeerd worden, dat er in de

regio Rijnmond op I april l99l 13.765 gemotiveerde werkwilligen waren, die op dat moment reeds

langer dan 6 maanden om gezondheidsredenen verzuimden. Deze schatting is zeker aan de

conservatieve kant, hetgeen veroorzaakt wordt door de beperkingen die steekproefsgewijs onderzoek

nu eenmaal oplegt.

In de analyses zijn de geihterviewden in een aantal subgroepen onderscheiden. 78 Procent van de

werkwilligen wil enigerlei vorm van hulp bij het weer aan de slag komen. Vooral degenen die naar

een ander bedrijf en naar ander werk willen geven een grotere hulpbehoefte aan, met name bij

solliciteren, beroepskeuze, omscholing en het omgaan met allerlei instanties.

69 Procent wil naar een ander bedrijf. Dit zou betekenen dat in de regio ongeveer 10.000 mensen

met gezondheidsproblemen van baan wil veranderen. Ter vergelijking: medio 1991 waren er bij het

arbeidsbureau 67.500 werkzoekenden ingeschreven en begin 1990 waren er in de regio ongeveer

41.500 vacatures.

De markt voor arbeidsexploratie en de primaire doelgroep

Arbeidsexploratie beoogt het systematisch ondezoeken en bevorderen van de arbeidsmogelijkheden

van gehandicapten. Gekoppeld aan een revalidatiecentrum kunnen in een vroeg stadium - voor de

gehandicapte reële - arbeidsperspectieven worden ontwikkeld; dit is van het grootste belang voor

een succesvolle revalidatie en reihtegratie in de maatschappij en het arbeidsproces.

In het enquëte-onderzoek onder werknemers die langer dan 6 maanden verzuimen zegt ongeveer

lLVo van de werkwilligen revalidatie en training in vaardigheden nodig te hebben: 57o wil hulp bij

de aanschaf van hulpmiddelen. Deze mensen lijken de primaire doelgroep van een arbeidsexplora-

tie-afdeling, die gekoppeld is aan een revalidatiecentrum. Uitgaande van het eerder genoemde

schatting van 13.765 werkzoekenden, betekent dit dat meer dan 1500 mensen een beroep zouden

kunnen doen op de aöeidsexploratie. Hoewel het een momentopname betreft, is dit aantal zo groot

dat er onmiskenbaar sprake is van een omvangrijke markt voor arbeidsexploratie. De recente

overheidsmaatregelen op het gebied van verzuim- en reihtegratiebeleid doen hier niets aan af.

Bovendien moet bedacht worden dat ongeveer de helft van de werkzoekenden aangepast werk

zoekt. Deze aanpassingen liggen vooral op het gebied van houding en beweging. Aanpassingsadvie-

zen hieromtrent, zeker als deze meer handicapgericht zijn, zullen ook tot de expertise van het

arbeidsexploratiecentrum behoren.
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Ook de informanten uit de bedrijven geven aan - zij het in wisselende mate - behoefte aan

dergelijke expertise te hebben.

Externe herplaatsing

Zoals opgemerkt wil een grote groep weer aan de slag in een ander bedrijf. Uit landelijke gegevens

en uit de interviews met vertegenwoordigers van het bedrijfsleven blijkt dat aanname van

gehandicapten relatief weinig gebeurt. Uit literatuuronderzoek komt naar voren dat de bestaande

instanties vooral hierin tekortschieten. Anderzijds blijkt toch dat bedrijven voor de nabije toekomst

exteme herplaatsing noodzakelijk vinden als aanvulling op het inteme herplaatsingsbeleid. Dit geldt

vooral voor bedrijven met een eenzijdige functie-opbouw.

Herintrede/reihtegratie bij een andere werkgever wordt dus vaak gewenst, maar gebeurt in de

praktijk bijzonder weinig. Met deze problematiek zal de arbeidsexploratie rekening moeten houden,

al is het niet ovenvegend een revalidatie- of arbeidsexploratieprobleem.

