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1.1

Probleemstelling en onderzoeksvragen

lnleiding

Arbeidsongeschiktheid en werkhervatting staan al jarenlang volop in de maatschappelijke en

wetenschappelijke belangstelling. In de jaren tachtig en begin jaren negentig stond met name

de inkomensgarantie en de uitvoering van de sociale zekerheid centraal in de maatschappelijke

discussie. Ook beheersing van het volume arbeidsongeschikten door preventie van intrede

in de WAO (Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering) was een belangrijk thema. Met

het oog hierop stonden in de wetenschap vooral de oorzaken van WAO-intrede en de preventie

van beroepsgebonden aandoeningen centraal.

Middenjaren negentig, na de reorganisatie van de uitvoering van de sociale zekerheid en de

verandering van de uitkeringsvoorwaarden in de WAO, is er een toenemende interesse van

zowel polilieke als wetenschappelijke zijde in de werkhervatting van arbeidsongeschikten.

Hierbij gaat het zowel om de werkhervatting tijdens het eerste ziektejaar (preventie van WAO-
intrede) als om de terugkeer op de arbeidsmarkt na een WAO-periode (bevordering uitstroom

uit de WAO). Dit laatste geldt met name voor de werknemers die bij de keuring of herkeuring

(weer) volledig of gedeeltelijk arbeidsgeschikt zijn verklaard.

Deze dissertatie heeft tot doel meer inzicht te geven in zowel het proces van arbeidsongeschikt

worden als de terugkeer naar werk na een periode van arbeidsongeschiktheid voor het eigen

werk. De reden om beide onderwerpen in één dissertatie te behandelen is gebaseerd op de

veronderstelling dat het volume arbeidsongeschikten alleen structureel beperkt kan worden

wanneer in- en uitstroom gehlktijdig en integraal worden aangepakt. De nadruk ligt hierbij

op de mogelijkheden om de processen via het bedr4f te beïnvloeden. Vandaar dat de studie

van het proces van arbeidsongeschikt worden zich toespitst op de causale rol van arbeid hierbij
(arbeiclsgebonden WAO-inrede). De studie van het proces van werkhervatting richt zich vooral

op de mogelijkheden van de werkgever om de terugkeer naar werk te bevorderen. Deze

disserlatie beperkt zich tot de mogelijkheden brj de eigen werkgever. Hierdoor hebben de twee

te onderzoeken processen betrekking op dezelÍde werkgever, waardoor de resultaten gekoppeld

kunnen worden. De gecombineerde wetenschappelijke analyse van beide problematieken in

deze dissertatie beoogt een bijdrage te leveren aan een geïntegreerde aanpak van deze beide

processen in de werksituatie. Ook beperkt het proefschriÍi zich tot uittrede uit het arbeidsproces

naty de WAO en wat betreft de terugkeer naar de eigen werkgever tot terugkeer na een jaar

arbeidsongeschiktheid voor eigen werk. Uittrede naar de W-W (Werkloosheidswet) of bijstand

of terugkeer nanr arbeid vanuit de WW of bijstand vormt dus geen onderwerp van deze studie.



1.2 Nadere begripsbepaling en omschrijving van het doel van
de studie

In deze dissertatie staan twee begrippen centraal: arbeidsongeschiktheid en werkhervatting.
Beide zijn zeerbrede begrippen die een veelheid aan onderwerpen kunnen bevatten. Zokan
van het thema'arbeidsongeschiktheid' zowel het ontstaan van beroepsziekten onderdeel uit-
maken als het uiteindelijk in aanmerking komen voor een wAo-uitkering. Het begrip 'werk-
hervatting'kan staan voor zowel het, na een korte periode van ziekte, weer aan het werk gaan
in het oude werk, als voor het vinden van werk bij een nieuwe werkgever na jaren van
arbeidsongeschiktheid en na een langdurig traject van scholing, bemiddeling en begeleiding.
Zoals reeds in de inleiding is aangegeven, worden in deze dissertatie beide begrippen niet in
hun volle omvang behandeld.
Wat betreft de arbeidsongeschiktheid beperken we ons tot de arbeidsgebonden WAO-intrede,
omdat we ons met name willen concentreren op de processen in een bedrijf en de mogelijkheden
die daar liggen om WAO-intrede te voorkomen. 'Arbeidsgebonden WAO-intrede' betreft het
gedurende eenjaar ongeschikt zijn voor eigen werk, vanwege een ziekte of aandoening die
het gevolg is van het werk dat men deed. De achtergronden voor het vanwege een ar-
beidsgebonden aandoening eenjaar ongeschikt zijn voor het eigen werk (kortheidshalve in
het vervolg genoemd'arbeidsgebonden WAO-intrede) is één van de twee hoofdonderwerpen
van deze studie.

Wat betreft het begrip 'werkhervatting' beperken we ons tot de terugkeer naar het werk bij de
eigen werkgever. Op deze wijze hebben de beide onderwerpen van studie in deze dissertatie
betrekking hebben op dezelÍde werkgever en daardoor is vergelijking tussen het proces van
arbeidsgebonden WAO-intrede en het proces van werkhervatting mogelijk. Deze vergelijking
geeft een beeld van verschillen en overeenkomsten van het proces van uitval uit arbeid en
terugkeer naar arbeid binnen eenzelfde bedrijf. Bovendien gaat het in deze studie alleen om
de terugkeer naar de eigen werkgever na een jaar ongeschiktheid voor eigen werk (otwel: na
einde wachttijd).

Alvorens te suulen met de studie van de boven omschreven onderwerpen en de uiteenzetting
van de doelen, volgt eerst een schets van het hele proces van arbeidsongeschikt worden en
van werkhervatting in het arbeidsproces (figuur L I ).
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Fíguur 1.1 Het proces van arbeidsongeschikt worden en weÍkhervatting

langdurige arbeids'
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Figuur 1 .1 laat zien dat het proces van arbeidsongeschiktheid en werkhervatting als volgt ver-

Ioopt in de tijd:
Een gezonde werknemer blijft gezond of ontwikkelt klachten. De werknemer met gezondheids-

klachten kan vervolgens nog goed blijven werken of zich ziek melden (verzuimen). Het verzuim

kan uitmonden in rerugkeer naar werk of in WAO-intrede (bij (gedeelteh.lk) arbeidsgeschikt

verklaar<Ien resulteert dit in (gedeeltelijk) WW en tenslotte mogelijk een bijstandsuitkering).

Bii (gedeeltehjke) WAO-intrede km de werknemer na verloop van trjd het werk weer hervatten

bij de eigen of een andere werkgever of langdurig arbeidsongeschikt blijven.

Het ontstaan van klachten c.q. aantloeningen kan door verschillende aspecten beÏnvloed worden.

Deze kunnen namehjk ontstaan door omstandigheden in het werk of door andere oorzaken,

bijvoorbeeld een erfelijke ziekte of een sportblessure. Als de oorzaken (mede) in het werk

liggen, wordt in deze studie gesproken van'arbeidsgebondenheid'.

Werkhervatting kan zowel plaatsvinden bij de eigen als bij een andere werkgever. Zoals reeds

aangegeven beperkt deze dissertatie zich tot werkhervatting bij de eigen werkgever na een

jaar ongeschiktheid voor het eigen werk'

De onderhavige studie heeft drie doelen, namelijk inzicht geven in:

l. de wijze waarop eLrbeidsgebonden WAO-intrede tot stand komt;

2. de achtergronden van de werkhervatting na eenjaar arbeidsongeschiktheid voor het eigen

werk, bij de eigen werkgever;

3. de samenhang c.q. het verschil tussen de achtergronden van arbeidsgebonden WAO-intre-

de en werkhervatting brj de eigen werkgever.

=- 
gezondheids'

klachtenlaan-
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In deze disserlatie wordt getracht deze doelen te bereiken a;m de hand van een theoretisch kader
dat zowel een verklaring kan bieden voor de achtergronden van arbeidsgebonden WAO-intrede
als voor het proces van werkhervatting. In de volgende paragraaf wordt nagegaan welk
theoretisch kader hier mogelijk geschikt voor kan zijn. Dit gebeurl met behulp van een overzicht
van de tot nu toe meest gehanteerde theorieën in het onderzoek naar beide processen.

1.3 Theorieën rondom het model belasting - belastbaarheid

Het model belasting - belastbaarheid is het meest gehanteerde model voor het verklaren van
het proces van arbeidsongeschiktheid en werkhervatting. Het model is zowel gebruikt voor
het verklaren van het proces van arbeidsongeschiktheid als voor werkhervatting. AÍhankelijk
van het onderwerp van studie zijn er verschillende varianten op het moclel gemaakt. Hieronder
wordt het model kot omschreven; tevens passeren de meest relevante varianten op het model
de revue.

Het bctsismodel belasting - belastbaarheid
Het basismodel belasting - belastbaarheid (Van Dijk e.a., 1990) levert een theoretisch kader
voor de gevolgen van arbeidsbelasting. Dit model dient beschouwd te worden als een heuris-
tisch model. Het is geen theoretisch bouwwerk, waarin alle elementen onaÍhankelijk van elkaar
geoperationaliseerd kunnen worden en voorspellingen over de relaties tussen de elementen
mogelijk zijn (Kompier, 1988). Vandaar dat het model niet gekenschetst wordt als een (te
toetsen) theorie, maar meer als een 'denkkader', waarin begrippen en relaties gerangschikt zijn
op een wijze waarvan verondersteld wordt dat dit meer inzicht geeft in cle processen die
bestudeerd worden.

Het model gaat ervan uit dat belastende factoren in de nrbeid onder invloed van regelmogelijk-
heden kunnen leiden tot tijdelijke belastingsverschijnselen (zoals vermoeidheicl) en vervolgens
tot positieve of negatieve me€r peÍrnanente belastingsgevolgen, zoals problemen met het werk
en de gezondheid (klachten). Deze problemen kunnen een (min of meer permanente) verminde-
ring van het verwerkingsverÍnogen tot gevolg hebben, hetgeen kan leiden tot een arbeidsgebon-
den ziekte.

Dit model wordt gekenschetst als dynamisch vanwege de veranderlijkheid van de elementen
erin. Gedurende een werkdag kan bijvoorbeeld het verwerkingsvermogen toe- of afnemen,
het verwerkingsverrnogen wordt dus niet gezien als een statisch, onveranderlijk persoonsken-
merk-
Bovendien wordt verondersteld dat de elementen elkaar wederzrjds beihvloeden: de belastings-
verschijnselen, zoals vermoeidheid, beïnvloeden het verwerkingsvermogen, dat door de
vemoeidheid vermindert. De werknemer kan op zijn beurt op de vermoeidheicl reageren door
Iangzamer te gaan werken, of minder nauwkeurig te gaan werken, waaÍmee deze cle belastende
factoren in het werk aanpast aan het veranderde verwerkingsvermogen.
In Íiguur 1.2 staat het model weergegeven.

4



BelastingsgevolgenBelasting
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+
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Figuur 1.2 Het model belasting - belastbaarheid (Van Dijk e.a , 1 990)

De gehanteerde begrippen in het model worden als volgt gedefinieerd:

- belastende factoren: alle kenmerken van arbeid en arbeidsomstandigheden die responsen

oproepen (belastend kunnen zijn). Belastende factoren op het werk kunnen gelegen zijn

in de arbeidsinhoud, de arbeidsomstandigheden, de arbeidsverhoudingen en de ar-

beidsvoorwaarden;
- regelmogelijkheden: de mogelijkheden voor de taakuitvoerder om zelf veranderingen

aan te brengen in de belastende factoren;

- verwerkingsvermogen: het geheel van lichamelijke en geestelijke kwaliÍicaties van de

taakuitvoerder op een bepaald moment. Het gaat daarbrj onder meer om de prestatie-

mogelijkheden die de taakuitvoerder beschikbaar wil en kan maken. Het concept impliceert

ook actieve eigenschappen waarmee de mens de belasting probeert op een acceptabele

manier te'verwerken'. In voorgaande belasting - belastbaarheidsmodellen werd voor dit

concept het begrip 'belastbaarheid' gehanteerd. Vanwege de sterke associaties van de term

'belastbaarheid'met 'fysieke vermogens' en de mens als passieve ontvanger, is gekozen

voor de term'verwerkingsvermogen';
- belastingsverschijnselen: alle tijdens de arbeid waarneembme indicatoren van de belasting

en de na-effecten voor zover die tldelijk zrjn;

- belastingsgevolgen: dena-effecten meteen meer perÍnanentkarakter. Belastingsgevolgen

kunnen zowel positief als negatief zijn wat betreft de gezondheid. Positief is bijvoorbeeld

conditieverbetering, kennisvermeerdering, negatief zijn oververmoeidheid en ziekten.

Belastingsgevolgen kunnen reversibel en irreversibel zijn.

Het model wordt gepresenteerd als een 'basismodel', dat per toepassing specifiek en meer con-

creet ingevuld kan worden. Zokan dit model zowel op micro- en meso- als op macroniveau

worden toegepast en gespecificeerd. Op microniveau betreft dit de individuele problematiek

van bijvoorbeeld het aanpassen van werk aan een werknemer met een arbeidshandicap. Op

mesoniveau gaat het om het sociaal beleid van bedrijven, waarbij het model bijvoorbeeld een

denkkader kan voÍïnen voor het opzetten van een arbobeleid en het meten van de eÍtectiviteit

ervan. Het macroniveau betreft het nationaal of internationaal overheidsbeleid; het model kan

daarbij dienen om gegevens over arbeid, gezondheid en beleid met elktur in verband te brengen.

In de loop van dejaren heeft de specifieke invulling op deze drie niveaus in verschillende



dissertaties en andere onderzoeken plaatsgevonden. Hieronder volgt een weergave van enkele
voor de onderhavige studie relevante toepassingen van het model.

CumLrlatieJ prutcesmodel werk en gez.ondheid
Kompier (1988) werkt het bovenstaande denkkader (hieronder ook wel 'model' genoemd)
uit voor langetermijngevolgen van arbeidsbelasting in het 'cumulatief procesmodel ter bestu-
dering van de relatie werk-gezondheid'(zie figuur 1.3). Centrale aanname in dit model is dat,
indien er een ernstige verstoring optreedt tussen datgene wat de arbeidssituatie van iemand
vergt en diens verwerkingsvermogen, onder invloed van voortdurende belasting en
onvoldoende herstel een procesmatige cumulatieve ontwikkeling van toenemencle aantasting
van de gezondheid en het welbevinden plaatsvindt, die uiteindelijk kan uirmonden in ziekte,
ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid (Kompier e.a., 1990). Het gaat hier clus om een
uitwerking van het basismodel belasting - belastbaarheid op microniveau.

Het model van Kompier komt voor een groot deel overeen met het belasting - belastbaarheicls-
model van Van Dijk e.a. ( 1990). Kompier ( 1988) werkt echter de belastingsgevolgen uit dit
model nader uit, ter verklaring van de langetermijneÍï'ecten. Hij gebruikt hiervoor de concepten
'reversibele eÍïecten', 'herstel', 'ernstiger efÍècten', 'precursors', 'ziekteverzuim' en 'arbeidsong-
eschiktheid'. Deze termen worden als volgt gedefinieerd:
- reversibele effecten: afwijkingen van de normwaarden van de Íysiologische systemen

en mentale verwerkingsprocessen die iemand mobiliseert en organiseert om te kunnen
handelen, in beginsel zijn deze effecten reversibel;

- herstel: het proces dat volgt op inspanning teneinde de betreffende fysiologische systemen
en mentale verwerkingsvermogens te laten terugkeren naar de uitgangswaar<le of norm;

- ernstiger effecten: belastingsgevolgen voor het verwerkingsvermogen die geen blijvende
sporen hoeven achter te laten;

- precursors: oorspronkelijk reversibele belastingsgevolgen die een chronisch, structureel
karakter kriigen (bijvoorbeeld verhoogde bloeddruk). Herstel is nog steeds mogelijk, maar
de kans op een algeheel herstel van de capaciteit is gering;

- ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid: het niet (kunnen) werken als gevolg van gezoncl-
heidsklachten. Uitgangspunt hierbrj is dat arbeid een tweevouclige relatie heefi met
ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid: enerzijds kan er sprake zijn van een causale
relatie (bepaalde arbeid maakt ziek) en anderzijds kan sprake zijn van een conditionele
relatie (brj een bepaalde aandoening kan de voortzetting van het werk of de werkhervatting
belemmerd worden vanwege de specifieke eisen die het werk of de werkomgeving stelt).

Kompier beperkt zich in zljn dissertatie tot de negatieve gevolgen van arbeidsbelasting. Zoals
reeds aangegeven zijn ook positieve gevolgen mogelijk. Het hoeft hier niet alleen te gaan om
een verbetering van de conditie ofvermeerdering van kennis en vaardigheden. Het kan ook
gaan om een verbetering van hetwelbevinden, het vergroten van het zelfvertrouwen en zelfs
een vermindering van de ziekte. Uit onderzoek onder werklozen blrykt dat de gezondheid
verbetefi wanneer werk wordt gevonden (o.a. Verkleij, 1988). De verklaringen die hiervoor
in verschillende publicaties worden gegeven zijn het Íèit dat arbeid structuur geeft aan de
dagindeling; arbeid geeft economische zelfstandigheid en vaak een verbetering van de financiële
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situatie; het genereert sociale contacten en geeft een gevoel van maatschappehjke waarde. Er
is nog maar weinig bekend over het mogel4k positieve effect van arbeid op het herstelproces
bij specifieke ziekten; mogehjk is bij een juiste arbeidsbelasting dit effect duidelijk aanwezig.
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Fíguur 1.3 Het cumulatief pÍocesmodel met betÍekking tot de relatie werk-gezondheid (Kompier, 19BB)



Kompier geeft aan dat een causaal verband tussen arbeid en ziekte op individueel niveau door-
gaans niet of nauwelijks te bewijzen is; een aspect dat ook al eerder door Willems ( 1987) is

besproken. Het arbeids- ofberoepsgebonden karakter van gezondheidsproblemen kan volgens
hem hooguit aannemelijk of waarschijnlijk gemaakt worden. Het aannemelijk maken gebeurt

veelal door na te gaan of er consistente verschillen in gezondheidsrisico's bestaan tussen

verschillende beroeps- of functiegroepen. Naarmate er meer aannemelijke verbanden zijn te

veronderstellen tussen belastende factoren en aard en omvang van vermindering van de

gezondheid en het welbevinden, wordt de waarschijnlijkheid van het (oorzakelijke) verband
groter (het principe van de convergerende evidentie).