De wenselijke expertise van de arbeidsexploratie

Niet zozeer de behoefte aan arbeidsexploratie blijkt een vraagstuk, als wel de inkleuring en

regionale inbedding temidden van andere voozieningen. De werknemers/cliënten verwachten, naast

op arbeid gerichte revalidatie en training, vooral een duidelijke koppeling met expertise op het

gebied van beroepskeuze, omscholing en arbeidsbemiddeling. Deze visie wordt door bevindingen

uit de literatuur ondersteund. Ook de werkgevers stellen wat dit betreft hoge eisen aan de

dienstverlening. Tevens moeten de reihtegratie-adviezen rekening houden met de vraagzijde van de

arbeidsmarkt en branchespecifi eke situaties.

In feite wordt er een schaap met 6 poten verlangd: geen enkele instantie kan voldoen aan expertise

op het gebied van én aandoeningen en handicaps én onderwijs/omscholing én beroepskeuze-

advisering én arbeidsmarkt- en bedrijfskennis én stagebegeleiding én bepaling van uitkering en

arbeidsongeschiktheid.

De arbeidsexploratie die verbonden is aan het revalidatiecentrum, zal zích in eerste instantie richten

op handicapgebonden arbeidstraining en aanpassingsadviezen op de werkplek. Overige expertise,

die in verband met het voorgaande noodzakelijk is, zal moeten worden ingehuurd; structurele

samenwerking met GAIVGMD/ABP en het arbeidsbureau is essentiëel. Voor de kwaliteit van de

adviezen is daamaast wel rechtstreekse voeling met het bedrijfsleven noodzakelijk.

Het is daarom van groot belang door regionale coördinatie en afstemming van bestaande voorzie-

ningen de genoemde brede combinatie van expertise wél mogelijk te maken.

)7
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Regionale netwerkontwikkeling en trajectbegeleiding

Voor enkele in omvang beperkte groepen gehandicapten is er onlangs een vorm van trajectbegelei-

ding op gang gekomen, waarbij de grenzen tussen reihtegratie- en omscholingsadviezen en ar-

beidsbemiddeling vervaagd zijn. Voor de grote meerderheid van de arbeidsgehandicapten bestaat

een dergelijke vorm van trajectbegeleiding niet. Bovendien is er een overlap en concurrentie met

andere bijzondere groepen op de arbeidsmarkt, zoals oudere langdurig werklozen.

Blijkt het de laatste tijd in de arbeidsorganisaties mogelijk werk te bieden aan gehandicapte

werknemers en hen in dienst te houden, de aanname van gehandicapten is nog steeds een groot

probleem.

Trajectbegeleiding voor grotere groepen gehandicapten lijkt daarom noodzakelijk en mogelijk. Ook

werkgevers moeten erbij betrokken worden, bijvoorbeeld door middel van regionale convenanten in

verschillende branches. Dit geldt temeer, omdat het valt te betwijfelen of de werkgelegenheid in de

regio naar aard en omvang voldoende is om werkelijk alle arbeidsgehandicapten. die weer aan de

slag willen, aan een baan te helpen.

Hopelijk zal in 1994 wanneer de start van het aöeidsexploratiecentrum wordt voorzien, een

dergelijk regionaal netwerk functioneren. Het centrum kan dan bij de ontwikkelde expertise

aansluiten.
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OVERZICHT VÀN PROJECTEN
VERENIGING vÀI{ GEHÀNDI CÀPTENORGÀNISÀTf ES ROTTERDÀIrÍ.

Rotterdam, juni L992
P. C. van der Kuijp.

INLEIDING.

uitgangspunt voor een gehandicaptenbeleid is de opvatting datgehandicapten, evenals niet gehandicapten, het fundanentele rechthebben op deerneming aan zoveel ruogelijk facetten van het
maatschappej-i jk leven.
Zorang die deelnening wordt bererumerd is een specifiekgehandicaptenbeleid, gericht op het, opheffen van die belenrnàringen,
noodzakelijk.
Het is onacceptabel dat belangrijke delen van de samenlevingrgesloten zí)n voor een bepaalde groep mensen. Het recht oódeelneming zou rnoeten betekenen, dat in alle sectoren van dèsamenleving 9Is vanzelfsprekend rekening wordt gehouden met mensen
met een handicap. Het z.q.n. inclusief beleid.
De. Vereniging van Gehandicaptenorganisaties Rotterdam (vcR) heeftzí1n beleid in de _afgeropen jaren ten aanzien van het (beroeps)-ondemijs gebaseerd op de resultaten van een exploratief onderzoekdat onder scholen in het algemeen regrulier voórtgezet ondemijs,
beroepsonderwijs en scholing in Rotterdam in i-989 is gehouden. Hetonderzoek is door een medewerker van de vGR uitgevoerd.
Zo zijn op basis van de inclusief beleid gedachle op initiatief vande vGR projecten door andere orgranisaties en instanties uitgevoerd.
Vanaf de invoering van de hlet Àrbeid Gehandicapte Werknemers (1986)heeft de VGR voortdurend initiati-even ondernomen om met de WÀGlil alsuitgangspunt te komen tot verbetering van de (re)integratie .r"n
mensen met een handicap op de arbeidsmarkt in Rotterdam. De vcR
feeft op dit gebied veel bijgedragen aan de ontwikkeling vaninstrumenten en heeft contacten met het bedrijfsleven. tot standgebracht.

Het beleid van de vGR met betrekking tot de sectoren onderwijs enarbeidsmarkt is altijd als een aanlluj.tend geheel benaderd. Hetstreven van de vGR is daarbij de integratie en participatj.e van
mensen met hand5-cap in het onderwijs/scholing en arbeidsmarkt teverbeteren.

rn. deze^ bijlage wordt een zo compleet rnogelijk beeld gegeven vaninitiatieven die de vcR ze],f èn in èen aantal gevarlen in
saTenwerking_ met anderen in de afgelopen jaren op de aangegevenbeleidsterreinen heeft ondernomen on- ait aoe:. te berèiken.



TNO rapport

NIPG 92.A8 30

lc?
Veren igin g vo n Gehondicoptenorgon isoties Rotterdom

ONDERTÍIJS.

L. project Beroepsgerichte opreidíngen Licharnelijk
Gehandicapten (BLG) streekschoor Rijnnond zuid (kort-
MBO).

let .project BLG zgrgt ervoor dat mensen met een Iichanelijke
handicap een opleiding kunnen volgen in het kort- MBo d.w.z. hetleeIingstelseI. Leren en werken worden in deze vorm van ondemijs
gecombineerd.

Het project BLG helpt de leerling net een handicap bij:
het naken van een juiste keuze voor een opleiding;
het vinden van een stage/werkplek;
eventuele aanpassingen die nodig zijn op de school of op de
arbeidsplaats;
problemen die optreden bij de theorie in de lessituatie (bijv.
rdanneer het tenpo te hoog is).

De. meeste opleidingen duren één of twee jaar. Er kan gekozen wordenuit veel verschillende opleidingen.

De leerling wordt vanaf de aanmelding individueel begeleid tot ennet het moment dat een arbeidsplaats is gevonden.
Het project ontwikkelt instrumenten en bedient zich van niddelen omte komen tot samenwerking en kennisoverdracht tussen diversedisciplines/instanties in de regio Rjnnond, zodat een goed netwerkontstaat.

Het project BLG is in het schooljaar L99L/Lgg2 van start gegraan.vgof het. project is van verschillende kanten subsidie verkregen om
45 leerlingen met een handicap te kunnen begeleiden.
De berangsterling voor het project is zeer groot. rn de loop vanh.! studiejaar hebben Loo leerlingen zich voor het volgen van eenopleiding aangemeld.
Het project trekt ook landelijk veel belangstelling en wordt als
voorbeeld genoemd voor andere initiatieven.

2. Projectvoorstel ondersteuning
regulj.er onderwijs.

van gehandicapten in het

De VGR en het revali.datiecentrum Hoensbroeck hebben de intentienaar elkaar uitgesproken te qaan samenwerken. Een en ander isschrifterijk vastgelegd, naar moet nog geconcretj.serd worden.
Beoogd wordt structureel bij te dragen aan ondersteunj.ng tot(re)integrati.e van lichanelijk gehandicapten ( jong)- volwasseíen inhet regulier voortgezette beroepsonderwijs of -heÈ algemeen gericht
ondenri js.
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Dit ondersteuningsproject is bedoeld voor lichanelijk gehandicapte
vSO- schoolverlaters. Zí) moeten de capaciteit hebben oD, met nufpen begereiding, in voldoende mate een kans te krijgen om heÉ(beroeps)- onderwijs te kunnen volgen. Àchterriggend doel is het
vergroten van de nogelijkheden op het krijgen van een baan.Getracht wordt om in L992 te komen tot een concreetprojectvoorstel, belanghebbende te interesseren en vervolgens hetprojectvoorstel te inplementeren.
De voorbereidingen van het experiment kunnen in een zodanig tempoverlopen dat eventueel gelijktijdig met de opening vàn rrét
arbeidsexploratiecentrum met het experiment kan worden gestart.