Macro-model arbeid, gezondheid en belastbaarheid
Het basismodel belasting - belastbaarheid is door Smulders & Bloemhoff (1991) uitgewerkt
op macroniveau aan de hand van macro-determinanten. Het doel hiervan was op basis van
het model een kader te bieden voor voorspellingen van arbeid, gezondheid en welzijn in de

toekomst. Het gaat hier om macro-determinanten die geacht worden de kwaliteit van de arbeid
op de langere termijn mede te bepalen en macro-determinanten van het verwerkingsvermogen.
In figuur L4 staat aangegeven om welke determinanten het hierbij gaat.

macr0.
determinanlen
van de kwaliteit
van de arbeid

kwaliteit van
de arbeid

gezondheid

en

welzijn

. ziekten

.sterkte

.klachten

. doktershezoek

.medische consumptie

.ziekteverzuim

' arbeidsongeschiktheid

m acro.delerminanten
van belastbaarheid
(verwerkingsvermogen

Indicatoren van
helastbaarheid
(verwerkingsvennogen

Figuur 1 .4 Het model arbeid, gezondheid en belastbaarheid (Smulders & Bloemhoff , 1991)

Aan de linkerkant van het model zijn vier macro-determinanten opgevoerd waarvan veronder-
steld wordt dat ze de kwaliteit van de arbeid op de lange termijn mede bepalen. In het midden
staan vier aspecten van kwaliteit van de arbeid en aan de rechterkant een zevental vaak
gehanteerde indicatoren van gezondheid en welzijn. In het onderste gedeelte van het model
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staan drie aspecten van belastbaarheid of verwerkingsvermogen en drie determinanten van

verwerkingsvermogen (Smulders & Bloemhoff ,1991, pg 39).

Model voor het onlstacrn van arbeidsongeschiktheid
Ook voor de invloed van arbeid op arbeidsongeschiktheid biedt het model een kader. Verbeek
(1991) heeft hiertoe het basismodel uitgebreid met de relatie tussen ziekte en arbeidson-
geschiktheid. Hij gaat hierbij uit van het model van de WHO ten aanzien van de relatie tussen

ziekte, stoornis, beperking en handicap (WHO, 1981). Arbeidsongeschiktheid wordt hier
opgevat als een vermindering van de economische zelfstandigheid, hetgeen als een type
handicap wordt beschouwt. In Íiguur 1.5 staat de door Verbeek gesignaleerde relatie weer-
gegeven. Conditionele factoren zijn hierbij de factoren die maken dat een beperking uiteindelijk
leidt tot een handicap. Enerzijds zijn dit maatschappelijke factoren, zoals de arbeidsmarkt en

de eisen die het werk stelt, anderzijds zijn dit volgens Verbeek individuele factoren zoals

motivatie om met beperkingen toch te werken of de vaardigheden die iemand heeÍi om het

werk le kunnen blijven uitvoeren.

causaal rondrÍroneèl

Figuur 1 .5 Het model voor het ontstaan van arbeidsongeschiktheid (Verbeek, 1 991 )

Model arbeidsbelasting, uitval en werkhe rvatting
Bijl & Lemmens (1993) hebben het basismodel belasting - belastbaarheid, tot nu toe als enigen,

uitgebreid met werkhervattingsfactoren. Het hiermee ontstane model wordt het model
'arbeidsbelasting, uitval en werkhervatting'genoemd. In figuur 1.6 staat dit model weergegeven.

Onder maatschappelijke effecten worden de lange-termijn-neveneffecten van een verslechterde
gezondheid gerekend en in het bijzonder toetreding tot de Ziektewet en op langere termijn
de WAO.
Maatschappelijke factoren zijn volgens Bijl & Lemmens alle buiten de persoon liggende fac-
toren die de gehele of gedeeltelijke terugkeer in het werk na een periode van ziekte of
arbeidsongeschiktheid bernvloeden. Behalve ann de arbeidsomstandigheden in het bedrijf waar

om gev ingsÍacto Í en

o.a. werk
bioloqie
life style
gezondheidszorg

vaardigheden

m otivatie
werk
àrbeidsmarkt



men gewerkt heeft, moet hier in het bijzonder gedacht worden aan de invloed van het systeem
van sociale zekerheid, zoals keurings- en beoordelingsprocedures.
Onder invloed van de maatschappelijke factoren kunnen de maatschappeh.lke effecten, zoals

WAO-intrede, leiden tot werkhervatting.
Bijl & Lemmens hebben tevens factoren in het model opgenomen die het verwerkingsvermogen
beïnvloeden; het gaat hier om lichamelijke mogelijkheden, persoonlijkheid, sociale steun en

leefstijl. Hierdoor geven Bijl & Lemmens een andere uitwerking aan het concept 'ver-

werkingsvermogen'dan Van Drjk e.a., die verwerkingsvermogen opvatten als het geheel van
lichamelijke en geestelijke kwalificaties: persoonlijkheid en Íysieke mogelijkheden zijn volgens
deze definitie dus een onderdeel van het verwerkingsvermogen.

Werkher-vatting wordt in dit model als een mogelijke resultante gezien van verzuim of WAO-
intrede. Dit proces wordt beïnvloed door maatschappelijke factoren en het verwerkings-
vermogen. De rol van arbeid brj de terugkeer naar werk en de mogelijke en/of noodzakelijke
veranderingen in de belasting ten bate van de werkhervatting komen in dit model niet tot uiting.

Figuur 1.6 Het model arbeidsbelasting, uitval en werkhervatting (Bijl & Lemmens, 1993)

Conclusies met betrekking tot de modellen belasting - belastbaarheid
Uit bovenstaand overzicht vim de inhoud van het belasting - belastbaarheidsmodel en de ver-
schillende varianten erop, kan geconcludeerd worden dat het basismodel (Van Dijk e.a., 1990)
een kader biedt voor de verklaring van het proces van arbeidsgebonden WAO-toetrede en

werkhervatting brj de eigen werkgever. Het model blijkt zowel hanteerbaar voor verklaringen
op microniveau als op macroniveau, mits een passende variant op dit basismodel wordt
geconstrueerd.
Het basismodel is vooral bedoeld als een weergave van het dynamische karakter van de relatie
tussen arbeid en gezondheid: de elementen van het model zijn veranderlijk en worden weder-
zijds door elkaar beïnvloed. Belastende f'actoren in het werk leiden, afhankelijk van de
regelmogelijkheden in het werk, tot belastingsverschijnselen die kunnen leiden tot belastings-
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gevolgen. Deze gevolgen zijn weer afhankelijk van het verwerkingsvermogen, dat op zijn beurt
ook weer de belastende Íàctoren en regelmogelijkheden beïnvloedt.
De varianten die op het basismodel zijn gemaakt, belichten de relatie tussen arbeid, gezondheid
en arbeidsongeschiktheid elk op een andere wijze. Kompier (1988) wil vooral de langetermijn-
effecten van belasting op gezondheid op microniveau verklaren en werkt daarom de term
'belastingsgevolgen' uit het basismodel verder uit. Voor een verklaring van de relatie tussen

kwaliteit van de arbeid en gezondheid op macroniveau benadrukken Smulders & Bloemhoff
( l99l ) de macro-determinanten van gezondheid en welzijn. De toevoeging van de relatie tussen

ziekte en arbeidsongeschiktheid leidde tot een model voor de verklaring van het ontstaan van

arbeidsongeschiktheid (Verbeek, 1991). Voor de verklaring van werkhervatting is het model
door Brjl & Lemmens ( 1993) uitgebreid met maatschappelijke factoren, zoals de invloed van

het stelsel van sociale zekerheid.
Het basismodel is dus voor verschillende aspecten van de relatie tussen arbeid en gezondheid
gehanteerd en bleek daarvoor een goed uitgangspunt te zijn. Om deze reden willen we ook
voor het object van str-rdie in deze dissertatie, arbeidsgebonden WAO-intrede en werkhervatting
brj de eigen werkgever, het basismodel belasting - belastbaarheid als uitgangspunt gebruiken.

De verschillende varianten die tot nu toe geformuleerd zijn, bevatten echter niet een belangrijk
onderdeel van het proces van arbeidsgebonden WAO-intrede en werkhervatting, namelijk
de interventies die plaats kunnen vinden vanuit de medische of bedrijfsgezondheidssector.
Het gaat hier bijvoorbeeld om verbetering van de arbeidsomstandigheden, het volgen van
(bij)scholing (ter verbetering van de 'employability' van de werknemer), het aanpassen van
hetwerktempo en het bezoeken van een bedrijfsarts. Ook is er weinig aandacht besteed aan

de verklaring voor het al dan niet plaatsvinden van deze interventies. Wij denken dat de verkla-
ring van deze interventies in de verschillende varianten een belangrijke aanvulling op de

modellen biedt, omdat hierin juist aangrijpingspunten liggen voor de vermindering c.q. bevor-
dering van de genoemde processen. Om deze reden willen we het belasting - belastbaeLrheidsmo-

del uitbreiden met verklaringen voor het plaatsvinden van interventies.
In deze disser-tatie richten we ons op de interventies die vanuit het bednyf worden geïnitieerd,
omdat we ons, zoals gemeld, in deze studie willen richten op de mogelijkheden die er zijn om
arbeidsongeschiktheid en werkhervatting vanuit het bedrrlfte beïnvloeden. Een verklaring
voor dit soort interventies kan gevonden worden in arbeidsmarkttheorieën. In de volgende
paragraafzullen deze theorieën de revue passeren en zal ook de relevantie van deze theorieën
voor de verklaring van interventies helder worden. Op basis van bovenstaande conclusies
aangaande de bruikbaarheid van het model belasting - belastbaarheid voor de verklaring van

het proces van arbeidsgebonden WAO-intrede en werkhervatting en op basis van de conclusies
uit de hier volgende beschrijving van verschillende arbeidsmarkttheorieën zal in paragraaf
1.5 een nieuwe variant van het model belasting - belastbaarheid worden gepresenteerd. De

centrale vraag in dit proefschrift is vervolgens ofdeze nieuwe variant een goede weergave
is van het proces van arbeidsgebonden WAO-intrede en werkhervatting brj de eigen werkgever
en of dit kader tevens inzicht geeft in de samenhang en de verschillen tussen beide processen.
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1.4 Arbeidsmarkttheo rieën

Interventies vturuit bedrijven ter preventie van arbeidsgebonden WAO-intrede of ten bate van

de werkhervatting kunnen verklaard worden vanuit arbeidsmarkttheorieën. In deze paragraaf
worden deze theorieen kort weergegeven.

De theorie van de gesegmenteerde arbeidsrnarkr
Theorieën met betrekking tot de segmentering van de arbeidsmarkt zijn ontstaan aan het eind
van de jaren zestig/begin jaren zeventig. Uitgangspunt vormde ontwikkelingen in de afzet-
markten die leidden tot een toenemende tweedeling van de economie. Hierbij onderscheidde
men aan de ene kant de grotere kapitaalsintensieve ondernemingen die op het stabiele deel

van de arbeidsmarkt opereerden en de kwalitatief 'betere' werknemers in dienst namen.

Daartegenover stonden de kleinere ondernemingen met minder kapitaalsintensieve pro-
ductiewijzen die op het instabiele deel van de markt waren aangewezen en als gevolg hiervan
de kwalitatief 'mindere'werknemers aantrokken (Van Hoof, 1987). Deze segmentering heeft
betrekking op het bedrijfs- of deelmarktniveau. Daamaast kan segmentering ook plaatsvinden
binnen bedrijven, op het niveau van de arbeidsplaats. In deze studie gaat het om deze laatste

variant.
Volgens de theorie van de gesegmenteerde duale interne arbeidsmarkt (Bremer, l99l ) is in
veel bedrijven sprake van een tweedeling onder werknemers: werknemers met een goede en

werknemers met een slechte interne arbeidsmarktpositie. Bovendien wordt verondersteld dat

er maar in beperkte mate sprake is van mobiliteit tussen deze twee groepen. Werknemers met
een slechte arbeidsmarktpositie kunnen niet gemakkelijk toetreden tot de groep met een goede

arbeidsmarktpositie.
De inteme arbeidsmarktpositie is de positie van een werknemer binnen het bednlf. De theorie
gaat ervan uit dat de interne arbeidsmarkt verdeeld (gesegmenteerd) is in twee delen: een primair
deel en een secundair deel. Het primaire deel is een stabiele kernsector, met een relatief
conjunctuur-onaftankelijke en gestandaardiseerde (massa)productie. Dit betekent dat er sprake

is van goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden (vaak vaste contracten), veelal van

een goede kwaliteit van de arbeid en dat de werkzekerheid vrij groot is. In werknemers in deze
primaire sector wordt veelal geïnvesteerd door middel van onder andere bedrijfsspeciÍieke
bijscholing. Deze werknemers krijgen zo de kans zich bedrijfsspecifiek te scholen en daarmee

waardevol te worden voor het bedrijf.
In het secundaire deel bevinden zich veelal de Íïncties met routinematige activiteiten, die door
nieuwe technologieën (automatisering) kunnen veranderen of vervallen, en de functies waarvoor
gemakkelijk andere werknemers te vinden zijn omdat het vereiste opleidingsniveau laag en

de inwerktijd kort is. Het gaat hier veelal om functies met een relatief slechte kwaliteit van

de arbeid en slechte arbeidsvoorwaarden en om functies waar de werkzekerheid niet erg groot
is (vaak tijdelijke contracten).
De minst productieve werknemers en werknemers met een instabiel arbeidsverleden hebben
geen toegang tot het primaire segment. De inschatting van de productiviteit gebeurt vooral
op basis van sociale achtergrond, ras, sexe en leeÍdd en meestal niet op basis van bekwaamheid
en motivatie. Investeren in deze werknemers door bijscholing en dergelijke is voor werkgevers
niet rendabel, omdat onduidelijk is hoe lang deze werknemers nodig zijn voor het bedrrjf. De
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(vermeend) minder stabiele en/of minder productieve werknemer knjgt hierdoor zelden de
kans zich beter te kwalificeren en voor het primaire segment in aanmerking te komen. Voor
het secundaire segment huurt een werkgever over het algemeen het lief.st tijdelijke ar-
beidskrachten in, of hij besteedt het werk uit. De werknemers in het secundaire segment worden
tevens geconfronteerd met periodes van werkloosheid, waardoor hun vaardigheden tijdelijk
helema,al niet ontwikkeld worden en ze nog minder kans maken op toetreding tot het primaire
segment. Hierdoor raken deze werknemers in een 'cirkel van stigmatisering': achterstelling
op basis van ras, sexe, leeftijd en achtergrond -> instabiele loopbaan -> slechte arbeids-
omstandigheden -> minder gekwalificeerd -> verder achtergesteld (Bremer, 199 1).

Ve rde r gaande arbe ids mar kt s e gmentatie
De segmenteringstheorie is voor het eerst geÍbrmuleerd door Doeringen & Piore ( I 971 ). De
indeling van de arbeidsmarkt in twee segmenten heeft in de loop der tijd veel kritiek gekregen.

De simpele dichotomie bleek te zeer rn contrast met de complexe werkelijkheid. Er zijn dan

ookuiteenlopende voorstellen gedaan voor een uitbreiding van het aantal segmenten. In het
Nederlands taalgebied kwam Mok (1975) tot een vierdeling door het kruisen van de primaire
en de secundaire markt met de in- en externe arbeidsmarkt. Hij zet twee dimensies, de

erbeidsorganisatorische en de arbeidsvoorwaardelijke, af op twee assen (zie figuur 1.7).

arbeidsvoonrvaardelijke dimensie

hoge lonen, goede pron otien ogelikheden, w erkzekerheítt
bíjvaarbeekl: leerkrachten, vakspecialisten

PE

primairextem
hoge lone4 gerÍge pr onotien ogelijkhetten vaak ttjdelijke
contncten
bijvoorbeeld: hoog opgeleide uiÍzendkrachten

arbeidsorganisatorische
dimnsie

PI

primirintern

SI

secundair.intem
lage lonen, bepukte pron uien ogeliikheden, redelljke
werkzekerheíd
bijvoorbeeld: pr odu diepasonee|

geznsverzaÍgeÍs

SE

secundairextern
lage lmn,geen pron a'tien ogelíjkhefu n,

tífultike contÍacten
bíjvoarbeeltl: s choonnakers, kantinepersoneel,

seizoenarbeiderc

Fíguur 1.7 De segmentering van de arbeidsmarkt volgens lt/ok (1975).

De arbeidsorganisatorische dimensie wordt door Mok op de horizontale as gezet. Deze dimensie

heeft een 'allocatietunctie' en verdeelt de beschikbare arbeidskrachten over de beschikbare
(interne en externe) banen. Deze as wordt aangeduid als de I en E-as. De interne functies
vereisen bedrijfsspecifieke kennis die opgedaan wordt in lange dienstverbanden. Daarom
bestaan er in de interne arbeidsmarkt organisatorische voorzieningen (opleiding, promotie,
werkzekerheid) om het werk en de persoon goed op elkaar af te stemmen. In de externe
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arbeidsmarkt ontbreken deze voorzieningen. Externe functies gaan vaak samen met tijdelijke
arbeidscontracten. Als gevolg daarvan ontvangen deze werknemers vaak geen of weinig
scholing op de arbeidsplaats. Overigens kunnen in- en externe Íuncties binnen één bedrijf of
organisatie voorkomen. Daarnaast zijn er ook bedrijven die met name in het externe segment

opereren en met name externe functies aanbieden en bedrijven die zich rneer richten op het

interne segment en vooral interne functies hebben.

De arbeidsvoorwaardelijke dimensie staat op de verticale as en heeft een 'prijsvormingsÍÏnctie'.
Het verdeelt de banen en de mensen met hoge lonen en goede arbeidsvoorwaarden (primaire
;rbeidsmtirkt) van die met lage lonen en slechtere voorzieningen (secundaire arbeidsmarkt).
Deze as wordt aangeduid als de P en S-as. De kruising van de dimensies levert vier
baansegmenten met uiteenlopende loopbaankansen voor de werknemers in het betreÍfende
segment.

In het primair-intern segment bevinden zich de banen die een behoorlijke scholing en/of
ervaring vereisen, waarin opleiding op de arbeidsplaats wordt gegeven, die goede promotiekan-
sen, werkzekerheid en goede lonen geven. In het algemeen bieden de banen in dit segment

een grote mate van verantwoordelijkheid en autonomie. Voorbeelden zijn vakspecialisten,
boekhouders, uitvoerders in de bouw, leerkrachten.
De banen in het primair-extern segment vereisen ook een behoortijke scholing, maar deze

vindt niet plaats op de arbeidsplaats. Het werk levert een goede beloning. maar promotie-
mogelijkheden ontbreken vrijwel volledig. Het betreÍ1 vaak banen met een tldehjk contract.
Voorbeelden zijn hoogopgeleide uitzendkrachten, zoals verpleegkundigen, stewardessen op

aÍioepcontract en trldehlke medewerkers aan de universiteit.
Bij het secundair-intern segment betreÍt het banen die weliswaar een zekere mate van ge-

oefendheid en ervaring vereisen, met een redelijke zekerheid en soms promotiekansen, maar
met een relatief lage beloning. De verantwoordelijkheid en autonomie z4n duidehlk minder
dan in het primair-intem segment. Hierbr.l moet men bijvoorbeeld denken aan lager opgeleid
productiepersoneel, administratief personeel of gezinsverzorgers.
In het secundair-extern segment gaat het tenslotte om banen die zowel taakinhoudelijk als

op het gebied van de arbeidsvoorwaarden laag scoren. De banen bieden in het algemeen geen

promotieknnsen. De opleiding beperkt zich tot de hoogst noodzakelijke scholing op de werkplek
in de vorm van een aanleerperiode. De arbeid in dit segment is niet specifiek voor een bedrijf,
maar kan in vele verschillende bedrijven en instellingen worden uitgevoerd. Voorbeelden zijn
schoonmakers, kantinepersoneel, seizoenarbeid in de agrarische sector en los werk in de havens

of in de bouw.

Het behoren tot een bepaald (deel)segment is geen statische toestand. Onder invloed van de

technologische, economische en maatschappelijke ontwikkelingen verandert de baanstructuur.
In veel bedrijven neemt bijvoorbeeld momenteel de (primaire en secundaire) interne markt
af ten gunste van de (prirnaire en secundaire) externe markt. Bedrijven willen de omvarng van

het vaste personeel terug brengen om adequater te kunnen reageren op de ontwikkelingen in
de markt. Uit gegevens van de OSA (Organisatie voor Strategisch Arbeidsmarktonderzoek)
blijkt dat in 1992 iets meer dan de helft van de werkenden actief was in het primaire segment.
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ongeveer gelijkelijk verdeeld over de interne en de externe markt (Dekker e.a., 1995). Helaas

werd in dit onderzoek het secundaire segment niet nader onderscheiden'

Tenslotte wijst Mok op het belang van collectiviteiten. De veelal zwakkere arbeidsmarktpositie

van de aanbieders van arbeid kan door collectieve belangenbehartiging voor een deel ge-

corrigeerd worden. Anderzijds organiseren ook de werkgevers zich en bieden hiermee tegenspel

in de onderhandelingen over lonen en andere arbeidsvoorwaarden.

Opgemerkt moet worden dat in deze studie het begrip interne arbeidsmarkt ruimer wordt ge-

hanteerd dan bij Mok. De interne arbeidsmarkt heeft in deze studie betrekking op de gehele

arbeidsmarkt binnen het bedrijf, terwr.ll Mok binnen een bedrijf zowel interne als externe banen

onderscheidt. De kwalificering van de interne arbeidsmarktpositie in deze studie in termen

als 'beter'of 'slechter' sluit in die zin meer aan op het onderscheid van Mok tussen het primaire

en het secundaire segment.

Segmenteringsg,edrag van werkgevers, werknemers en de overheid

Glebbeek ( 1993) heeft de segmenteringstheorie in zijn proefschrift opnieuw geformuleerd.

Hij beschouwt segmentering als een dynamisch proces, waarbij acties van werkgevers (de

vraagzijde), werknemers (de aanbodzijde) en de overheid de geleding van het arbeidsaanbod

en de arbeidsplaatsen bepalen. Selectie/uitsluiting vindt volgens Glebbeek plaats op twee gron-

den, namelijk op basis van individuele of groepskenmerken (het arbeidsaanbod) of op basis

van de beklede arbeidspositie oÍiewel het arbeidsverleden (de arbeidsplaats). Daarnaast

onderscheidt hij twee selectieprocessen, namelijk directe vormen van selectie (A) en het creëren

van selectiegronden (B). De directe vormen van selectie (A) hebben betrekking op de situatie

waarin werknemers gekozen worden op basis van hun achtergrond. Btl het creëren van

selectiegronden (B) gaat het om het besluitvormingsproces waarbij vastgesteld wordt welke

werknemers welke kwalificaties op het werk kunnen ontwikkelen (zie figuur 1.8). Het

kwalificatiebegrip op de arbeidsmarkt heeft in deze zin niet alleen betrekking op de feitelijke
bekwaamheden, maar ook op de toegeschreven en de erkende bekwaamheden.
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Figuur 1.8 De segmentering van de arbeidsmarkt volgens Glebbeek (1993)
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In een situatie waar arbeidsplaatsen in beperkte mate voorhanden zijn (zoals aan het eind van

de jaren tachtig in Nederland) is de werkgever de sterkste partij. Deze partij bepaalt dan zowel
wie er voor een baan in aanmerking komt (op basis van eisen gebaseerd op individuele of
groepskenmerken en eisen ten aanzien van het arbeidsverleden), als de kwalificaties die de

werknemer binnen de baan kan ontwikkelen. Banen kunnen namelijk verschillen in:

a. de mate waarin de werkgever bereid is te investeren in de kwaliteit van het personeel;

b. de leermogelijkheden en de kansen voor persoonlijke ontwikkeling; en

c. de mate waarin men zijn vaardigheden kan demonstreren en deze door anderen kunnen

worden waargenomen en erkend.

Een belangrijk element bij de herÍbrmulering van de segmenteringstheorie door Glebbeek

is het feit dat hij deze plaatst binnen het gedrag van de verschillende partijen (werkgevers,

werknemers en de overheid) en hun mogelijkheden het selectieproces (van het arbeidsaanbod

en de arbeidsplaatsen) te beïnvloeden. Daarbij zijn de mogelijkheden van de werknemer en

de overheid - in geval van een tekort aan banen - kleiner dan die van de werkgever. Werknemers

kunnen hun arbeidsmarktpositie vooral versterken door te investeren in training en opleiding.
De overheid kan via het onderwijs- en scholingsbeleid in voorwaardenscheppende sfeer het

selectieproces bernvloeden. Daamaast kan de overheid door voorschriften de selectie in meer

directe zin beïnvloeden, bijvoorbeeld door het hanteren van een quotum-regeling voor
'gehandicapten'. Uiteindehlk bepaalt echter de werkgever welke persoon wordt aangenomen

en welke kwalificatiemogelijkheden deze persoon in het werk krijgt.

Determinanten van dutrrzaamheid van de arbeidsrelatie
Ten Have (1993) gaat nader in op de Íactoren die van invloed zijn op de duurzaamheid van

de arbeidsrelatie. Het gaat hierbij om de mate waarin bedrijven het personeel willen
'internaliseren' oftewel afschermen van de arbeidsmarkt. Hij maakt hierbij gebruik van de

transactiekostentheorie (Williamson, 1985). Het onderwerp van deze theorie is de vraag op

welke wijze (de kosten van) economische transacties (of overeenkomsten) het best kunnen

worden beheerst. Het al dan niet plaatsvinden van een transactie wordt vanuit een economische

invalshoek in verband gebracht met de (kost-)prijs van de transactie. Deze dient zoveel mogelijk

onder controle gehouden te worden. Intemalisering van het personeel is een optie voor controle

en beheer. De noodzaak om personeel te binden heeÍï te maken met de mate waerin kwalificaties

voor de uitvoering van het werk bedrijfsspecifiek zijn, in teams wordt gewerkt en het werk
complexer is (moeilijker individueel meetbaar). Deze beheersing vindt plaats door middel van

de ontwikkeling van organisatorische voorzieningen die als waarborgen fungeren om de

continuering van de relatie zeker te stellen. Deze voorzieningen betreffen de mogelijkheden

voor interne mobiliteit, de kwaliÍjcaties die men in het bedrijf kan verwerven en het sociaal

beleid binnen de organisatie. Het gehele proces wordt beinvloed door de arbeidsdeling binnen

het bedrijf, de productiestructuur en de arbeidsplaatskenmerken. Deze aspecten - ontleend

aan de theorie van de interne arbeidsmarkt (Lttz, 1987) - zijn van invloed op de transac-

tiekenmerken. De arbeidsdeling bepaalt onder meer de mate waarin bedrijfsspeciÍïeke kennis

nodig is voor de uitvoering van het werk, het werken in teamverband en de complexiteit van

het werk. Op basis van deze aspecten komt Ten Have tot het in figuur 1.9 weergegeven

hypothetische model der determinanten van duurzaamheid.
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Fíguur 1.9 Hypothetisch model der determinanten van duurzaamheid (Ten Have, 1 993)

Overigens blijkt bij empirische toetsing van dit model bij industriële bedrijven dat alleen de
zrbeidsplaatskenmerken (naar mate het werk complexer is, neemt ook de duurzaamheid toe),
het sociaal beleid (een sterk ontwikkeld personeelsbeleid en goede arbeidsverhoudingen gaan

salren met meer duurzaamheid) en enkele demograÍische kenmerken (geslacht: meer vrouwen
gaat samen met minder duurzaamheid; leeftijd: meer jongeren gaat samen met minder
duurzaamheid) van invloed zijn op de duurzaamheid van de arbeidsrelaties (de gemiddelde
diensttijd van hetpersoneelsbestand). Tezamen verklaren deze variabelen 507o van de variantie
in duurzaamheid. Geen verbanden werden gevonden met betrekking tot de onderscheiden
aspecten van de interne arbeidsmarktpraktijk (de interne mobiliteit, de kwalificering en de
productiestructuur). Naar aanleiding van deze resultaten constateert Ten Have dat zijn
hypothetisch verklaringsmodel in tenminste drie opzichten onvolledig is:
I . In het model ontbreken de bedrijfsdemografische factoren (geslacht en leeftijd) die bij

de empirische toetsing een belangrijke invloed bleken te hebben.
2. Processen van kwalificering blijken geen invloed te hebben op de gemiddelde diensttijd

van het personeel. De deelname aan inteme en exteme cursussen noch de aard en omvang
van deze cursussen bleek bepalend voor de duurzaamheid van arbeidsrelaties.

3. Tenslotte is sprake van invloed van factoren die boven het niveau van het bedrijf worden
bepaald. Bijvoorbeeld het personeelsbeleid binnen bedrijven blijkt samen te hangen met
het vakbondslidmaatschap van de werknemers en dus met de machtspositie van werkne-
mers tegenover de werkgever.
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Al met al wordt geconstateerd dat het sociaal beleid en de arbeidsplaatskenmerken (o.a. com-
plexiteit van het werk) een relatief sterke en onafhankelijke invloed uitoeÍènen op de duur-
zaamheid van de arbeidsrelaties en dat daarmee de voorspelling van de transactiekostentheorie
voorde Nederlandse industrie in 1988 onjuist is: t1e organisatorische voorzieningen binnen
het bedrijf blijken niet beïnvloed te worden door de mate waarin de transacties van deze

bedrijven vragen om bednjÍ.sspeciÍieke kennis (en daarmee het belang om het personeel aan

het bedrijf te binden teneinde de (kost-)prijs van de transactie te controleren).

Sele ctie ge dra g v an w e rkg e ve rs
Van Beek (1993) tenslotte is in zijn dissertatie op zoek naar de vraag hoe werk-{evers hun per-
soneel selecteren. Welke doelen streven werkgevers hierbij na en welke criteria hanteren zij.
Denken zij bijvoorbeeld alleen aan winstmaximalisatie of spelen ook andere factoren een ro1

bij de keuze van nieuw personeel. Teneinde het onderzoek toe te spitsen op de voornaamste
probleemgebieden van de arbeidsmarkt, werden alleen vacatures in het onderzoek betrokken
waarvoor relatief lage opleidingseisen gelden. Het belangrijkste resultaat is dat eigenschappen

waar aanbieders van arbeid eigenlijk geen invloed op uit kunnen oefenen (zoals leeftijd, ge-

slacht, gezondheid en aÍkomst) voor gemiddeld meer dan 10% de voorkeur van de werkgever
bepalen. Werkgevers hebben veelal voorkeur voorjonge, gezonde, autochtone mannen. Van
Beek verklaart dit gedrag via een gecombineerd model op basis van verschillende
arbeidsmarkttheorieën, dat hieronder wordt toegelicht en is weergegeven in figuur 1.10.

a. De keuze van de werkgevers is gebaseerd op productiviteitscriteria, de meest productieve
sollicitant wordt aangenomen of beter gezegd de sollicitant waarvan men op basis van

bepaalde kenmerken (geslacht, leeftr.ld, etnische achtergrond) de meeste productiviteit
verwacht (op basis van een theorie van Hamermesh (1986) en een studie van Hartog &
Theeuwes ( 1989)).

b. De verwachtingen ten aanzten van de productiviteit zijn gebaseerd op vooroordelen (dis-

criminatie) van de werkgever. van collega's en van klanten (employer -, co-worker - en

customer taste; voornamelijk gebaseerd op de theorie van Becker (191 1).

c. De vooroordelen zijn gebaseerd op'kansberekening'van werkgevers (statistical cliscrimi-
nation; gebaseerd op theorieën van Arrow (1973) en Phelps (1972)). Het vaststellen van

de productiviteit van potentiële werknemers is zeer moeilijk en daarom neemt men zijn
toevlucht tot indicatoren van deze productiviteit (brjvoorbeeld schoolresultaten) waardoor
groepen met minder betrouwbare scores buiten de boot vallen (cheap indicator of true
productivity) of selecteert men iemand uit een groep waar de kans op verminderde
productie kleiner is (risk-aversion).

Werkgevers nemen de uiteindelijke beslissing om iemand al dan niet aan te nemen. Hierbij
houden zij rekening met de voorkeuren van de collega's en van de klanten, maar zij kunnen
deze voorkeuren ook als pseudo-rationalisatie gebruiken voor hun eigen (latente) voorkeuren.
In geval van statistische discriminatie is de centrale rol van de werkgever nog duidelijker: de

werkgever beslist immers zelf al dm niet gebruik te maken van groepskenmerken of test-scores

als indicatoren van productiviteit en tevens of deze gebruikt worden als pseudo-rationalisatie

van de eigen (latente) voorkeur.
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Figuur 1 .10 Een gecombineerd model ter verklaring van discriminatie op de arbeidsmarkt (Van Beek, 1 993)

Het onderzoek van Van Beek leverI uiteindelijk een sterke indicatie op dat naast winstmaximali-
satie ook discriminatie (vooroordelen) een rol speelt (spelen) bij de selectie van laag opgeleid
personeel. Geconstateerd wordt dat: '.... als de selectiecriteria van werkg,evers niet veranderen,
de lage participatiegraad van oudere werknemers, allochtonen, yrouwen en werknemers met

een licht verhoogde kans op ziekteverzuim wel eens blijvend zou kunnen zijn' (Y an Beek, 1993,
p.182).

Conclusies met betrekking tot de arbeidsmarkttheorieën
De verschillende segmenteringstheorieën laten zien dat werknemers verschillende posities
in een bedrijf kunnen innemen en dat in relatie tot deze positie de werkgever meer of minder
bereid is te investeren in deze werknemer. Hoewel een tweedeling, zoals geschetst door Bremer
( 199 I ), een te simpele weergave van de werkehjkheid hlkt, geeft deze wel goed de beide polen
weer. Naarmate de werknemer belangrijker is voor het bedrijf en minder gemakkelijk kan
worden vervangen door een andere werknemer, zal de werkgever ook meer pogen deze
werknemer voor het bedrijf te behouden. Dit komt onder andere tot uitdrukking in de primaire
en secundaire arbeidsvoorwaarden en in de kwaliteit van de arbeid en de werkzekerheid. Mok
(1975) laat zien dat het hierbrj niet alleen om de interne arbeidsmarkt gaat, maar dat hierbij
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ook de externe arbeidsmarkt van belang is. Een sterkere positie op de externe arbeidsmarkt
maakt werknemers ook minder aflrankelijk van de werkgever. Anderzijds zullen werkgevers
proberen om werknemers met waardevolle kennis en/of vaardigheden voor het bedrijf te
internaliseren en hun externe arbeidsmarktpositie te verzwakken. Bovendien signaleert Mok
dat de meeste aanbieders en vragers van arbeid niet als individuen op de markt verschijnen,
maar als collectiviteiten en dat daardoor de veelal zwakkere positie van de aanbieders vim arbeid
gedeelteltjk gecorrigeerd wordt. Glebbeek ( 1993) wijst erop dat selectieprocessen ook binnen
het arbeidsproces zelf plaatsvinden, waardoor bepaalde werknemers meer mogelijkheden
hebben om zich binnen hun werksituatie (verder) te ontwikkelen. Daarnaast benadrukt hij het
dynamische karakter van het segmenteringsproces, waarbij niet alleen het gedrag van de
werkgever maar ook dat van de werknemer en de overheid van belang is. Werknemers (of
hun vertegenwoordigers) hebben mogelijkheden om hun positie op de arbeidsmarkt te
verbeteren. De overheid kan grenzen stellen aan het selectiegedrag van werkgevers. Ten Have
(1993) stelt vast dat de aard van het werk (complexiteit), de arbeidsverhoudingen, het
personeelsbeleid en demografische kenmerken als leeÍtijd en geslacht van invloed zijn op de
duur van de dienstverbanden. Het interessante van zijn model is dat hi.i een bewust beleid van
werkgevers veronderstelt om het personeel voor de organisatie te behouden en daar ook een
rationalisatie aan geeft. Hoewel na empirische toetsing deze rationalisatie minder systematisch
blijkt, bltyven desalniettemin interessante aspecten over, zoals de hierboven vermelde verbanden.
Van Beek (1993) gaat nader in op de selectiecriteria van werkgevers en stelt vast dat - hoewel
een sluitend bewijs niet geleverd kan worden - er sterke aanwijzingen zijn dat werkgevers bij
de selectie van personeel niet alleen gericht zijn op winstmaximalisatie maar dat ook vooroorde-
len een rol spelen. Tengevolge hiervan hebben bepaalde categorieën werknemers (oudere
werknemers, allochtonen, vrouwen en minder gezonde werknemers) minder mogelijkheden
op de arbeidsmarkt.

AI met al kan worden vastgesteld dat wer§evers een actief selectiebeleid voeren, dat niet alleen
van invloed is bij het aannemen of aÍstoten van personeel, maar ook bij de mogeltjkheden zich
te bekwamen in het werk en op de arbeidsomstandigheden waaronder men moet werken. Dat
uit zich in tendenties tot bedrijfsgebonden segmentering, die in de meest vergaande vorm tot
tweedeling van arbeidsplaatsen en personeelscategorieën leidt. Vanuit het denkkader van deze
studie wordt verondersteld dat de positie van de werknemer in het bedrijf ook van invloed
is op de bereidheid van de werkgever interventies te plegen ten aanzien van het werk of de
persoon van de werknemer. Dit beleid wordt deels bepaald door economische motieven, maar
voor een deel ook door vooroordelen, waardoor bepaalde categorieën werknemers minder
kansen/mogelijkheden krij gen dan andere werknemers.

1.5 Naar een verklarend kader

In paragraaf 1.3 is aangegeven dat de verschillende varianten op het model belasting -belast-
baarheid onvoldoende aanknopingspunten bieden voor de verklaring van het proces van ar-
beidsgebonden WAO-intrede en werkhervatting. Dit is vooral het gevolg van het ontbreken
van verklaringen voor het voorkomen van interventies in de verschillende varianten. Wel bleek
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het basismodel een goed uitgangspunt voor het construeren van een denkkader ter verklaring
van de beide processen.

Gezien het vermeende belang van interventies bij de processen van WAO-intrede en werkher-
vatting is het streven om met deze dissertatie een aanzet te geven voor de verklaring van

interventies. Uit de voorafgaande paragraaf werd duidelijk dat met behulp van arbeidsmarkt-

theorieën een goede poging hiertoe gedaan kan worden.

Op basis van hetmodel belasting - belastbaarheid en van arbeidsmarkttheorieën presenteren

we daarom een nieuw denkkader voor het proces van arbeidsgebonden WAO-intrede en werk-
hervatting. Getracht is voor beide processen eenzelfde denkkader te ontwikkelen, waardoor

het derde doel van deze dissertatie bereikt kan worden, namelijk inzicht geven in de samenhang

c.q. het verschil tussen de achtergronden van beide processen.