3. Project steunpunt gehandicapten.

Het steunpunt gehandicapten functioneert dankzij de subsidie vanhet Ministerie van Ondenrijs en hletenschappen in het kader van deRijkssubsidieregeling Beroepskeuzevoorlichting 1996. Een en andervindt plaats onder verantwoordelijkheid van de Nederlandse
Vereniging van Beroepskeuze fnstellingen (NM).
De VGR heeft het Nederlands Instituut voor Beroeps- en Studiekeuzete Rotterdam bereid gevonden het Steunpunt tot ontwikkeling te
brengen. Het Steunpunt is een landelijk project geworden wat in eenvijftar Regionale Diensten centra (RDC's) za]. wórden ingevoerd,. rn
Rotterdam wordt een pilotproject uitgevoerd, dat a1s voorbeeld moet
dienen voor de andere centra in Nederland.

ÀIs doelstelling van het Steunpunt kan worden genoemd:
het informeren van gehandicapte leerlingen en direct
betrokkenen bij de schoolloopbaan van de leerling omtrent de
nogelijkheden toÈ studeren in het regrulier onderwijs:
het verbeteren van de funct,ionaliteit van de school;het verstrekken van specifi.eke infornatie ontrent opleidingen
en beroepen, zodat mensen met een lichanelijke handicap beÉerin staat zijn een adequate studie- en/of beroepskeuze te doen;het begèleiden van leerlingen met een handicap bij het zoeken
naar een toegankelijke en aangepaste opleidj.ngsplaats.

4. Initiatieven die bij de VGR op stapel staan.

fn het werplan voor t992 heeft de vcR enkele initiatieven staan
welke zo mogelijk in het jaar 1992 van start dienen te gaan.

Het betreft o.a.



TNO rapport

NIPG 92.U8 32

ls?
Vereni gin g vo n Geho ndicoptenorgo n isoties Rotterdo m

het verbeteren van de toekenning en aflevering van
hulpraiddelen en de vervangS-ng daarvan die voor reerlingen meteen handicap noodzakelijk zí1n om het onderwijs te kunnen
volgen.
Met de uitvoering van dit ondemerp wordt gewacht tot het
depot hulpnidderen in Rotterdam daadwerkelijk is gerealj.seerd.

vervorgens een onderwerp wat ars knerpunt is gesj-gnareerd en
wat in een projectvoorstel moet worden omgezet. Het gaat om deproblemen die leerlingen met een handicap in het voortgezet
onderwijs (o.a. HBo en Àkademisch) ondervinden bij het vinden
en behouden van stageplaatsen.

En tenslotte de blijvende aandacht die de vcR heeft voor het
verbeteren van de fysieke toegankelijkheid in het voortgezetonderwijs in Rotterdam. rn een projectmatig aanpak wordtgetracht het beleid van de dienst onderwijs van de gemeente
Rotterdam te beinvloeden, zodat scholen in het voórtgezet
onderwijs zo optimaar mogerijk toegankelijk worden en brijven.

ÀRBEID.

L. Project sollicitatiebegeleiding gehandicapten fntesol.
Het was voor de vGR een van de eerste projecten op hetbeleidsterrein arbeid welke tot ontwikkeling is- gebracht. Èet iseen initiatief van het positieve aktiebeleid van de gemeente
Rotterdam waarbij de vcR vanaf het eerste uur bij de ontwikkeling
betrokken is geweest.

De activiteiten van het project rntesor richten zich op hetoverbrugrgen van de probrematiek die voor werkzoekendè enarbeidsongeschikten een belenmering kunnen vormen bij het vinden
van werk.

Medewerkers vqn Intesol begeleiden werkzoekende gehandicapten enarbeidsongeschikten met behulp van een speciaal on€wikkeld
begeleidingsmodel tot zelfstandig en effectief sollicitatie- en
arbeidsmarktgedrag. zonodig wordt overgegaan op individuele traject
begeleiding.
onder de doelgroep wordt verstaan personen die vallen onder de
def initie van de wet Àrbeid Gehandi-capte ÍÍerknemers ( 1986 ) .