Het uitgangspunt van het te hanteren denkkader is het belasting - belastbaarheidsmodel. Hier-
binnen worden de mogelijkheden voor interventies vanuit de werksituatie geëxpliciteerd. In-
terventies kunnen zowel gericht zijn op verandering van de werksituatie (belastende factoren

in het werk) als op veranderingen bij de werknemer (het verwerkingsvermogen). Het al dan

niet plaatsvinden van deze interventies wordt verklaard vanuit de theorie van de gesegmenteerde

interne arbeidsmarkt: verondersteld wordt dat de realisatie van deze interventies afhankelijk
is van de positie van de werknemer in het bedrijf (interne arbeidsmarktpositie).

In deze dissertatie concentreren wij ons op de invloed van de inteme arbeidsmarkt op interven-
ties. Aspecten op macroniveau, zoals het stelsel van sociale zekerheid of de werkgelegenheid,

worden gezien als de context waarbinnen deze invloed plaatsvindt en worden als zodanig niet
als variabele meegenomen in dit proefschrift. Wel wordt in de slotbeschouwing (hooÍdstuk

7) aandacht besteed aan de mogelijke consequenties van veranderingen van het stelsel van

de sociale zekerheid en werkgelegenheidsontwikkelingen voor de bestudeerde processen.

Het denkkader staat weergegeven in figuur 1. I 1 .
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Figuur 1.1 1 Denkkader voor het proces van arbeidsgebonden WAO-intrede en werkhervatting

Het inzicht in de achtergronden van arbeidsgebonden WAO-intrede en werkhervatting bij de

eigen werkgever wordt in deze studie gegeven aan de hand van hierboven gepresenteerd denk-

kader. De centrale vraag hierbij is of dit kader op een goede wijze de beide processen weergeeft.

De subvragen die hierbij beantwoord moeten worden, hebben betrekking op de afzonderlijke
relaties binnen hel kader.

De veronderstelling is dat het proces van arbeidsgebonden WAO-intrede alsvolgt verloopt.
De interne arbeidsmarktpositie van de werknemer bepaalt of er interventies plaatsvinden, gericht

op te werk dan wel op de persoon. Deze interventies hebben tot doel de balans tussen de

belastende factoren en regelmogelijkheden enerzijds en het verwerkingsvermogen van de

persoon anderzijds, te verbeteren. Dit voorkomt belastingsverschijnselen en daarmee ar-

beidsgebonden WAO-intrede. Wanneer echter door een slechte interne arbeidsmarktpositie

interventies uit blijven, zal de balans tussen de belastende factoren en regelmogelijkheden ener-

zijds en het verwerkingsverrnogen van de persoon anderzijds, verstoord worden. Dit leidt tot

een toename van de belastingsverschijnselen en op termijn tot zrbeidsgebonden WAO-intrede.
Bij werkhervatting gaat om een vergelijkbaar proces wat uiteindelijk tot gevolg heeÍï dat de

betreffende werknemer al dan niet het werk kan hervatten in de betrefÍènde werksituatie.

Het denkkader wordt als eenduidig procesmodel gehanteerd, waarbij alleen de hoofd-relaties

tussen de concepten getoetst worden en interactie-effecten buiten beschouwing blijven. Deze

relaties zijn in Íïguur 1.1 I door middel van pijlen aangegeven.

1.6 Onderzoeksvragen

Zoals aangegeven is het doel van deze dissertatie drieledig: namelijk inzicht geven in:
l. de wijze waarop erbeidsgebonden WAO-intrede tot stand komt;
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2. de achtergronden van de werkhervatting bij de eigen werkgever voor werknemers die
een jaar arbeidsongeschikt waren voor het eigen werk, en

3. de samenhang c.q. het verschil tussen de achtergronden van arbeidsgebonden WAO-intre-
de en werkhervatting bij de eigen werkgever.

Deze drie doelen willen we bereiken door een nieuw denkkader te presenteren dat het proces
weergeeft van arbeidsgebonden WAO-intrede en het proces van werkhervatting. Door beide
processen in een vergelijkbaar denkkader te plaatsen willen we het derde doel bereiken namelijk
het aangeven van de verschillen en overeenkomsten van de processen.

De centrale vraag van deze dissertatie luidt daarom als volgt:
Is een denkl«tder waarbii het model belasting - bela.stbaarheid is aangevuld op basis van de
theorie van de gesegmenteerde arbeidsmarkt, een gctede weergave van het proces van arbeids-
gebonden WAO-intrede, c.q. werkheruatting bij de eigen werkgever voor w-erknemers die een
jaar arbeidsongeschikt waren voor het eigen werk, en geeft dit kader tevens inzicht in de
samenhang twssen beide processen?

Naast deze centrale vraag moet de beantwoording van de volgende subvragen de kennis over
de processen van arbeidsgebonden WAO-intrede en werkhervatting vergroten:

1. Welke rol speelt de interne arbeidsmarktpositie bij het ontstaan van arbeidsgebonden
WAO-intrede en werkhervatting bij de eigen werkgever voor werknemers die een jaar
arbeidsongeschikt waren voor het eigen werk?
Is de mate waarin interventies worden gerealiseerd (zowel gericht op het werk als op de
werknemer) afhankelijk van de interne arbeidsmarktpositie van een werknemer?
In welke mate beïnvloeden interventies gericht op het werk en interventies gericht op
de werknemer de belastende factoren en regelmogetjkheden c.q. het verwerkingsvermo-
gen?

In hoeverre worden de belastingsverschijnselen beïnvloed door de belastende factoren
en de regelmogelijkheden enerzijds en het verwerkingsvermogen anderzijds?
Welke rol spelen belastingsverschijnselen bij het ontstaan van arbeidsgebonden WAO-in-
trede en werkhervatting bij de eigen werkgever voor werknemers die een jaar aLrbeidsonge-

schikt waren voor het eigen werk?

2.

t-

5.

Alvorens de onderzoeksvragen te beantwoorden volgt eerst een samenvatting van hetgeen
tot nu toe bekend is over de achtergronden van arbeidsgebonden WAO-intrede en werkhervat-
ting. Dit overzicht van de literatuur geeft behalve een stand van zaken van de kennis op de
twee gebieden en hetgeen bekend is over de betreffende relaties in het denkkader, ook inzicht
in de factoren die in ieder geval meegenomen moeten worden bij de operationalisatie van de
verschillende in het kader gehanteerde begrippen.

24



2 Een overzicht van eerder onderzoek naar WAO-
intrede en werkhervatting

Het eerder onderzoek naar WAO-intrede en werkhervatting geeft inzicht in hetgeen tot nu

toe bekend is over deze processen en over de verklaringen die daarvoor zijn gevonden. In het

onderstaande wordt, nade weergave van hetgeen erover bekend is, telkens aangegeven welke
theorieën of modellen gebruikt zijn door de betreffende onderzoekers ter verklaring van de

uitkomsten en in hoeverre deze aansluiten bij de in het denkkader gehanteerde theorieën, te

weten het model belasting - belastbaarheid en de theorie van de gesegmenteerde arbeidsmarkt
(zie § 1.5).

Het eerder onderzoek naar arbeidsgebonden WAO-
intrede

2.1

In het navolgende volgt een overzicht van onderzoeksliteratuur met betrekking tot WAO-intre-
de. Hierbij is er voor gekozen niet alleen aandacht te besteden aan de arbeidsgebonden WAO-
intrede, maar aan de WAO-intrede in het algemeen. In deze onderzoeks-literatuur komen

namelijk aspecten aan de orde die vanuit het denkkader van belang z1n. Hierbrl kan onder

andere gedacht worden aan de relatie tussen persoonskenmerken en WAO-intrede, die een

indicatie kunnen geven van het selectiebeleid van werkgevers, of van de invloed van het werk
op hetontstaan van ziekten. Ook geeft deze literatuur een beeld van aspecten die niet direct
in het denkkader zijn opgenomen, zoals economische aspecten en aspecten van wet- en

regelgeving, maar die voor de interpretatie van de resultaten wel van belang kunnen zijn.
In demeeste gevallen gaathet in de literatuur om de constatering van een statistisch verband

tussen de bereffende factor en WAO-intrede. Vaak is dus geen sprake van een aantoonbaar

causaal verband, maar van aan arbeidsongeschiktheid gerelateerde factoren.

In paragraaf 2.1.1 wordt eerst een overzicht geboden van hetgeen bekend is over de relatie

tussen persoonskenmerken en arbeidsongeschiktheid en de verklaringen die voor deze relatie

worden gegeven. In paragraaf 2. 1.2 komt aan de orde hoe WAO-intrede gerelateerd is aan

kenmerken van het werk/het bedrijfen de bijbehorende verklaringen.

Tenslotte worden de maatregelen besproken die bedrijven treffen om WAO-intrede te voorko-

men (§ 2.1.3). Aan het eind van deze bespreking volgt een samenvatting (§ 2.1.4).

2.1.1 Persoonskenmerken

Geslacht
Uit instroomcijÍèrs van loontrekkenden in de WAO (Statistisch jaarverslag GMD 1993) bl{kt
dat het WAO-risico voor vrouwen ( 16, I per 1.000 verzekerden) hoger ligt dan voor mannen

(14,0 per L000 verzekerden). Dit is opmerkelijk tegen de achtergrond van de leeÍïijdsverdeling
van de verzekerde mannen en vrouwen. Circa 9Vo van de vrouwen is 50 jaar of ouder tegen

25



l4Vo vien de mannen. Zoals verderop in deze paragraaf zalblijken neemt het arbeidsongeschikt-
heidsrisico toe met de leeftijd. Aangezien werkende vrouwen gemiddeld jonger zijn dan
werkende mannen, zou het meer voor de hand hebben gelegen dat mannen een hoger WAO-
risico hebben dan vrouwen. Gegeven een gelijke leeftijdsverdeling zou het WAO-risico voor
vrouwen zelfs nog hoger liggen: 17 .4 per 1.000 verzekerden. Voorzover bekend kan dit niet
verklaard worden uit een hoger risico van vrouwen op ziek worden door het werk. Lacroix
& Haynes ( 1987) vonden in een internationaal literatuuronderzoek op dit punt geen verschillen
tussen mannen en vrouwen. Anderzijds werken vrouwen voor een belangrijk deel in andere
beroepen dan mannen (CBS, 1991). Mannen werken veel in industriële of transportfuncties,
terwijl vrouwen meer in dienstverlenende en administratieve functies actief zijn. In hoeverre
dit met andere risico-factoren voor'WAO-intrede samen gaat is vooralsnog onbekend. Vrouwen
hebben verder naast hun werk dikwijls ook de verantwoordelijkheid voor het huishouden en
de zorg voor kinderen. Deze dubbele of driedubbele belasting zou een factor kunnen zllnbli
het hogere arbeidsongeschiktheidsrisico van vrouwen.
Het hogere WAO-risico voor vrouwen is overigens een tamelijk recent verschijnsel. Tot het
eind van de jaren tachtig hadden mannen een hoger WAO-risico. Hierover heeft jarenlang
discussie plaatsgevonden (zie Schellart, 1990). Aanleiding vormde een publicatie van de
Landeltjke Stichting Ombudsvrouw uit 198 1 waarin naar voren werd gebracht dat de uitvoering
van de WAO ongelijke uitkomsten gaf voor mannen en vrouwen. Bijlsma & Koopmans stelden
in hun proefschdft (1990) dat vrouwen een grotere kans hebben op langdurige ziekten, maar
gegeven de ziekte, een geringere kans om het ziektewetjaar te voltooien en in aanmerking
komen voor een WAO-uitkering. Ook Aarts & De Jong (1990) signaleerden dat vrouwen bij
gelijke kenmerken een lagere kans op toetreding tot de WAO hadden. Dit wees volgens hen
op een discriminerende houding van de uitvoerders van de Ziektewet en de WAO. Schellart
( 1990) heeft bovenstaande conclusies besffeden. Volgens hem was de situatie van de mannelijke
en vrouwelijke cliënten van Bijlsma & Koopmans niet vergelijkbaar - onder andere ten aanzien
van de leeftrld, de duur van de ondergane arbeidsbelasting, het beroepsniveau en het soort
ziektebeeld - en hadden de onderzoekers in hun analyse onvoldoende rekening gehouden met
deze verschillen. Uit het onderzoek van Aarts & De Jong bleek volgens Schellart dat een
discriminatoire behandeling van vrouwen alleen in de eerste vijf maanden van de Ziektewet
speelde en niet bij de beoordeling voor de WAO-intrede. Verder liet Schellart op basis van
eigen materiaal zien dat, als met mogelijk verstorende variabelen rekening wordt gehouden,
geen systematische invloed van geslacht op de hoogte van de mate van arbeidsongeschiktheid
te signaleren valt.

Samenvattend kan geconstateerd worden dat recente gegevens wijzen op een situatie waarin
vrouwen een hoger WAO-risico hebben. De oorzaak van dit hogere risico is momenteel nog
niet duidehjk. Vrouwen werken veelal in andere beroepen dan mannen en worden als gevolg
daarvan waarschijnlijk ook met andere risico-factoren geconfronteerd. Dit zou van invloed
kunnen zijn op het WAO-risico van vrouwen. Anderzijds kunnen ook de huishoudelijke en
verzorgende taken van vrouwen hierbij een rol spelen.

Aansluitend hierop kan geconcludeerd worden dat de verklaringen voor het recente hogere
WAO-risico van vrouwen vooral gezocht worden in de risico's op het werk en in de belasting
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in en buiten het werk. Daarmee sluiten deze verklaringen goed aan bij het belasting - belast-

baarheidsmodel. Het hogere WAO-risico wordt nergens in verband gebracht wordt met selectie-

gedrag van werkgevers, hetgeen een basis zou vorïnen voor een verklaring vanuit de arbeids-

markttheorie. Wel zijn in het verleden verwijzingen gemaakt naar discriminerend gedrag van

uitvoerders van de sociale zekerheid. Dit zou op zich goed aansluiten bij de verbreding die

Glebbeek ( 1993) heeft aangebracht in de segmenteringstheorie en waarbij hij aangeeft dat ook
acties van werknemers en de overheid van invloed zijn op het selectieproces.

LeeJïijd
Er is een rechtlijnig verband tussen de leeftijd en het risico om in de WAO terecht te komen
(zie tabel2.1).

Tabel 2.1 Het WAO-risico nqglggllqscglgggllg_lqgn: Statistisch iaarverslag GMD 1993)

leeÍtijdscategorie aanlal verzekerden WAO-instroom WAO-risico per 1.000

ílnnntre kkpnden \

-15-19jaar
- 20 - 24 )aat
- 25 - 29 )aar
- 30 - 34 jaar

- 35 - 39 jaar

- 40 - 44 jaar

- 45 - 49 jaar

- 50 - 54 jaar

- 55 - 59 jaar

893.000 10150

291 .000

808.000

732.000

626.000

582.000

336.000

190.000

1 799

7529

9876

9577

10315

8635

5438

o,z
OQ

11,4

13,5

15,3

17 ,7

19,1

25,7

28,6

s34.000 10222

-60-64 iaar 53.000 1567 29,6

In de jongste leeftijdscategorie ( 15 ím l9 jaar) ligt het WAO-risico op 6,2 per 1.000 verzeker-

den. In de categorie 30 t/m 34 jaar ligt het met 13,5 per 1.000 verzekerden al ruim 2 keer zo

hoog. Het WAO-risico is het hoogst in de oudste leeftijdscategorie 60 tlm 64 jaar, namelijk
29,6 per 1.000 verzekerden. Het WAO-risico wordt in deze leeftijdscategorie enigszins gedrukt

door de VUT (vervroegde uittreding). Een deel van de werknemers die anders via de WAO
het werk zou hebben verlaten, is waarschijnlijk vervroegd uitgetreden. Draaisma e.a. ( 1989)

signaleren in hun onderzoek onder leidinggevenden in de bouw dat, hoewel VUT-ters niet

als een ongezonde groep uit de analyses naar voren zijn gekomen, bij ruim de helft van hen

gezondheidsaspecten (mede) een rol hebben gespeeld bij de beslissing om met de VUT te gaan.

Zij concluderen dan ook dat de VUT-regeling een deel van de WAO-gevallen voorkomen

heeft. Ook andere auteurs leggen een verband tussen de VUT en de WAO (Van Dijk e.a., 1987;

Aarts & De Jong, 1990; Broersen e.a., 1991, De Winter, 1991). Volgens Ekamper & Henkens
(1993) zouruim een derde van de VUT-ters vanwege arbeidsongeschiktheid het arbeidsproces
hebben verlaten als er geen VUT-regeling zou hebben bestaan. Zij baseren deze schatting op

gegevens over ambtenaren (ABP-verzekerden). Deze schatting kan echter niet zonder meer

worden overgenomen voor de marktsector. In de marktsector wordt verhoudingsgewijs minder
gebruik gemaakt van de VUT-regeling dm bij de overheid. Volgens het CBS (1993) ontvingen
in 199 I circa 135.000 personen een VUT-uitkering. Het ABP (1992) telde op dat moment

48.000 VUT-ters op een totale populatie actieven van bijna 900.000 personen. Het percentage
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VUT-ters onder de ambtenaren komt hierbij op ruim 5lo . De overige 87.000 VUT-ters waren
dus werkzaam in de marktsector. Volgens de GMD (1992) bedroeg het totaal aantal verzekerde
loontrekkenden in 1991 ruim 5.000.000 personen. Hiermee komt het percentage VUT-ters
in de marktsector op een kleine 2Vo.

Dat de kans op arbeidsongeschiktheid toeneemt met de leeftijd wordt in het algemeen verklaard
vanuit de langdurige blootstelling aan lichamelijk of psychisch belastende werkomstandigheden.
Maar er moet een onderscheid gemaakt worden tussen leeftijdsgerelateerde effecten en effecten
die voortvloeien uit een langdurige eenzijdige functie-uitoefening of duurbelasting. Een
langdurige eenzijdige functie-uitoefening kan leiden tot gezondheidsproblemen (bijvoorbeeld
btj fysieke belasting en blootstelling aan toxische stoffen), die ook opjongere leeftijd al kunnen
spelen. Bij het ouder worden, waarbij vaak ook sprake is van het afnemen van het arbeidsver-
mogen, kan het voortduren van lichamelijke of psychische belasting leiden tot ernstige ziekten
of aandoeningen en tot langdurige arbeidsongeschiktheid en WAO-intrede (zie § 2.1 .2; kwaliteit
van de arbeid). Anderzijds is in de laatste decennia ook het werk zelf veranderd. Door onder
meer de infroductie van nieuwe technologieën en meer flexibele voÍïnen van arbeidsorganisatie
is het werk complexer geworden en de werkdruk toegenomen (Kompier, 1996). In die zin
kan het werk ook een conditionele rol spelen bij het arbeidsongeschikt worden van oudere
werknemers. Door deze veranderingen in het werk kan de taak voor oudere werknemers te
belastend worden, terwijl geen sprake hoeft te zijn van een vermindering van het arbeidsver-
mogen.

Geconstateerd kan worden dat de verklaringen van het toenemende arbeidsongeschiktheidsrisi-
co naar leeftijd vooral aansluiten op het belasting - belastbaarheidsmodel. De opmerkingen
ten aanzien van de conditionele rol van het werk laten enige ruimte voor interventies van de
werkgever, die verklaard kunnen worden vanuit een arbeidsmarktperspectief. Werkgevers
zouden vanuit dit perspectief minder bereid zijn te investeren in (veelal vermeend minder pro-
ductieve) oudere werknemers. Dit zou ook van invloed zijn op hun bereidheid om het werk
aan te passen opdat de werknemer (voorlopig) zijn werk kan continueren.

Nationaliteit
Registratie van nationaliteit of land van herkomst ligt in Nederland (nog) erg gevoelig. Tegen-
standers van registratie wijzen op een mogelijke inbreuk op de persoonlijke levenssfeer en

risico's van misbruik. Anderzijds blijkt het, bij het ontbreken van een regisffatie van nationaliteit,
vrijwel onmogelijk ontwikkelingen bij migranten vast te stellen en te volgen (zie bijvoorbeeld
Griindemann & Zwiers, 1988). Ten gevolge hiervan zijn geen systematische gegevens
beschikbaar over de arbeidsongeschiktheid onder allochtonen in Nederland. Deze lacune wordt
enigszins opgevuld door onderzoeks- publicaties. Nijhuis & Soeters (1983) vonden in hun
onderzoek brj industriëIe en niet-industriële bedrijveninZoid Limburg een positief verband
tussen het percentage buitenlandse werknemers in het bedrijf en de WAO-instroom onder het
mannelijk uitvoerend personeel. Ook Van Dijk e.a. (1987) signaleerden hogere WAO-
toetredingsrisico's voorbuitenlandsepersoneelsleden in de arLreidsongeschiktheidscijfers van
een groot industrieel bedrijf. Verweij e.a. (1990) stelden vast dat het risico van Turkse en
Marokkaanse mannen op langdurige arbeidsongeschiktheid - rekening houdend met de
verschillen in leeftijdsopbouw van de verschillende groepen - ongeveer 2keer zo hoog ligt
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als dat van Nederlandse mannen. HetzelÍde geldt voor Surinaamse vrouwen in vergelijking
met Nederlandse vrouwen. De cijÍèrs van Antilliaanse mannen en vrouwen liggen ongeveer

op hetzelfde niveau als die van Nederlandse mannen en vrouwen.

De grotere kans van allochtonen op ar-beidsongeschiktheid wordt veelal verklaard door te wijzen

op de arbeidsomstandigheden van deze werknemers - veelal zwaar lichamelijke arbeid onder

niet altijd even goede omstandigheden. Daarnaast wordt ook wel gewezen op de veelal minder
gunstige woon- en leeÍ.situatie van allochtonen in Nederland en de psychische eÍï'ecten van

het leven als migrant in een ander land (zie onder andere den Bakker, | 989). Met andere

woorden ook bij de verschillen naar nationaliteit worden verklaringen primair gezocht in de

belasting en belastbaarheid van de werknemers. Opvallend is dat het selectiegedrag van de

werkgever nergens als verklaring voor de niet onaanzienlijke verschillen tussen autochtone

en allochtone werknemers wordt genoemd.

Opleiding
Ook opleiding wordt in de reguliere statistische gegevens van de Gemeenschappelijke Medische

Dienst niet meegenomen. Toch zijn hier in ruime mate gegevens over voorhanden (zie onder

andere Aarls e.a., 1982; Van 't Hullenaar & Koningsveld, 1986; Bijlsma & Koopmans, 1990).

Arbeidsongeschikten hebben veelal een lagere opleiding dan werkenden. Naarmate het

opleidingsniveau hoger is daalt het arbeidsongeschiktheidsrisico. Laag opgeleiden hebben

een 2,5 tot 3 miuil zo hoge arbeidsongeschiktheidskans als hoog opgeleiden (Vrooman, 1992).

Nrjhuis & Soeters ( 19U3) deden onderzoek op bedrijfsniveau. Ook zij signaleerden een verband

tussen het opleidingsniveau van het mannelijk personeel en de WAO-instroom. Naarmate het

gemiddelde opleidingsniveau in het bedrijf lager ligt, is de WAO-instroom hoger onder het

mannelijk personeel. Het hogere arbeidsongeschiktheidsrisico van laag opgeleiden kan

verklaard worden uit de lichamelijke en geestelijke belasting van het werk. Laag opgeleide

werknemers zijn vaak al op jonge leeftld blootgesteld aan lichamelijk (en geestelijk) zwaar

werk. Bovendien hebben zij vaak minder mogelijkheden om zelf de volgorde en het tempo

te bepalen. Hoog opgeleiclen hebben veelal een minder lichamel4k en geestelijk belastende

werksituatie en meer regelmogelijkheden in het werk (zie onder andere Houtman e.a., 1991).

Ook deze verklaring is conÍbrm het belasting - belastbaarheidsmodel. Er zijn geen publicaties

aangeÍolïèn die het hogere WAO-risico van laag opgeleiden (mede) in verband brengen met

hun positie op de arbeidsmarkt.

Beroep
Er zijn in Nederland geen systematische gegevens voorhanden over het arbeidsongeschiktheids-

risico naar beroep. Wel is in onderzoek gekeken naar de verschillen in het arbeidsongeschikt-

heidsrisico tussen functieniveaus en naiu de relatie tussen beroep en ziekte bij WAO-intreders.
Ook wordt aandacht besteed aan de arbeidsongeschiktheid bij specifieke beroepsgroepen, zoals

bijvoorbeeld buschauffeurs, schilders en lassers.

De gegevens over het arbeidsongeschiktheidsrisico naar beroepsniveau lopen grotendeels paral-

lel met die over het opleidingsniveau. Een hoger beroepsniveau gaat samen met een lager

arbeidsongeschiktheidsrisico en een lager beroepsniveau met een hoger risico (zie onder andere

Aarts e.a., 1982). Er is natuurliik ook een direct verband tussen het opleidings- en het
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beroepsniveau. Daarom kan ook voor de verklaring van de verschillen in arbeidsongeschikt-

heidsrisico naar beroepsniveau gewezen worden op de verschillen in de arbeidssituatie. Op

basis van een secundaire analyse op het gegevensbestand van het LeefSituatie-Onderzoek (LSO)

van het CBS consrareren Houtman e.a. ( 1991 ) dat hogere en middelbare employés gunstiger

oordelen over cle arbeidsinhoud, de arbeidsomstandigheden en de arbeidsvoorwaarden dan

lagere employés en arbeiders.

Schellart e.a. ( I 989) hebben gekeken naar de samenhang tussen het beroep (geoperationaliseerd

in zes functiegroepen) en ziekte (de aÍkeuringsdiagnose) br1 WAO-ers. De resultaten laten

een goede samenhang zien tussen de belasting en de afkeuringsdiagnoses. Bij functies met

een psychische belasting, zoals leidinggevende en intellectuele tuncties en administratieve

Íïncties is sprake van verhoudingsgewijs meer aÍkeuringen met een psychische diagnose of
een diagnose hart- en vaatziekten. Bij de fysiek belastende functies, zoals dienstverlenende

en industriële functies, is sprake van verhoudingsgewijs veel afkeuringen voor aandoeningen

aan het bewegingsapparaat.
Onderzoek naar arbeidsongeschiktheid bij specifieke beroepsgroepen heeft onder andere plaats

gevon«len bij beroepen als buschauffeur (Kompier e.a., 1986; Pokorny e.a., 1991), kraandrijvers

(Bongers e.a., 1987), landbouwtrekkerbestuurders (Boshuizen e.a., 1987), lassers (Wanders,

1989), schilders (Van Vliet e.a., 1989) en uitvoerders in de bouw (Draaisma e.a., 1989). Voor

een deel worden bij cleze beroepen hogere WAO-risico's vastgesteld, zoals bij de buschauffeurs

(in verbancl met aandoeningen aan het bewegingsapparaat en psychische klachten), de

kraan{rijvers (in verband met aandoeningen aan hetbewegingsapparaaQ, de Iassers (in verband

met aandoeningen aan het bewegingsapparaat en aan de ademhalingsorgemen) en de uitvoerders

in de bouw (voor aandoeningen aan het bewegingsapparaat). Het hogere arbeidsongeschikt-

heiclsrisico in cleze beroepen wordt eveneens in verband gebracht met de belasting in het werk.

Bij de buschauffeurs en de uitvoerders betreft dit de fysieke en de psychische belasting van

het werk, bij de kraandrijvers trillingen en bij de lassers de fysieke belasting en de blootstelling

aan lasrook. Brj de landbouwtrekkerbestuurders en schilders werd tegen de verwachting in

geen hoger arbeidsongeschiktheidsrisico vastgesteld. Brj de landbouwtrekkerbestuurders werd,

evenals bij de kraandrijvers, een hoger percentage WAO-intreders met rugklachten tengevolge

van trillingen verwacht en brj de schilders een hoger percentage WAO-intreders met psychische

klachten als gevolg van blootstelling aan organische stoffen (OPS).

Hetis op zich niet verrassend dat men bij het onderzoek naar de relatie tussen het beroep en

de WAO-risico's zich primair richt op de in het werk gelegen oorzaken van de arbeidson-

geschiktheid. Dit betreft immers veelal epidemiologische studies waar de oorzaken van de

WAO-intrerle in de verschillende beroepen op de eerste plaats gezocht wordt in de blootstelling

die men in dit beroep heeÍï. Deze studies sluiten dus goed aan bij het belasting - be-

lastbaarheidmodel. Verklaringen die betrekking hebben op de positie van de beroepsbeoefe-

naren op de arbeidsmarkt en de mogelijke effecten daarvan op de WAO-intrede komen in deze

studies niet voor.

Gez.ondheid

Natuurlijk speelt met name de gezondheid een rol bij het arbeidsongeschikt worden van werkne-

mers. Een WAO-uitkering kan immers pas verstrekt worden na een jaar arbeidsongeschiktheid
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voor het eigen werk. Om in aanmerking te komen voor een uitkering in het kader van de

Ziektewet (of zoals nu voor het merendeel van de werknemers geldt een doorbetaling van loon

in het kader van de Wet uitbreiding loondoorbetalingsplicht bij ziekte (Wulbz)) moet men

wegens ziekte of gebrek ongeschikt zijn om de eigen arbeid te verrichten. Degenen die een

jaaiziek zijn en daàrna doorstromen naar de WAO hebben dus veelal ernstiger beperkingen

Ln ,ijn dan ook veelal minder gezond dan werkenden. Dit wordt in verschillende onderzoeken

bevestigd(ziebijvoorbeel{Philipsen&Halfens, 1983;VanderHorst, 1988;Bensing, l99l;

van der Giezen, 1993; Van der velden, 1993). De conclusies van deze onderzoekingen hebben

echter betrekking op <le situatie na WAO-intrede. Voor de onderhavige studie is het echter

vooral van belang in hoevere de betreffen<le werknemers voorafgaande aan het ziektewetjaar

al een slechtere gezondheid hadden en in hoevere (on)gezondheid een'determinant'van WAO-

intrede is. In verschillende onderzoekingen is aandacht besteed aan verzuim als voorspeller

van latere arbeidsongeschiktheid. Verzuim wordt in <lit verband opgevat als een indicatie van

een mincler goede gezondheid. Uit deze onderzoekingen (Luycks, 1973; Meijman e.a., 1982;

Kompier e.a., tS86; De Winter, 1991) blijkt clat potentiële WAO-ers al twee tot vijf jaar

voorafgaande aan de WAO-intrede (of aÍkeuring onder ABP-wet) een hoger verzuimpercentage

hebben dan degenen die niet uitvallen (de blijvers). In dit verband kan geconcludeerd worden

dat werknemers die dreigen uit te vallen uit het werk en <loor te stromen naar de WAO al vóór

hetjaar ziekte een slechtere gezondheid hebben dan hun collega's. Daarmee kan (on)gezondheid

ook als een 'determinant' van WAO-intrede gezien worden'

Vanuit het denkkader van deze studie zou een minder goede gezondheid zowel een verminderd

verwerkingsvermogen betekenen (en <laarmee bij een gelijkblijvende belasting van het werk

op den duJrkrnn"n l"i,l"n tot arbeidsongeschiktheid) als op de interne arbeidsmarktpositie

van de werknemer (en daarmee op de bereidheid van de werkgever (verder) in deze werknemer

te investeren en/of aanclacht te besteden aan de omstandigheden in het werk teneinde uitval

uithet werk te voorkomen). De hier beschreven onderzoeksliteratuur beperkt zich veelal tot

de eerstgenoemde verklaring.

Diagnose
De belangrijkste diagnosecategorieën in de arbeidongeschiktheidsregelingen in Nederland

zrjn psychische ziekten en aandoeningen van het bewegingsapparaat. Beide zijn elk verantwoor-

delijk voor ongeveer een derde van de instroom in cle AAW^VAO' Ruim 77o van de nieuwe

AAWWAO-ers is afgekeuril voor een aancloeningen aan hart en vaten' Overige diagnose-

categorieën bedragen bij elkaar iets meer dan een kwaft van <le WAO-instroom (zie Íabel 2'2')'

Hoewel beweerd wordt dat vooral jongeren een beroep zouden doen op de WAO in verband

met psychische stoornissen (zie onder andere Ketting & Brjl, 1990), blijken jonge werknemers

geen sieciale risicogroep te vormen om afgekeurd te worden vanwege een psychische aan-

ào"ning (Kompier e.a., t-9921. longere werknemers hebben juist het laagste risico om afgekeurd

te worclen op giond van psychische a,mdoeningen. Ook komen psychische aandoeningen onder

jongere WAO-ers niet uuk . roo. drm onder oudere WAO-ers (Griindemann & Nrjboer, 1994).

Vrouwen hebben wel - in lijn met het algemene WAO-risico - een hoger arbeidsongeschikt-
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heidsrisico door psychische klachten dan mannen (zie De Klerk & van der zouwe, 1992 en
1993 en Van der Zouwe & De Kterk, 1993).

Tabel 2.2 De instroom in de AAW,A/VAO naar diagnosecategorie (bron: Statistisch jaarverslag GI\ID 1992/Jaarverslag Abp
1 992 statistisch deel)

diagnosecategorie AAWWAO-instroomin AAWWAO-instroomin

- psychische aandoeningen 2g.SSz
- aandoeningen aan hart en vaten 6.304
- aandoeningen aan het bewegingsapparaat 27.671

..:..-0.Y9.1i99.q9i.q99.fr9.qt.. ......_ 22.1ss

QQ AA/

7,4"/"

32,7%

26,1"/"

Verhoudingsgewijs veel afkeuringen vanwege psychische ziekten komen voor onder de trbeids-
ongeschikten uit de bedrijfsverenigingen voor het bankwezen, de gezondheidszorg en de
grafische industrie (GMD, 1993). ook onder arbeidsongeschikte u-Àt.nur., - en mer name
binnen het onderwijs - komt deze diagnose verhoudingsgewijs veel voor (ABp, 1993). Aan-
doeningen van het bewegingsapparaat komen verhoudingsgewijs veel voor on6er arbei6s-
ongeschikten uit de bedrijfsverenigingen voor de bouw, de agrarische sector, de metaalnijver-
heid en de vleessector (GMD, 1993).
Over het algemeen komt de aard van de diagnose redelijk overeen met de aard van de belasting
bij het werk in de bedrijven die zijn aangesloten bij die bedrijfsverenigingen. Het gaat hiei
overigens om relatieve verschillen binnen de groepen arbeidsongeschiiten in cle cijÍ-ers van
de bedrijfsverenigingen. Wanneer het algemene WAO-risico onder de werknemers in een
bedrijfsvereniging laag is, kan een bepaalde diagnose relatief veel voorkomen oncler de arbeicls-
ongeschikten, ter"wijl het absolute risico op arbeidsongeschiktheicl voor deze diagnose bij cle
bedrijven die zijn aangesloten bij deze bedrijfsvereniging toch laag is. ook het omgekeÈrde
kan voorkomen, namelijk dat een diagnose relatief weinig voorkomt onder de arbeidsongeschik-
ten uit de bedrijven die zijn aangesloten bij deze bedrijfsvereniging, maar dat 6oor eàn hoog
algemeen WAO-risico, het absolute risico voor deze cliagnos" in a. bedrijfsvereniging
desondanks hoog is.
In de agrarische sector bijvoorbeelcl bedroeg de kans op WAO-intrede onder cle omslagleden
in 1992 12 per 1.000 verzekercle mensjaren (svR, 1993). uit de GMD-gegevens blijkt 45o/o
van de nieuwe WAo-ers in deze bedrijfsvereniging in 1992 een diagnose aandoeningen aan
het bewegingsapparaat te hebben. Beide gegevens combinerenci leiclt dit tot een arbeidsonge-
schiktheidsrisico voor aandoeningen aan het bewegingsapparaar van 5 per 1.000 verzekerde
mensjaren in de agrarische sector. Dit ligt ongeveer op hetzelfde niveau als het arbeiclson-
geschiktheidsrisico voor psychische ziekten in <le bouwnijverheid, waar overigens het
arbeidsongeschiktheidsrisico voor aandoeningen aan het bewegingsapparaat in 1992bijna
l5 per 1.000 verzekerde mensjaren bedroeg.

op een vergelijkbare wijze reclenerend, wijzen Van Dijk e.a. (1987) er op dat het stressrisico
van handarbeiders - ondanks het hoge arbeidsongeschiktheidsrisico in verbancl met aandoenin-
gen aan het bewegingsapparaat - niet onderschat moet worclen. Zij vonden hoge absolute WAO-
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toetredingscijÍèrs vanwege psychische problemen bij productie- (mannen) en schoon-

maakpersoneel (vrouwen), in vergelijking met kantoorpersoneel. Ook Verbeek ( 199-l) signaleerl

onder werknemers met een fysiek belastend beroep zoals straatvegers veel arbeidsongeschikt-

heid door psychische klachten. Hij brengt dit in verband met slechte arbeidsverhoudingen,

slechte vooruizichten en het onaantrekkelijke werk. Eskelinen e.a. ( I 99 1) vinden dat de fysieke

zwaatte van het werk en een geclwongen werktempo samen hangen met psychische klachten'

Schroër (1993) komt tot de conclusie dat een veel voorkomende oorzaak van overspanning

werkstress is. Uiteindehjk komt2OTo van de werknemers die overspannen raken in de WAO

terecht.

Uit een groot aantal onderzoeken blijkt het verband tussen belasting in het werk en het ontstaan

van klachten aan hetbewegingsapparaat (Von Ferber & Slesina, 1986; Tat, 1987; Eskelinen

e.a., I 99 1; Chatterjee, I 987). Het ontstaan van hart- en vaatziekten bl4kt ook beïnvloed te

worden door kenmerken van het werk. Met name werkstress is een belangrijke factor bij het

ontstaan van deze aandoeningen (Tat, 1987; Von Ferber & Slesina, 1986; Eskelinen e'a', I 991;

LaCroix&Haynes. 1987;Chapmane.a., 1990; Theorelle.a., l99l;Headapohl, 1993;Tuomi

e.a., 1991).