Het project is in augustus 1989 van start qregaan en en heeft vanafdat moment tot en met deceuber 199L zorn l-59 mensen met eenhandicap naar de arbeidsnarkt en/of arbeidsmarkt voorbereidende
scholing begeleid.
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Het laat zich aanzien dat in L992 project Intesol in het nieuw te
organiseren Sollicitatiecentrum wordt opgenomen. Dit laatste is eeninitiatief van het Regionaal Bureau aibeiasvoorzieningen (RBÀ) in
Rotterdan.

2. Àrbeidsexploratiecentrun.

Bij revalideren speelt arbeidsexploratie vaak een belangrijke ro1.Àrbeidsexploratie is het onderzoeken van rnogelijkheaen en
beperkingen van de revalidant. Àrbeidsexploratie noet leiden toteen zo volledig mogerijk herstel van de revalidant net alsuiteinderijk doel de hervatting van het werk op een voor derevalidant bevredigende wijze.
De VGR heeft samen met de Àdriaan- Stichting e.a. het initiatief
qenomen en de opdracht verstrekt tot het houden van naderonderzoek. Het e.e.a. moet leiden Èot het oprichting van een
arbeidsexploratJ.ecentrum voor de regio Rijnnond. -

Na het verschijnen van het onderzoek en wanneer de resultaten
daartoe aanleiding geven zal de VGR samen met de Àdriaan- Stichting
een concreet initatief hiertoe ondernemen.

3. Project Telewerken.

Het project Telewerken is geinitieerd door het bureau Wierda en
overmars en partners ter prbnotie van telewerken bij de gemeente
Rotterdam.
Het doel van telewerken als IíÀcW- instrument bij de gemeente
Rotterdam is om o.a. instroorn van mensen met een hàndicap bij de
gemeente Rotterdam te bevorderen.

Het project is in zijn startfase. De vGR heeft het project bij de
gemeente Rotterdam aanbevolen en de start van het project nog èensgestinuleerd. À1s organisatie is de vcR bij de verdLre ontwikÉeling
van het project betrokken.

4. Project Job Finding.

Het pro.ject Job Finding is een onderzoeksproject wat zich in deeerste instanÈie richt op verstandelijk gerranaióapten.
Het project tracht een effectieve methode en/oi aanpak te vindenm.b.t. het vinden en behouden van werk voor verstandelijk
gehandicapten.
Het e.e.a. kan leiden tot heÈ opstelren van verbetertrajecten.
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De vGR is bij de ontwikkeling van Job Finding betrokken omdat zL)
de nening is toegedaan dat de bevindingen uit dit onderzoeksproject
mogelijk kan worden gebruikt voor mensen met een licharnelijke
handicap.

Het project is in zijn startfase. Bij dit project zijn organisaties
betrokken die zich inzetten voor mensen met een psychische,
verstandelijke en lichanelijke handicap. In de loop van 1992 zu1len
de resultaten van dit onderzoeksproject bekend worden.
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Landelijk netwerk arbeidsintegratie gehandicapten
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LNAG[$Ï:",*"
gehandicapten

Voorlopis overzieht ondertekenaars intentie-verklarins LNAG

1. Beatrixoord Haren

2. Scholingsinstituut Lindensteyn Beesterzwaag

3. Samenwerkingsverband Stichting Perspectief Enschede

4. Groot Klirnmendaal Arnhen

5. St. Maartenskliniek Nijmegen

6. Blixenbosch Eindhoven

7. Samenwerkingsverband Arbeidsintegratiecentrum Rotterdan

8. De Hoogstraat Utrecht

9. Helionare tfijk aan Zee

10.!{erk Advies Centrun Ansterdan

4 maart 1992.



TNO rapport

NIPG 92.M8 38

LNAGffii:,*"
Eehandicapten

INTENTIE-\'ERKIARING LNAG

Ondergetekenden hebben besloten tot oprichting van de stichting
'r Landelijk Netwerk Arbeidsintegratie Gehandióapten", Eet aIs Àfkorting
LNAG.

Preanbule
.tekst volgt nog..

Uitqangspunten

1. DoelstellinE
De stichting stelt zich ten doel de oprichting en instandhouding te
bevorderen van regionale centra/sanenwerkingsverbanden voor arbéids-
integratie van rnensen met een handicap die niet (of nog niet) van
reguliere voorzieningen gebruik kuanen naken.

2. Resionaal centrun/saneilíerkinssverband
Een regionaal centrun/sanenwerkingsverband streeft naar een geïnte-
greerd aanbod aan voorzieningen aan arbeidserploratie, scholing,
revalidatiegeneeskunde, training en job-coaching.
Uitgangspunt daarbij is het criteriun van arbeidsnarktrelevantie.

Regionale centra/samenwerkingsverbanden verpliehten zich binnen hun
regio een sanenwerking te initiëren net partners uit de kring van
geneenten, werknemers- en werkgeversorganisaties, RBA, GMD, GAK,
bedrijfsverenigingen, AVO, sociale werkvoorziening etc.

Zo mogelijk wordt deze so-enwerking ingepast in het kader van
(recente) regionale initiatieven die zich ten doel stellen het
verbeteren van de arbeidsparticipatie van gehandicapten en arbeids-
onsgschikten, waarbij eveneens zoveel als nogelijk gebruik wordt ge-
maakt van reguliere scholings- en arbeidstoeleidingstrajecten.

Een belangrijk kennerk van de landelijke stichting LNAG is dat de
basis gevormd wordt in de regio's, waarbij het belang van de gehan-
dicapte, centraal staat en dit vormt dan ook prinair het uitgangspunt
voor a1le initiatieven. Dit betekent dat een integraal pakkèt aan
voorzieningen per regio wordt nagestreefd.

Bij doven- en blindeninstituten kan een voorkeur bestaan voor lande-
tij\g functiesr gezien de beperkte omvang van de doelgroep, waarbij
wellicht in de regio de arbeidsexploratie en de toeleiding naar de-
instelling kunnen worden voorbereid. Voor motorisch gehandicapten
zal naar verwachting slechts voor personen waarvoor in de regio geen
mogelijkheden worden geboden, verrrijzing naar een landelijke of -
andere regionale instelling plaatsvinden.

A.

B.
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Regionale centra/sanenwerkingsverbanden zijn in de eerste plaats
verantwoordelijk voor de uitvoering van arbeidstoeleidingsprojecten
in de eigen regio. 0n dat te bereiken kan per regionaal centn:m/
slqenwerkingsverband aandacht besteed rrorden aan:
a. screening;
b. informatie en beheer;
c. ohderwijs;
d. beroepsopleiding;
e. revalidatiegeneeskunde;
f. bedrijven (bedrijfsleven, sociale werkvoorziening) ;g. trainingsprojecten (sociale werkvoorziening, regionale werk-

plaats);
h. activiteitencentra;
i. vervoer en wonen.

Daarnaast behoeft aandacht:
a. het verder ontwikkelen van leer- en arbeidstoeleidingstrajecten

net een zo hoog mogelijke arbeidsrelevantie;
b. het verder ontwikkelen van een effectieve individuele trajeet-

begeleiding en job-coaching: nethodiekontwikkeling, netweik-
ontwikkeling en deskundigheidsbevordering ;c. het ontwikkelen van evt. aanvullende voorzieningen waar praktisch
gerichte arbeidstraining en bedrijfsoefensinulatie wordt aange-
boden aan die deelneners die oa redenen die voortvloeien uit hun
handicap de aangeboden reguliere opleidingen (nog) niet kunnen
volgen;

d. ondersteuning, voor zover wenselijk, ten aanzien van beleids-
ontwikkeling LIAGI,J, in relatie tot plaatselijke- en regionale
toepasbaarheid;

e. het in de voorrraardenscheppende sfeer organiseren van hoogwaar-
dige stage- en werkervaringsplaatsen o.a. in samenwerking net de
GMD en het GAB/RBA, die de kans op betaald werk vergroten;

f. de verdere uitbouw van een netwerk van functionele relaties net
die instituten, die een bijdrage kunnen leveren aan een succes-
volle werkwijze van arbeidstoeleiding van gehandicapten;

g. het leggen van contacten met een verscheidenheid aan instanties,
overheden, organisaties etc.