Onderzoek naar diagnose en arbeiclsongeschiktheid speelt zich volledig af op het terrein van

arbeid en gezondheid. Verklaringen voor verschillen tussen groepen werknemers in WAO-

risico's voàr bepaalde diagnosecategorieën worden gezocht in de aard en de belasting van het

werk. Het belasting - belastbaerheidmodel is het centrale verklaringsmodel. Arbeidsmarktaspec-

ten worden in deze onderzoekingen niet betrokken, terwijl deze aspecten juist een verklaring

kunnen geven voor de arbeiclsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden waaronder de verschillen

groepen werknemers hun werk verrichten.

2.1.2 Kenmerken van het werk/het bedrijf

Kwaliteit van de arbeid
De mate waarin de kwaliteit van het werk - in algemene zin - van invloed is op de arbeidson-

geschiktheid is onderzocht door Schellart (1989). ln dit onderzoek zijn de dossiers van 380

WAO-"., geanalyseerd en is door twee beoordelaars (arts en sociale wetenschapper) de mate

van beroepsgebondenheid van de ziekte of aandoening vastgesteld. Bijna de hell't van de

gevallen (186j wercl ingecleekl in de categorie 'niet beroepsgebonden', en ongeveer een kwart

iqO) m O" categorie 'beroepsgebonden'. Bij ongeveer een achtste van de gevallen (50) bleek

zowel sprake van beroeps- als niet-beroepsgebonden aspecten, zonder dat één van beide

factoren als overheersende oorzaak kon worden aangemerkt. ln de overige gevallen (54) kon

op basis van de beschikbare inÍbrmatie geen uitsprruak worden gedaan over de beroepsgebon-

denheid van de ziekte. Wanneer deze laatste groep buiten beschouwing gelaten wordt, komen

de percentages voor de verschillende groepen respectievelijk op 57 7o (niet beroepsgebonden),

ZS% 6eroepsgebonden) en l5o/o (niet/wel beroepsgebonden). Bij circa vier op de tien WAO-ers

is dus sprake van een duidelijke causale relatie tussen het werk en de ziekte waarvoor men

in de WAO terecht is gekomen.

De nadere relatie tussen het werk en de arbeidsongeschiktheid, oftewel de vraag naar de as-

pecten van het werk die van invloed zijn op het ontstratm van arbeidsongeschiktheid en de wijze
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waarop hetproces van arbeidsongeschiktworden verloopt, is in een groot aantal Nederlandse
onderzoekingen aan de orde geweest (zie onder andere Roeleveld, e.a., 1982; Van 't Hullenaar
& van Koningsveld, 1986; Kompier, 1988; Draaisma e.a., l9g9; Aarrs & De Jong, 1990;
Verbeek, 1991; DeWinter, 1991). Als algemeen paffoon komt uit deze publicaties naar voren
datzwaat lichamelijk en/of geestelijk belastend werk - bij onvoldoende mogelijkheden voor
herstel - op de langere duur leidt tot inspannings- en gezondheidsklachten die vervolgens
kunnen leiden tot langdurige arbeidsongeschiktheid en WAO-intrede. Dit patroon is ook terug
te vinden in internationaal onderzoek. Kazantzis & MacDonalcl ( 1986) en Kentner & Valentin
(1986) bijvoorbeeld concluderen op basis van een overzichtstudie dat aspecten van het werk
van invloed zijn op de gezondheid van werknemers.

Roeleveld e.a. (1982) stellen vast «lat de fysieke en psychische belasting in de grafische industrie
leiden tot een 2 tot 3 maal zo grote kans op arbeidsongeschiktheid. Van 't Hullenaar & Van
Koningsveld (1986) vinden als belangrijkste oorzaken van arbeidsongeschiktheid een hoge
psychisch belasting, fysiek zwaar belastende omstandigheden in het werk, een negatief
lichamelijk welbevinden en gevoelens van depressie.
Kompier (l 988) ziet blijvende arbeidsongeschiktheid als een gevolg van processen van voort-
durende inspanning en onvoldoende herstel. Hij concludeert in zijn onderzoek onder bus-
chauffeurs <lat onder invloed van voortdurende arbeidsbelasting en van onvoldoende rust-
mogelijkheden sprake is van een cumulatief proces van een toenemende aantasting van de
gezondheid en het welbevinden dat zich over een lange tijd onrwikkelt. Dit procei lijkt te
beginnen met herstelklachten en minder specifieke psychosomatische klachten die a1s voorbode
gelden van serieuzer ziekteverzuim, en langs de weg van dit verzuim, van latere arbeidsonge-
schiktheid.
Draaisma e.a. (1989) komen in hun onderzoek onder leidinggevenden (uitvoerders) in de bouw
tot de conclusie dat knelpunten in het werk bijdragen aan het ontstaan van overbelastingsklach-
ten en bij het ouder worden tot een verergering van gezondheidsklachten. Beicle soorten
klachten verhogen de kans op uitval (o.a. wAo) ten gevolge van gezondheidsproblemen.
Ook Aarts & De Jong (1990) signaleren dat een proces van overbelasting ten grondslag ligt
aan latere arbeidsongeschiktheid. Conform de verwachtingen constateren zij een invloeà vJn
aspecten als de aard en ernst van de aandoeningen en ook aspecten als de zwaarte van het werk.
Aftankehjk van de economische gezondheid van het bedrrjf en de bereidheid het werk aan
de werknemer aan te passen, zljn deze aspecten volgens hen van invloed op de uitval via de
arbeidongeschiktheidsregelingen (zie verderop in deze paragraaf in het deel over de
'economische situatie van het bedrijf).
Verbeek(1991) onderschrijft, op basis van een epidemiologisch overzicht, de relatie tussen
fysieke arbeidsbelasting (en trillingen) en het optreden van rugklachten. Acute klachten kunnen
bij langdurige lichamelijke belasting overgaan in chronische klachten. Ook Von Ferber &
Slesina (1986) en Tat (1987) trekken de conclusie dat fysieke stressoren in het werk leiden
tot chronische klachten aan het bewegingsapparaat bij werknemers.
Hoewel De Winter (1991) in zijn onderzoek naar de voorspelbaarheid van individuele uitval
uit het werk (o.a. WAO) alleen het tweede deel van dit proces yan arbeidsongeschikt-worden
bevestigt (namehjk dat van inspannings- en gezondheidsklachten naar arbeidsongeschiktheid),
signaleert hrj dat zijn resultaten goed te rijmen zijn met een procesbenadering van ar-
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beidsongeschikt worden, waarbij slechte arbeidsomstandigheden leiden tot problemen met

het werk en de gezonclheid, die op hun beurt weer van invloed zijn op de arbeidsongeschiktheid'

Eskelinen e.a. (1991) vinden, op basis van transversaal onderzoek, dat er een relatie is tussen

werkstress en lichamelijke en psychische klachten'

Ook blijkt er een verband te bestaan tussen het ontstaan van hart- en vaatziekten en omstandig-

heden in het werk (Tat, 1987; Von Ferber & Slesina, 1986; Eskelinen e'a., 1991 ; LaCroix &

Haynes, 1987;Chapmane.a., 1990; Theorelle.a., 1991;Headapohl, 1993;Tuomie.a., 1991)'

Het ontstaan van hart- en vaatziekten blijkt met name samen te hangen met Stress op het werk'

Al met al kan geconstateerd worden dat het proces van arbeidsongeschikt worden vaak een

langdurig shjtageproces is waarbij sprake is van overmatige fysieke en psychische belasting

"n 
iruoÉo"rde mogelijkheden voor herstel. Op den duur kan deze situatie leiden tot ernstige

gezondheidsschade en langdurige arbeidsongeschiktheicl. Zoals aangegeven trekken ook

kazantzis & MacDonald en Kentner & Valentin de conclusie dat het werk van invloed is op

de gezondheid. Dit <loen zij op basis van een internationale overzichtstudie van onderzoek

naar deze relatie. Met name bij het ontstarm van ziekten van de ademhalingswegen, huidziekten

en klachten van het bewegingsapparaat blijkt er een sterk verband te zijn tussen kenmerken

van het werk en de aanwezigheid van deze ziekten. Zij tekenen bij de gevonden verbanden

wel aan dat het ontstaan van cleze ziekten vrijwel altld multi-Íactorieel is bepaald en dat in

onderzoek de werkfactoren zeer moeilijk te isoleren zijn'

De hier beschreven publicaties hanteren veelal een denkkader dat overeenkomt met het belasting

- belastbaarheidsmodel. De arbeidsongeschiktheid wordt gezien als een resultante van een

langclurig proces waarbij <le belasting van het werk uiteindelijk leidt tot de arbeidsonge-

schiktheid van de werknemer. Slechts sporadisch komt aan de orde dat ook andere aspecten

van invloed kunnen zijn op dit proces. Aarts & De Jong (1990) noemen in dit verband de

bereidheid van de wertgever om het werk aan de werknemer aan te passen. Zij brengen deze

bereidheid in verband met de economische situatie van het bedrijf, maar laten een meer selectief

beleid van de werkgever buiten beschouwing.

Bedrijfssector
Om een beeld te kr4gen van de verschillen tussen bedrijfssectoren ten aanzien van de kans

op langdurige ar-beidsongeschiktheid hebben Bijlsma & Koopmans (1984) de WAO-gegevens

"a, 
aJ"a.iltiverenigingen over de periode 1970- 1980 vergeleken. In de bedrijfsverenigingen

voor de Textiel, de Steen, de Bouw en de Mijnen bleken de WAO-toetredingskansen het hoogst'

Brj de bedrijfsverenigingen voor de Agrarische Bedrijven, de Gezondheidszorg, de Banken,

de Detailhandel, de Koopvaardij en ile Metaalnijverheid lagen de WAO-toetredingsrisico's

het laagst. Voor de werknemers bij de eerstgenoemde bedrijfsverenigingen bleek de kans op

WAO-toetreding minstens twee maal zo groot als voor de werknemers uit de tweede groep

bedrij fsverenigin gen.

Smuljers & BtoemhoÍÏ(-l991) hebben enigejaren later een vergelijkbare analyse gedaan op

wat recentere gegevens (1984-1986). Hun conclusies komen in grote lijnen overeen met die

van Bijlsma & Koopmans. Geen van beide onderzoekingen geeÍ1 echter een verklaring voor

de verschillen tussen de bedrijfsverenigingen. Voor een <leel hjkt deze gevonden te kunnen

worden in de aard van het werk. Zo hebben de werknemers in bedrijfsverenigingen met veel
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fysiek belastende werkzaamheden - zoals cle Bouw en de Mijnen - een verhoudingsgewijs grote
kans op WAO-toetreding. Ook Aarts e.a. ( 1982) verklaren de oververtegenwoordiging van
bouwvakkers onder de WAO-toetreclers cloor te wijzen op het langdurige zware werk dat in
deze sector wordt vericht. Omgekeerd hebben werknemers in bedrijfsverenigingen met weinig
fysiekbelastende werkzaamheden - zoals de Banken - steeds een verhoudingsgewijs kleinÉ
kans op WAO-toetreding. Vanuit dit perspectief kan echter niet verklaard worden waarom
de werknemers uit de bedrijfsverenigingen voor de Agrarische Bedrijven (met veel fysiek belast
werk) en de Gezondheidszorg (met veel fysiek én psychische belastend werk) een
verhoudingsgewijs geringe WAO-kans hebben. Opvallend is dat werknemers uit de
bedrijfsvereniging voor de Gezondheidszorg juist ook een verhoudingsgewijs grote kans op
beëindiging van een wAo-uitkering wegens hersrel hebben (Bijlsma & Koopmans. I9g4i.
De auteurs veronderstellen dat deze samenhang voor een deel het gevolg is van ontwikkelingen
in de werkgelegenheid (zie verderop in cleze paragraaf in het deel over de 'economische situatie
van het bedrijf).

Geconstateerd kan worden dat voor de verklaring van de verschillen in het WAO-risico tussen
de bedrijfssectoren het belasting - belastbaarheidsmodel te kon lijkt te schieten, maar clat vanuit
de arbeidsmarkttheorie een nuttige aanvulling hierop gegeven kan worden. Voor het eerst in
deze bespreking worden beide invalshoeken in de verklaringen gelijkwaarclig weergegeven.

Bedrijfsgrootte
In onderzoek is slechts sporadisch gekeken naar de relatie tussen arbeidsongeschiktheid en
bedrijÍ.sgrootte. De resultaten laten bovendien een zeer uiteenlopend beeld zien. De gegevens
van Roeleveld e.a. (1982) wijzen op een niet lineair verband tussen bedrijÍsgrootie en het
arbeidsongeschiktheidsrisico. Zij stelden vast dat werknemers in middelgrote be«lrijven (150-
299 werknemers) een hoger risico hebben dan werknemers in kleine en grote bedrijven. Nrlhuis
& Soeters (1983) vonden bij grotere organisaties meer arbeidsongeschiktheid. Voor de auteurs
was dit een verrassend resultaat. Zij veronderstelden dat in grotere organisaties ten gevolge
van een professionelere begeleiding van zieke werknemers juist minder arbeidsonges.f,ittt 

"iavoor zou komen. De hogere arbeidsongeschiktheid zou volgens hen een effect kunnen zijn
van het Íèit dat groteÍe bedrijven beter op de hoogte zijn van cle sociale wetgeving én
gemakkelijker van dit afvloeiingskanaal gebruik maken. Aarts e.a. (1982) tenslotte vonclen
bij grotere bedrijven juist weer wat minder arbeidsongeschikten. Zij brachten dit in verband
met het verhoudingsgewijs grote aantal bouwvakkers onder de WAO-ers in hun onderzoek.
die veelal in wat kleinere bedrijven werkzaam zijn. Anderzljds veronderstelden zij dat grotere
industriële en commerciële bedrijven een beter uitgewerkt sociaal beleid zouclen hebben.
waardoor langdurig verzuim en arbeidsongeschiktheid beter kan worden voorkomen.

Al met al kan worden vastgesteld dat er vooralsnog geen dui<lelijk beel«l is van de richting
waarin bedrijfsgrootte van invloed is op de omvang van de arbeiclsongeschiktheid. Wel is
duidelijk dat bedrijfsgrootte geen zelfstandig effect heeÍï op de omvang van arbeidsongeschikt-
heid maeLr dat dit verloopt via andere variabelen, zoals het sociaal beleid binnen de organisatie,
de kennis van de sociale wetgeving en de behoefte in het bednlf om overtollig personeel kwijt
te raken. Deze verklaringen sluiten goed aan op de in het vorige hoofdstuk behandelde
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arbeidsmarkttheorieën en met name op het onclerzoek van Ten Have (1993)' Deze stelde

bijvoorbeeld vast dat een goed sociaal beleid binnen de onderneming samen gaat met meer

cluurzame arbeidsrelaties. Opvallend is dat in de verklaringen over de verschillen in WAO-

intre{e naar bedrijf.sgrootte geen aandacht wordt geschonken aan werkaspecten (zoals de

kwaliteit van de arbei<l) en de invloed dairvan op de WAO-intrede. DaÍumee blijven elementen

van het belasting - belastbaarheidsmoclel buiten beschouwing, terwijl verschillen in arbeidsom-

standigheden ook een verklaring kunnen bieden voor het lagere WAO-risico in grotere bedrij-

ven.

Econctmische ,situatie vttn het hedrijf
Reorganisaties en inkrimpingen hebben een verhogende invloed op de WAO-instroom' Van

't Hullenaar & Van Koningsveld (1986) signaleerden dat bij ondernemingen met economische

problemen veel arbeidsongeschiktheid voorkomt. Bijlsma & Koopmans (1984) vonden een

Loge positieve correlatie (0,87) tussen veranderingen in <le werkgelegenheid en het aantal

nieu*à arbeidsongeschikten brj de bedrijfsverenigingen. Smulders & Bloemhoff (1993) stelden

empirisch vast daiontwikkelingen in het ziekteverzuim en de arbeidsongeschiktheid vóór lopen

op het aantal faillissementen. Verondersteld wordt <tat bij een teruglopende economie bedrijven

kàstenbesparen6e maatregelen zullen nemen en proberen overtollig personeel kwijt te raken

via de arbeiclsongeschikiheids- en/of werkloosheidsregelingen. Wanneer de economie zich

niet herstelt, is op termijn een toename van het aantal faillissementen onvermijdelijk'

ook Aarts & De Jong ( 1990) signaleren een calculerencl gedrag van de werkgever met betrek-

king tot arbei<lsongeschiktheid. Hoge vervangingskosten van werknemers gaan samen met

""n 
ioog WAO-risico. Maar het beleid van bedrijven met betrekking tot arbeidsongeschiktheid

is niet alleen op preventie gericht. Bolweg & Drjkstra (1993) stellen vast dat bedrijven 'creatief

gebruiken maken van de mogelijkheclen die de sociale zekerheid hun biedt om oudere werkne-

íers kwijt te raken. De regelingen (WW, WAO en VUT) fungeren hierbij als communicerende

vaten. Bedri.lfseconomische belangen vormen het leidend criterium' Zolatg er voldoende

jongere werklemers beschikbaar zijn, heeft men er geen belang bij oudere werknemers vast

te nouaen. Deze verklaring sluit volledig aan op de eerder behandelde arbeidsmarkttheorieën.

waarbij het gedrag van werkgevers primair gezien moet worden in hun streven naar

winstmaximalisatie, maar waarbij ook vooroordelen een rol spelen (Van Beek, 1993)'

Arbeidsgezondheidskundige aspecten komen hierbij - niet geheel onverwacht - niet aan de

orde.