3. Centra voor revalidatie
Het belang van centra voor revalidatie otr te participeren in de LNAG
is gelegen in de onstandigheid dat in een zo vroeg mogelijk stadiun
van de revalidatie tevens aandacht besteed wordt aan de nogelijkhe-
den van de revalidant om terug te keren in het arbeidsproces, te
benoemen als arbeidsrevalidatie, a1s gevolg van de groeiende over-
tuiging dat inpassing van gehandicapten in het arbeidsproces niet na
naar reeds tiidens de revalidatie dient te geschieden.
Dit betekent niet dat het noodzakelijk is dat centra voor revalida-
tie zelf a11er1ei initiatieven gaan ontwikkelen om het totale proces
in eigen beheer uit te voeren. A1 naar gelang de regionale situatie
kan hier op verschillende wijze invulling aan gegeven norden.
Noodzakelijk is wel dat de specifieke kennis van een centrun voor
revalidatie wordt ingebracht ten aanzien van de herintreding van
revalidanten in de sanenleving, evenals de verdere know-how, waar-
over een nodern revalidatiecentrum beschikt.
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De aanwezigheid (of oprichting) van een afdeling arbeidsexploratie
kan toereikend zijn, mits deze activiteit in sanenhang ontwlkkeld
wordt Bet een regionaal netwerk van voorzieningen.
Met behulp van speciaal voor nensen met een handicap ontwikkelde
onderzoeksvorrnen, bestaande uit verschillende test- en trainings-
methoden, kan een afdeling arbeidsexploratie kritisch kijken naar de
belastbaarheid, de capaciteit en de affiniteit van iemand ten
aanzien van arbeid. De volgende onderzoeksnogelijkheden kunnen
daarbij o.a. gehanteerd worden.
a. psychologisch onderzoek;
b. beroepskeuze onderzoek;
c. handvaardigheidstest;
d. belastbaarheidsonderzoek;
e. technische evaluatie;
f,. adninistratieve evaluatie.

De ro1 van medicus beperkt zich tot die van consulent binnen het
sociaal maatschappelijke circuit, tenzij arbeidsexploratie wordt
aangeboden binnen het kader van een nedisch behandelplan, in die
situatie draagt de revalidatie-arts vanzelfsprekend de eindverant-
woordelijkheid. Deze notitie-gaat echter uit van de arts in de ro1
van consulent binnen het sociaal naatschappelijk circuit.

Voor een goed functionerende arbeidsexploratie is het wenselijk dat
onafhankelijk geopereerd kan worden vzur instituten die evt. volgende
fasen in individuele arbeidstoeleidingstrajecten voor hun rekening
netren, met andere woorden: het heeft de voorkeur indien een afdeling
arbeidsexploratie, a1s screeningsinstituut, onafhankelijk kan
opereren van een instituut voor (beroeps-)opleiding.

4. Specifieke instituten voor beroepsopleiding t.b.v. gehandicapten
die niet van resuliere voorzieninsen sebruik kunnen maken.
0n de instroon goed te kunnen bedienen is op regionaal nivo meer
nodig dan onderwijs-voorzieningen uit het regulier en speciaal
onderwij s.
Voor zover gehandicapten geen gebruik kunnen maken van deze voorzie-
ningen, zijn zij aangewezen op specifieke instituten voor beroeps-
opleiding.
Alhoewel de doelgroep hiervan beperkt van onvang is, is het beleid
er op gericht landelijk goed verspreid een aantal van dergelijke
voorzieningen te creëren. irlaarborgen in de zin van kwaliteit en
continuiteit zijn nodig, ríaartoe evenzeer garanties inzake een
strueturele financiering behoren.

Indien dergelijke instituten zich binnen hun regio uitsluitend
richten op gehandicapten die geen gebruik kunnen naken van reguliere
voorzieningen, zal de schaalgrootte - gezien de beperkte omvang van
de doelgroep (nader onderzoek hieromtrent is gewenst) - (te) beperkt

zijn. Per regionaal sanenwerkingsverband is te overwegen afspra-
ken te naken in samenhang met andere doelgroepen uit de I{A0- AAW-
populatie, voor zover ook zij geen gebruik kunnen naken van
reguliere (beroeps-) opleidingsfaciliteiten in de regio. Aan
neerdere revalidatiecentra zijn Mytylscholen tret een afdeling
voortgezet speciaal onderrijs verbonden.
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Verscheidene van deze scholen bieden reeds gedurende enkele jaren
opleidingsnogelijkheden aan revalidanten en gehandicapten. Helaas
màakt de-vigérenàe onderrrijswetgeving (fnterirnwet §peciaal Ondemijs
en yoortgezèt gpeciaal Qndernijs = I.S.0.V.S.0) het personen ouder
dan twintig jaar onnogelijk onderrijs aan een V.S.0.-afdeling te
volgen.
Het'verdient om die reden aandacht te onderzoeken in hoeverre het
wenselijk is naast de afdeling V.S.0. een aPart scholings/
opleidingsinstituut op te richten dat zich richt op scholing van .

gehandicapte volwassenen.
Een nauwe samenwerking met zowel de V.S.0-afdeling van Mytylscho1en,

alsook met het regionaal niddelbaar beroeps-onderrijs nordt nage-
streefd, otr, zo de expertise van het V.S.O. voor wat betreft
ondenrijs aan gehandicapten en de kans op een erkend, beroepsgericht
diploma, voor de gehandicaPte te optinaliseren.

Bestuurslidnaatschao van de stichting LNAG
In het b,àituur kunnen deelnenen regionale centra/samenwerkingsver-
banden die over alle bij punt 2 (eerste alinea) genoende voorzienin-
gen beschikken, danwel aantoonbaar de intentie hebben deze binnen
redelijke ternijn te realiseren.

Het bestuur beoordeelt de aanvragen en beslist ontrent toelating,
nede in het licht van regionale afbakening. Aangezien het bestuur
dergelijke beslissingen neent, is het niet nogelijk in deze notitie
uitÀpraken te doen ontrent het aantal te onderscheiden regio's.

Mede gelet op het feit dat netwerken op dit noment nog niet voldoen-
de ontnikkeld zijn - en gezien de omstandigheid dat het initiatief
tot oprichting van de LNAG, een initiatief betreft van revalidatie-
centra - heeft het de voorkeur indien bij de oprichting revalidatie-
centra (of daaroee verbonden instituten) het voortoulí nenen en in
eerste instantie de bestuurlijke verantwoordelijkheid voor hun reke-
ning nemen. In beginsel is dit een tijdelijke zaak, aangezien vanuit
netwerken - zodra deze tot ontwikkeling gekomen zijn - zl'. bepaald
kan worden welke partner naar de LNAG kan worden afgevaardigd.

Kosten
Gestreefd wordt naar zo laag nogelijke kosten, vandaar de volgende
uitgangspunten:
a. sterk accent op regionale netwerk ontwikkeling opdat via

wederzijdse bevruchting/afstenming zo efficiënt nogelijk gewerkt
wordt.

b. alleen a1s aantoonbaar niet
gebruik gemaakt kan worden,
initiatieven.

van reguliere (beroeps-)opleidingen
wordt gekozen voor meer specifieke

c. regionale netwerkontwikkeling maakt het nogelijk op neer verant-
woorde wijze van de extra nogelijkheden die landelijke instituten
bieden, gebruik te naken.

5.

6.
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Landeli'ik secretariaat
0m de doelstelling te realiseren wordt gestreefd naar de oprichting
en instandhouding van een centraal in Nederland gehuisvest secreta-riaat, net a1s voorna'mste taakgebieden:
a. secretariaat bestuur;
b. coördinatie, begeleiding

landelijke - initiatievén
regionale netwerken)

7.

en advisering van regionale - en(o.a. aanjaagfunctie totstandkoning

c. ondersteuning beleidsontwikkeling hlAGl{-instrunenten;
d. het nastreven van een landelijke erkenning;
e. het realiseren van een structurele financiering;
f.. ontwikkelirrg go-?flleroging leer- arbeidstoeleidingstrajecten;
g. ontwikkeling. individuele trajectbegeleiding, netwérkontwikkeiing

en deskundigheidsbevordering ;h. het verstrekken van voorlichtíng;
i. overleg aanpalende sectoren, overheid etc.

De kosten van het secretariaat vorden vastgesteld door het bestuur.
Instenning met de intentie-verklaring betekent dat regionale cen-
tra/sanenwerkingsverbanden instenmen net een nader doór het bestuurte bepalen bijdrage in de kosten.

Besloten wordt .. te nachtigen tot de oprichting van de stich-ting over te gaan, en hier naar buiten toe bekendheid aan te geven.

Utrecht, .. maart 1992.

H.A. Ifientjes.
6.3.92.
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