2.1.3 lnterventies
Arbeidsongeschiktheid van werknemers kan voorkomen dan wel uitgesteld worden door inter-

venties. Deze activiteiten kunnen zowel betrekking hebben op de arbeidsomstandigheden in

het algemeen als op specifieke activiteiten gericht op het voorkomen van uitval of het bevorde-

ren van de werkhervatting van een zieke werknemer'

In een onderzoek van de European Foundation for the Improvement of Living and Working

conditions (Griindemann & Lourijsen, 1991) is aan 200 be<lrijven een lijst met mogelijke (al-

gemene) preventieve activiteiten voorgelegcl. Deze activiteiten hadden betrekking op periodiek

!"r...Lundig onclerzoek, bevordering van gezond gedrag, fysieke werkomstandigheden en

veiligheid, inhoud en organisatie v€m het werk en maatschappelijk welzijn' Activiteiten gericht
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op de fysieke werkomgeving en de veiligheid (587o) en op de inhoucl en organisatie van het
werk (54Vo) bleken relatief veel voor te komen. Veel minder werden activiteiten gericht op
het bevorderen van de gezondheid van werknemers (.24Vo) en welzijnsactiviteiien (22Vo;
genoemd. Bedrijven constateerden bovendien ilat hun (preventieve) activiteiten resultaat
hadden. Bijna tweederde van de beclrijven meldde een betere motivatie van de werknemers
als gevolg van de activiteiten. Ruim de helft van de bedrijven signaleerde een verbetering van
de gezondheid van de werknemers. Een ongeveer even grote groep gaf aan dat de activiteiten
een positief effect op het ziekteverzuim hadden gegeven. Andere opbrengsten hadden
betrekking op een vermindering van onrust onder het personeel (45E;),óen toename van de
productiviteit (427o) en een beter imago van het bedrijf (3gEa).
De Dienst Collectieve Arbeidsvoorwaarden en de Loontechnische Dienst van het Ministerie
van Sociale Zaken en Werkgelegenh eid (1992) hebben bij ongeveer I 100 bedrijven gekeken
naar maaffegelen gericht op het voorkomen en verminderen van ziekteverzuim en arbeiàsonge-
schiktheid. Een derde van de bedrijv en (33Vo) bleek de laaLste twee jaar technische maatregel-en
te hebben genomen ter verbetering van de arbeidsomstandigheden, zoals ergonomische
aanpassingen en maatregelen op het gebied van klimaat enlof geluid. Organisatorische maat-
regelen kwamen bii 12% van de bedrijven voor. Hieronder moet worden verstaan het geven
van voorlichting en onderricht, het opstellen van voorschriften over het gebruik van machines
of het toepassen van werkmethoden, het instellen van werkoverleg, het vermijden van monotone
arbeid (werkstructurering) ofhet aanstellen van een veiligheidsfunctionaris.
Ongeveer een kwart van alle bedrijven (260/o) bleekbereid maatregelen te treffen wanneer
een werknemer arbeidsongeschikt zou dreigen te worden of wanneer bijvoorbeeld bij een me-
disch onderzoek zou blijken dat een werknemer bepaalde gezondheiclsrisico's loopt. Dit betreft
wijziging van het aantal werkuren ofvan de werktijden, aanpassingen van het takenpakket
of het werktempo, herplaatsing en het toepassen van hulpmiddelen. Overigens bleek ongeveer
tweederde van de bedrijven geen antwoord te kunnen geven op de vraag naar de bereidheid
om maatregelen te treffen bij dreigende arbeidsongeschiktheid. Dit betrof met name kleinere
bedrijven met minder dan 10 werknemers.
Kamphuis e.a. ( 1 990) hebben in het kader van een experiment (met een looptijd van twee-en-
halfjaar) de invoering van bedrijfsgezondheidszorg in het onderwijs geëvalueerd. Hierbrl heb-
ben zij ook aandacht besteed aiur de effecten van bedrijfsgezondheidszorg op het ziekteverzuim
en de arbeidsongeschiktheid. Verondersteld werd dat het aantal arbeidsongeschiktheids-
verklaringen in het begin van het experiment zou toenemen (ten gevolg" ,un 

".n 
op-

schoningseffect) om na verloop van tijd te zullen afnemen. Uit de resultaten van het experiment
blijkt dat - in tegenstelling tot de verwachting - er minder arbeidsongeschiktheidsverklaringen
in proefregio's zijn uitgedeeld dan landelijk. De instroom in de arbeiàsongeschiktheid is beperkt
door een toename van het arbeidstherapeutisch werken. Dit bleek or".ig"r. wel een naàelig
effect te hebben op de omvang van het ziekteverzuim, omdat de betrokken personen wel als
langdurige verzuimers geteld werden en binnen cle loopt4d van het project niet als hersteld
het werk konden hervatten.
Harmsen-Alkema e.a. (1990) deden onderzoek naar de toepassing van artikel 30/3 I van de
Ziektewet. Deze artikelen zijn gericht op de reihtegratie van werknemers in het arbeidsproces
binnen het ziektewetjaar en daatmee op een beperking van de WAO-instroom. Beide artikelen
maken het mogelijk tijdens de ziektewetperioile arbeid te verrichten. Uit het onderzoek dat
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plaats vond onder de omslagleden bij het GAK blijkt dat in 1987 bij bijna een derde van de

werknemers die minstens drie maanden verzuimden artikel 30/3 1 is toegepast. Bij deze

werknemers bleek de kans op instroom in de WAO aanzienlijk kleiner dan bij even lang

verzuimende werknemers waarbij de atikelen niet zijn toegepast. Toepassing van de artikelen

kan echterniet los gezien worden van de inschatting van de verzekeringsgeneeskundige van

de herstelmogelijkheden van de werknemers. Daarmee blijÍt het vooralsnog onduidelijk in

welke mate het toepassen van arlikel 30/31 een bijdrage kan leveren aan de volumebeperking

van de WAO.
A1 met al kan geconstateerd worden dat er wel enige informatie beschikbaar is over de mate

waarin bedrijven interventies plegen om ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid te voorkomen
of meer in het algemeen de arbeidsomstandigheden te verbeteren, maar dat over de eÍÍecten

daarvan (nog) geen duidelijke gegevens beschikbaar zijn. De invoering van arbozorg blijkt -

in ieder geval in hetonderwijs - een positieve invloed te hebben ten aanzien van de instroom
in de WAO, maar een negatief effect op de omvang van het ziekteverzuim. Ook over de

motieven vem de bedrijven om interventies te ondernemen blijft veel vooralsnog onduideltlk.
Alleen in het onderzoek van de European Foundation (Griindemann & Lourijsen, 199 1) is

hier expliciet naar gevraagd. Hieruit bleek dat de omvang van het ziekteverzuim voor
werkgevers het belangrijkste motief vormde om preventieve activiteiten te ontwikkelen. Maar
ook de wet- en regelgeving, de motivatie van de werknemers en gezondheidsproblemen werden

door de werknemers vaak genoemd als redenen voor het nemen van preventieve maatregelen

op het de werkplek. In het onderzoek is niet gevraagd of de maatregelen collectief of selectief

zijn toegepast. Dit betekent dat deze interventies niet geplaatst kunnen worden binnen een

arbeidsmarktmodel. Zowel de onderzoekers als de bedrijven hebben blijkbaar de interventies

alleen vanuit een arbeidsgezondheidskundige invalshoek beschouwd.

2.1.4 Samenvatting
De volgende persoonskenmerken blijken op basis van de hierboven beschreven literatuur re-

levant te zijn voor WAO-intrede:
- geslacht: meer vrouwen komen in de WAO;
- leeftijd: ouderen komen vaker in de WAO;
- nationaliteit: meer niet-Nederlanders komen in de WAO:
- opleiding: lager geschoolden komen vaker in de WAO;
- beroep: meer mensen met beroepen met zware lichamelijke beroepen komen in de WAO;

en

- gezondheid: meer ongezonden komen in de WAO.

De verklaringen die voor de relaties tussen persoonskenmerken en WAO-intrede worden ge-

geven hebben zowel betrekking op werkfactoren (de belasting in het werk, arbeidsomstan-

digheden, regelmogelijkheden, etc.) als op niet-werkfactoren (zorgtaken, veroudering, woon-
en leefomstandigheden). Ook het al langer hebben van een minder goede gezondheid wordt
genoemd als oorzaak van WAO-intrede, hoewel dit vaak in verband wordt gebracht met de

werkbelasting uit het verleden. De verklaringen zijn in lijn met het belasting - belastbaar-

heidsmodel, waarbrj de niet-werkfactoren van invloed zijn op het verwerkingsvermogen (of-

tewel de belastbaarheid). Een minder goede gezondheid wordt hierbij opgevat als een beperkt

39



verwerkingsveÍrnogen. Verklaringen in de zin van de arbeidsmarkttheorieën - waarbij de uitval
van bepaalde categorieën werknemers beredeneerd wordt vanuit de positie van deze groepen
op de arbeidsmarkt - komen in de behandelde onderzoeksliteratuur niet duidelijk naar voren.

De volgende kenmerken van het werk/beclrijf blijken relevant voor WAO-intrede:
- kwaliteit van de arbeid: een slechte kwaliteit van de arbeid gaat samen met meer WAO-

intrede:
- bedrijfstak/sector: meer mensen uit de sectoren met zwaar Íysiek werk komen in de WAO;

en
- economische situatie: meeÍ mensen uit bedrijven waar het economisch minder goed mee

gaat komen in de WAO.

Bij de verklaringen die voor deze relaties worden gegeven zijn beide theoretische invalshoeken
wel terug te vinden. Het gaat hierbij enerzijds om het ontstaan van ziekten door een hoge fysieke
en/of psychische belasting van het werk; anderzijds om het arbeidsmarktmechanisme, waarbij
de WAO gebruikt wordt als een instrument om 'overtollige'werknemers kwijt te raken.

Bedrijven nemen maatregelen om arbeidsongeschiktheid van werknemers te voorkomen dan
wel uit te stellen. Deze maatregelen hebben zowel betrekking op de arbeidsomstandigheden
in het algemeen als op specifieke interventies gericht op de dreigende uitval van individuele
werknemers. Over deze interventies op zich zijn wel enige gegevens voorhanden. Over de
effecten ervan kan echter vooralsnog geen uitspraak worden gedaan. Evenmin kan uitspraak
worden gedaan over een eventueel selectieproces bij het nemen van deze maatregelen. De
interventies op zich passen binnen de belasting-belastbaarheidstheorie. Een hierbij optredend
selectieproces zou verklaard kunnen worden vanuit de arbeidsmarkttheorieën.

2.2 Het eerder onderzoek naar werkhervatting

2.2.'1 lnleiding
Onderzoek naar determinanten van werkhervatting beperkt zich tot nu toe voornamelijk tot
het in kaart brengen van kenmerken die samenhangen met werkhervatting. Veelal gaat het
dan om kenmerken van de WAO-er enerzijds en van bedrijven die hen in dienst hebben of
bedrijven waar de WAO-er vandaan komt anderzijds. Ook activiteiten die ten behoeve van
de werkhervatting van WAO-ers worden ontplooid komen bij deze onderzoeken aan de orde.
In het navolgende wordt een overzicht gegeven van de onderzoeken die tot nu toe naar deze
onderwerpen zijn verricht. Hierbij wordt telkens per kenmerk aangegeven welke onderzoeksre-
sultaten er zijn over de relatie tussen het betreffende kenmerk en werkhervatting. Vervolgens
wordt besproken welke verklaringen er in de literatuur worden gegeven voor de gevonden
relatie en of deze vanuit het model belasting - belastbaarheid en/of een arbeidsmarkttheorie
worden verklaard. Bij dit overzicht wordt niet alleen onderzoek betrokken dat de werkhervatting
bij de eigen werkgever tot onderwerp heeft. Ook reihtegratie naar een andere werkgever komt
aan de orde, omdat dit onderzoek ook aanwijzingen kan geven over factoren die van belang
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zijn voor werkhervatting br1 de eigen werkgever. Bovendien is onderzoek in het overzicht
opgenomen met een iets andere doelgroep dan de hier bestudeerde groep personen die een

jaar arbeidsongeschikt waren voor eigen werk. Het gaat dan om doelgroepen als gehandicapten,

chronisch zieken, arbeidsgehandicapten etc. Dit onderzoek is weergegeven in het onderstaand

overzicht omdat de doelgroep van onderhavig onderzoek veelal gedeeltehjk ook vefiegenwoor-

digd is in deze groepen en dit onderzoek daarom ook relevante factoren kan opleveren voor
het onderhavig onderzoek.
In paragraaf2.2.2 worden eerst de gevonden relaties tussen persoonskenmerken en werkhervat-

ting beschreven, gevolgd door de relaties tussen bedrijfskenmerken en werkhervatting (§ 2.2.3).

In paragraaf 2.2.4 komt de relatie tussen de activiteiten die ontplooid worden voor WAO-ers
en werkhervatting aan de orde. Het hooÍdstuk wordt afgesloten met een samenvatting (§ 2.2.5).

2.2.2 P ersoneelskenmerken

Geslacht
Er zijn verschillende aanwijzingen dat er een belangrijke relatie bestaat tussen geslacht en het

hervatten van werk na ziekte of arbeidsongeschiktheid (Van der Stelt & Bruinsma, 1989; Kers

& Bruinsma, 1989; Thijssen, 1989; Bijlsma & Koopmans, 1990; Kers, 1990; Sandström, 1986;

Moeri e.a., 1991;Graff Low, 1993; Kers e.a., 1996; Cuelenaere, 1997). Van de mannen met

een WAO uitkering komt circa 417o weer aan het werk, terwll dit percentage bij de vrouwen

op slechts 28%,ligt(.YanderStelt, 1991). Cuelenaere (1997) vindtdatbij vrouwen voornamelijk

werkhervatting bij de eigen werkgever voorkomt, terwijl mannen ook bij een andere werkgever
weer aan het werk komen.
Door Thijssen ( 1989) wordt een mogelijk verschil tussen mannen en vrouwen in kans op werk
na een periode van arbeidsongeschiktheid, verklaard uit het feit dat arbeidsongeschikte vrouwen
gemiddeld lager zijn opgeleid, een kofter dienstverband hebben en vaker een kleine deeltijdbaan

hebben. Een lagere opleiding betekent veelal dat men aangewezen is op functies met zwaar

lichamelijk werk, waarin de kans op een te hoge belasting voor iemand met een Íysieke aandoe-

ning groot is. Een kort dienstverband houdt in: minder binding met het bedrijf, c.q de werkgever

of directe chef, waardoor er van de kant van het bedrijf een geringe motivatie is om deze

arbeidsongeschikte weer een baan te bieden. Een deeltijdbaan betekent voor vele werkgevers

ook dat de werknemer minder aantrekkelijk is, in verband met de extra kosten die veelal aan

het werken in deeltijd verbonden zijn.
Van der Stelt (1991) geeft aan dat het verschil in hervattingskans een statistisch effect is

vanwege de branches waar vrouwen veelal werkzaam zijn. Vrouwen zouden vaker afkomstig
zijn uit de schoonmaakbranche, de horeca of uit de detailhandel. In deze branches is de kans

op reïntegratie op zich laag en dus ook de kans voor vrouwen.
Bijlsma & Koopmans (1990) opperen in hun onderzoek dat er sprake zou kunnen zijn van

een verschil in behandeling tussen mannen en vrouwen door het Gemeenschappelijk Admini-
sffatiekantoor (GAK) en de GMD tijdens het ziektewetjaar en br1 WAO-intrede. Schellart (1990)

daarentegen ontkrachtdeze stelling en toontaan datdezebehandeling niet van doorslaggevend

belang is (zie ook § 2.1.1).
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Cuelenaere ( 1997) vindt verschillen tussen mannen en vrouwen op de volgende kenmerken:
vrouwen zijn minder gemotiveerd om ook bij gezondheidsklachten weer aan het werk te gaan,
vrouwen worden minder gewaardeerd door werkgevers en vrouwen werken vaker in deeltijd.
De houding van de (potentiële) werkgever ten aanzien van arbeidsongeschikte vrouwen zou
ook van belang kunnen zijn. Van Beek & Van Praag ( 1 992) tonen aan dat sexe een selectie-
criterium is bij de aanname van personeel in lagere Íuncties. Dit geldt met name bij functies
met een hoge fysieke belasting. Vooroordelen ten aanzien van de Íysieke belastbaarheid van
vrouwen lijken hierbrj een doorslaggevende rol te spelen (Van der Aa & Vlaanderen, 199 I ).
Deze houding bij de aannzule zou ook een rol kunnen spelen bij de terugkeer naar werk van
vrouwen na een periode van arbeidsongeschiktheid. Het gaat hier dan met name om het weer
aan het werk gzum bij een andere werkgever. De (potentiele) werkgever is dan nog niet bekend
met het mogelijke functioneren van deze vrouwen en kan daarom door vooroordelen beïnvloed
worden. Ook kan dit een rol spelen brj de eigen werkgever, wanneer de vrouw weer aan de

slag kan in ander werk. De eigen werkgever kan in dit geval het oordeel over het mogelrlk
functioneren in dit andere werk niet baseren op het feitelijk presteren van de vrouw en kan
daarom ook op basis van vooroordelen handelen. Wanneer gekeken wordt naar de kans op
terugkeer naar het eigen werk, vinden Kers e.a. (1996) geen verschil meer tussen de mannen
en vrouwen (na correctie voor de invloed van de overige variabelen). Van der Stelt e.a. ( 1996b)
vinden ook geen eÍïect van geslacht op de kans op werk brj de eigen werkgever na correctie
voor overige variabelen, ook wordt geen effect gevonden voor de kans op werk na 2,5 laar
WAO (Van der Stelt e.a., 1996a). Het tot nu toe gevonden verschil tussen mannen en vrouwen
in kans op werk na een periode van arbeidsongeschiktheid betreft dus met name een verschil
in kans op werk bij een andere werkgever.
De gezinssituatie van vrouwen kan een rol spelen bij de kans op werk na arbeidsongeschiktheid
(Van der Aa & Vlaanderen , l99l' Graff Low, I 993). Wat betreft de gezinssituatie blijkt dat
de verantwoordehjkheid voor de zorg van het huishouden en het gezin een belangrijke belem-
mering is om (weer) aan het arbeidsproces deel te nemen (Van der Aa & Vlaanderen, 199 1 ).
Een gebrek aan kinderopvang belemmert vrouwen tevens om een (om) scholing of een cursus
te volgen. Hierdoor zijn vrouwen slecht in staat hun arbeidsmarktpositie na arbeidsongeschikt-
heid te verbeteren (Van der Aa & Vlaanderen, l99l). Graff Low ( 1993) constateert dat vrouwen
na een myocard inÍarct te snel hun huishoudelijk werk hervatten en zij daardoor minder snel
herstellen en weer betaald werk kunnen doen.
Tenslotte wordt de bedrijfscultuur genoemd als een mogelijke belemmering voor vrouwen
om (weer) aan het werk te komen. Met name in technische beroepen vormen de mannencultuur
in bedrijven en het normen en waardepatroon van klanten (bijvoorbeeld bij installatietechniek)
een belemmering voor het in dienst komen en blijven van vrouwen (Van der Aa & Vlaanderen,
r99l).

Samenvattend kan geconcludeerd worden dat er met name een verschil is gevonden tussen
mannen en vrouwen in kans op werk wanneer het gaat om het weer aan het werk komen bij
een andere werkgever. Deze verschillen zijn voornamelijk verklaard met het selectiegedrag
van werkgevers (theorie van de gesegmenteerde arbeidsmarkt) en ten dele met het herstel van
de balans tussen belasting en belastbarirheid, met name door de dubbele belasting van vrouwen
en het type Íunctie waar veel vrouwen in werken.
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Leeftijd
Ook leeftijd blijkt een belangrijke rol te spelen bij reihtegratie. Van der Stelt & Bruinsma ( 1989)

constateren dat de kans op werk daalt met het stijgen van de leeftijd bij de WAO-toetreders
van 1985. Kers & Bruinsma (1989) vinden eenzelfde effect bij de WAO-toetreders van 1987.

Bij vergelijking van deze verschillende cohorlen blijkt in de loop der jaren het lineaire verband
tussen leeftiid en kans op herintrede sterker te worden: was er in 1989 nog sprake van een

zwak curvi-lineair verband, in 1991 bleek er al bijna sprake te zijn van een lineair verband
(Kers e.a., 1996).

Bij patiënten met ernstig hersenletsel bleek niet zo zeer de ernst van het letsel, maar veeleer

de leeftijd van belang bij de kansen op werk na revalidatie (Friihauf, 1994). Bij mensen met
een psychische beperking bleken ouderen minder kans op werk te hebben dan jongeren (Wöhrl,
1990). Eenzelfde efÍèct is geconstateerd bij werknemers met aandoeningen aan het

bewegingsapparaat en werknemers met hartklachten (Yelin e.a., 1986; resp. Angermann &
Deschler, 1992; Mark e.a., 1992l' Gehring e.a., 1988; Danchin, 1988; Russel e.a., 1986; Munro,
I 990).
A1s de werkhervatting bij de eigen werkgever plaatsvindt, speelt leeÍirld een minder sterke

rol (Spruit e.a, 1986; Bremer & Corten, 1990). Kers e.a. ( 1996), evenals Van der Stelt e.a.

(1996b) vonden zelfs helemaal geen verband meer tussen leeftijd en werkhervatting in het

eigen werk, c.q. bij de eigen werkgever, als gecorrigeerd is voor de invloed van andere

variabelen. Wel werd weer een verband gevonden tussen leeftijd en werkhervatting na 2,5
jaar WAO (Van der Stelt e.a., 1996a).

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat.jongeren meer dan ouderen kans hebben op werk
bij een nieuwe werkgever (Spruit e.a., 1986; Bremer & Corten, 1989; Van Beek & Van Praag,

1992;Yan der Aa & Vlaanderen, 1991). Terwrjl ouderen, als ze hervatten, veelal terecht komen

bij de eigen werkgever (Kers e.a.. 1996).

De verklaring die wordt gegeven voor het feit datjongere arbeidsongeschikten meer kans heb-

ben op werk (met name bij een nieuwe werkgever) is dezelÍde als die voor niet-arbeidsonge-
schikten, namelijk dat een onderneming liever jongeren in dienst heeft en ouderen liever laat

afvloeien via de VUT of de WAO (Van der Aa & Vlaanderen, 199 I ; Van Beek & Van Praag,

1992). LeeÍdjd bhjkt namelijk niet alleen een belangrijk, maar ook een betrekkelijk geaccepteerd

selectiecriterium te zijn (Van Beek & Van Praag, 1992).Deze verklaring sluit aan bij de theorie
van de gesegmenteerde arbeidsmarkt, die onderdeel uitmaakt van het in deze dissertatie te

hanteren denkkader.

Nationaliteit
Er is geen onderzoek bekend naar de invloed van nationaliteitbij werkhervatting na arbeidson-
geschiktheid. Uit enkele specifieke onderzoeken, zoals bijvoorbeeld een onderzoek naar de

werkheruattingskansen van mensen met coronaire hartaandoeningen, blijkt dat nationaliteit
van invloed is op de kans op werk (Mark e.a., 1992): mensen met een allochtone achtergrond
hebben na een hartaandoening minder kans om weer aan het werk te komen dan andere

werknemers.
De verklaring die hiervoor wordt gegeven is dat mensen met een andere dan de Nederlandse
nationaliteit niet worden toegelaten vanwege de andere cultuur (discriminatie). Ook het feit
dat deze groep over het algemeen lager is opgeleid en minder beroepsspeciÍieke ervaring heeft
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speelt hierbij een rol (Van der Aa & Vlaanderen, 199 l). Een beperkte kennis van het Neder-
landse onderwijs en de arbeidsmarkt kan ook een verklaring zijn voor de geringere kansen
op werk (Van der Aa & Vlaanderen, 1991). Deze verklaringen sluiten met name aan bij de

arbeidsmarkttheorieën rondom selectiegedrag van werkgevers.

Opleiding
Het opleidingsniveau speelt een belangrijke rol bij de werkhervatting na arbeidsongeschiktheid.
WAO-ers met een lage opleiding hebben minder kans om weer aan het werk te komen dan
WAO-ers met een hogere opleiding (Schellart, 1989; De Koning & Vuyk, 1989; Lenshoek
e.a., 1988; Van derStelt&Bruinsma, 1989; Kers, 1990; Markenson, 1991;Woodyard, 1980;
Moeri e.a., 1991; Mark e.a.,19921' Kalbfleissh, 1989; Smith & O'Rourke, 1988; Clark e.a.,

1 98 I ). Van der Stelt e.a. ( I 996b) vinden na correctie voor overige variabelen alleen nog een

eÍï'ect van opleiding wanneer gekeken wordt naar de kans op gedeeltelijke werkhervatting
bij de eigen werkgever: mensen met een hogere opleiding hebben meer kans om gedeeltelijk
weer aan het werk te komen dan personen met een lagere opleiding.
Over het algemeen zijn WAO-ers laag opgeleid. Uit de EBB-enquète (Van Gils, 1992) blijkt
dat onder WAO-ers het percentage personen met alleen basisonderwijs en maximaal enkele
jaren vervolgonderwijs driemaal zo groot is als onder de werkzame beroepsbevolking.
Een verklaring voor de geringere kans van laag opgeleiden op werk kan zijn dat de werkgele-
genheidssituatie in laaggeschoolde functies ongunstiger is: er is minder werk en er zijn veel
personen met een lage opleiding, waardoor werknemers op laag geschoolde functies ge-
makkelijk vervangbaar zijn. Tevens is er in minder geschoolde Íuncties veelal sprake van zwaal-
dere lichamelijke eisen, waaraan vele arbeidsongeschikten niet kunnen voldoen (Schellart &
Van Ophem, 1992). Ook is het denkbaar dat deze functies minder makkelijk aan te passen

zijn.
Tenslotte kan een verklaring zljn dat mensen met een lagere opleiding veelal niet in aanmerking
komen voor een gedeeltelijke arbeidsongeschiktheidsuitkering. De reden hiervoor is dat zij
met de meeste beroepen die zij nog wel zouden kunnen doen, evenveel zouden kunnen
verdienen als met het oude beroep. Een magazijnbediende kan bijvoorbeeld, na een hartaanval,
nog wel het beroep van teleÍbnist uitoefenen. Omdat hij/zij hiermee evenveel zou verdienen
als met magazijnbediende, krijgt deze werknemer geen WAO-uitkering. Het is voor de oude
werkgever dan financieel niet aantrekkelijk om voor de werknemer het werk aan te passen
(brjvoorbeeld door de werk- en rusttijden aan te passen), omdat de kosten daarvan niet gecom-
penseerd kunnen worden door een gedeeltelijke WAO-uitkering (Spruit e.a., 1986; Bremer
& Corten, 1990).

Geconcludeerd kan worden dat de verklaringen die gehanteerd worden voor de bevinding
dat lager opgeleiden minder kans hebben om weer aan het werk te komen na een periode van
arbeidsongeschiktheid, vooral aansluiten bij de theorieën rondom selectiegedrag van werkgevers
(gesegmenteerde arbeidsmarkt). Tevens wordt een verklaring gegeven op basis van het model
belasting - belastbaarheid: lager geschoolde functies stellen over het algemeen hogere Íysieke
eisen, waardoor werkhervatting met een somatische aandoening moeilijk te realiseren is.
Opvallend is dat beide verklaringen telkens afzonderlijk worden gegeven en in geen enkel
hier aangehaald onderzoek de combinatie is gemaakt van beide verklaringen.
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Beroep
Beroep blijkt invloed te hebben op waar WAO-ers weer aan het werk komen. Van der Stelt
& Bruinsma (1989) komen tot de conclusie dat werknemers uit de bouwnijverheid en

vervoer/communicatie veelal terecht komen bij een andere bedrijfsttik, terwijl iirbeidsongeschik-
ten uit de handel/horeca en banken/zakelijke dienstverlening vooral bij de oude werkgever
of in de oude bedrijÍ.stak werk hervatten. Bruinsma & Sprenger ( 1989) vinden dat met name

werknemers met een industrieel- of nijverheidsberoep aan het werk blijven bij de oude wer-
kgever. Ter Huume e.a. (1990) komen tot de conclusie dat een derde deel van de arbeidson-
geschikten die terugkeren naar hun oude werkgever, een ander beroep is gaan uitoeÍènen bij
deze werkgever. Met name in de industrie gaat herplaatsing in 36c/o van de gevallen gepaard

met een verandering van beroep. Administratief personeel en mensen met een sociaal-medisch
beroep bleven vooral werkzaam binnen de eigen beroepssector. In de landbouw en in de bouw
wordt vaak van beroepssector en ook van werkgever veranderd na arbeidsongeschiktheid.
Gedeelteh.lk arbeidsongeschikten aÍkomstig uit de bouw komen met name terecht in de maat-
schappelijke en zakelijke dienstverlening, de industrie (exclusiefbouw), de handel en in het

vervoers- en transportbedrijf (Beereboom, 1992).

De noodzaak voor werknemers met bepaalde beroepen om te wisselen van werkgever wordt
verklaard uit de verhouding tussen de belasting van het oude werk c.q. het aanwezige werk
bij de oude werkgever en de belastbaarheid van de betrokkene (Bruinsma & Sprenger, I 989;
Taylor, 1989;Feuerstein&Therbarge, 1991;Weiser&Cedraschi, 1992; Meinhart&Hellmann,
1991;Yeline.a., 1986; Markenson, 199 l;Gehringe.a., 1988).Werkgeversblijkengeenpassend
werk te (kunnen) bieden en/of het werk niet aan te passen. De noodzaak om van beroepsgroep
te wisselen wordt verklaard door de verhouding tussen de belasting in de beroepsgroep en

de belastbaarheid van de arbeidsongeschikte. Als redenen voor de overstap van de bouw naar

een andere bedrijfsklasse werd dan ook door de betreÍÍende arbeidsongeschikten aangegeven:
medisch advies en beperkte Íysieke mogelijkheden om nog in de bouw te kunnen werken
(Beereboom, 1992).

Het fenomeen dat in bepaalde beroepen werkhervatting vaker voorkomt, wordt tot nu toe alleen
verklaard vanuit het model belasting - belastbaarheid.

Arbeidsverleden
Het arbeidsverleden van een arbeidsongeschikte speelt een grote rol brj de kans op werkhervat-
ting. Het arbeidsverleden kent vele aspecten. Een aantal ervan zijn: het nog hebben van een

dienstverband, bekendheid van de arbeidsongeschikte bij de toekomstige werkgever, de duur
van het dienstverband, verzuimverleden, duur en zwaarte van de fysieke belasting in het
verleden en de duur van de wer"kloosheid. De rol van deze aspecten bij werkhervatting wordt
hieronder nader toegelicht.

Het hebben van een dienstverband
Het hebben van een (vast) dienstverband is belangrijk bij de terugkeer naar werk (Spruit e.a.,

1986; Bremer & Corten, 1990; Ter Huurne e.a., 1990; Van 't Hullenaar & Van Koningsveld,
1984; Van der Stelt, 1996 a en b).

De reden hiervoor is dat, zolang er nog sprake is van een dienstverband, de werkgever ver-
schillende wettelijke verplichtingen heeft ten aanzien van de zieke werknemer. Hij/zij is
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verplichtpassend werk te bieden en is verplicht het werk aan te passen aan de gehandicapte

werknemer (art. 6 WAGW). Daarnaast kan de werknemer zolang er nog sprake is van een

dienstverband, gebruik maken van de sociaal-medische faciliteiten van het bedrijf, als deze

aanwezig zr1n. Dit is bijvoorbeeld de bedrijfsarts, die de werknemer en de werkgever kan
adviseren over passend werk of over noodzakelijke aanpassingen van het oude werk.

Bekendheid bij de werkgever
Dat een werkgever de arbeidsongeschikte kent is van groot belang voor de kans op het krijgen
van een baan (Van der Berg & Van der Veer, 1990a en b.; Zeelen & Van Weeghel, 1990;

Michon & Van Weeghel, 1990; Van der Aa & Vlaanderen, 1991; Dauwalder & Hoffmann,
1992; Kers, 1996; Van der Stelt 1996a). Arbeidsbemiddelingsmethoden blijken succesvol

wanneer er veel aandacht wordt geschonken aan relaties met werkgevers en het informeren
van werkgevers over de kwaliteiten van een sollicitant (Van der Berg & Van der Veer, 1990a

en b).

Een verklaring voor de samenhang tussen bekendheid en kans op werk kan zijn dat bekendheid
met de werknemer betekent dat de werkgever nauwelijks vooroordelen (meer) heeft ten aanzien

van de arbeidsongeschikte en precies weet wat de werknemer goed en minder goed kan.

Duur van het dienstverband
Duur van het dienstverband wordt ook genoemd als een invloedrijk kenmerk voor de kansen

op werk van arbeidsongeschikten, met name bij de oude werkgever (Wöhrl, 1990; Bremer
& Corten, 1990; Van der Stelt e.a., 1996a). Hoe langer iemand in dienst is, hoe meer kans dat
deze na arbeidsongeschiktheid weer aan het werk kan bij de oude werkgever.
Een verklaring hiervoor kan zijn dat de lengte van het dienstverband een indicatie is voor de

tevredenheid van de werkgever over de werknemer. Daarnaast wijst een lang dienstverband
op een ruime bedrijfsspecifieke ervaring die van belang kan zijn voor de werkgever.

Verzuimverleden
Ook het verzuimverleden wordt genoemd als een belangrijke factor (Grosfeld, 19881 Van Beek
& Van Praag, 1992; Sandström, 1986; Munro, 1990). Een verleden met veel verzuim ver-
mindert de kans op werkhervatting.
Een verklaring voor deze relatie kan zljn dat een verleden met veel verzuim een indicatie is
voor de ernst van de aandoening. Verzuim geeft immers aan in welke mate de ziekte of
aandoening het doorwerken belemmerde en nog steeds belemmert. Een andere verklaring kan

zijn dat personen met een hoog verzuimverleden weinig aantrekkelijk zijn voor werkgevers.
Het risico op veel verzuim voor deze werknemers in ander of aangepast werk wordt door deze
werkgever te groot geacht. Deze verklaring wordt bevestigd door de bevinding van Nijhuis
& Bullinga (1987) dat bedrijven met een gunstige verzekering tegen ziekteverzuim van

werknemers meer gehandicapte werknemers in dienst hebben. Het vermeende verhoogde risico
voor arbeidsongeschikten met een verleden met veel verzuim is voor deze bedrijven geen

probleem, aangezien er voor hen weinig extra kosten zijn verbonden aan een hoog ziekte-
verzuim. Bij het wegvallen van deze belemmering, neemt dus het aantal (gedeeltelrlk) arbeids-
ongeschikten in bedrijven toe.
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Duur en zwaarte van de fysieke belasting in het verleden

Een verleden dat bestond uit fysiek vrij zwaar tot zwaar werk, waarbij vaak onder tijdsdruk

moest worden gewerkt, gaat samen met een geringe kans op werkhervatting (Bruinsma &

Sprenger, 1989; Taylor, 1989; Feuerstein & Therbarge, 1991; Weiser & Cedraschi, 1992;

Meinhart & Hellmann, 1991;Yelin e.a., 1986; Markenson, 1991; Gehring e.a., 1988; Kers

e.a., 1996).

De verk-laring die voor deze uitkomsten wordt gegeven, is dat in het eigen beroep werken niet

meer mogelijk is vanwege de hoge fysieke eisen die worden gesteld en de verminderde belast-

baarheid van {e werknemer (zie ook onder 'beroep' als belangrijke Íàctor voor de kans op

terugkeer naar werk).

Duur van de periode dat niet gewerkt wordt

De duur van de periode dat iemancl niet werkt (met oÍwel een WW; ofwel een AAWNVAO-uiI-

kering) bljkt de kans op werk belangrijk te beïnvloeden (Kloosterman, 1987; Muffels e.a.,

1990; OSA, 1990, aangehaald in Van der Aa & Vlaanderen , 1991 Latham & Davis, 1994;

Taylor, 1989). Uit onderzoek onder werklozen blijkt dat kortdurig werklozen (minder dan

een jaetr) de grootste kans hebben op het vinden van werk. Daarna neemt de kans op werk zeer

sterk af. Hervattingen na arbei<lsongeschiktheid vinden met name plaats rond het einde van

heteerstejaar ziekte en gedurende het eerstejaar daarna (Van der Stelt & Bruinsma, 1989).

In de periode van 6 tot I 8 maanden na WAO-intrede vindt herintrede in ongeveer gelijke mate

gedurende deze periocle plaats. Na 18 maanden daalt het percentage hefl/atters aanzienlijk (Van

cler Stelt & Bruinsma, 1989). Dit patroon komt voor een groot deel overeen met de hervat-

tingskansen van werklozen: hoe langer de werkloosheid duurt, hoe minder kans op werk (zie

boven). Het verschil is echter dat bij arbeiclsongeschikten de hervatting veel later op gang komt

en nog wat later sterk daalt.

Een verklering voor dit verschil tussen werklozen en arbeidsongeschikten wat betreÍï de relatie

tussen duur van cle periode zonder werk en werkhervatting is de verminderde gezondheid van

arbeidsongeschikten. Deze gezondheid moet eerst verbeteren alvorens men weer aan het werk

kan. De duur van herstel kan binnen de groep sterk verschillen, dit is de reden waarom de

hervatting verspreid plaatsvindt gedurende het eerste WAO-jaar. Een hiermee samenhangend

punt is de soms lange wachuijden in de medische sector, waardoor de periode van herstel veelal

langer duurt dan nodig is (Soeters, 1983).

Een anclere verklaring kan gelegen zijn in de wijze van werken van begeleidende instanties.

De UVI (ten tijde van de enquëte nog de GMD) en de arbodienst (indien aanwezig) begeleiden

arbeiclsongeschikten; het arbeidsbureau begeleidt de werklozen. De gehanteerde methoden

en de wachttijden kunnen tussen deze instanties verschillen.

Tenslotte is een verklaring voor de verschillen tussen werklozen en arbeidsongeschikten dat

de laatsten in het algemeen tijd nodig hebben om hun arbeidsongeschiktheid te verwerken

en om hun toekomstmogelijkheden en verwachtingen op een rijtje te zetten (Rietbergen, 1990).

De relatie tussen <luur van de arbeidsongeschiktheid en werkhervatting kan voor een deel ver-

klasrd worden uit een veroudering van de kennis en ervaring van de betrokkene (Van der Aa

& Vlaancleren, 199 l). Toch is dit niet de enige verklaring, omdat is vastgesteld dat werk-
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loosheidsduur als zodanig (los van de werkervaring) een belemmerende factor blijkt te zijn
(osA, 1990).

Een tweede mogelijke verklaring kan de ontwenning van het iu-beiclsritme zijn, waardoor men-
sen die langdurig uit het arbeidsproces zijn, minder in staat worden geacht weer aan het werk
te kunnen (Van der Aa & Vlaanderen, 199 i; Michon & Van Weeghel, 1990).

Samenvattend blijkt arbeidsverleden een belangrijke factor te zijn bij de terugkeer naar werk
na een periode van ziekte: bekendheid bij een werkgever en een langdurig dienstverband, een
gunstig verzuimverleden en een korte periode van arbei<lsongeschiktheid wijzen allemaal op
een goede kans op werkhervatting. Deze invloed van het arbeidsverleden op werkhervatting
wordt verklaard vanuit het selectiegedrag van werkgevers: arbeidsongeschikten met
bovengenoemde gunstige kenmerken van het arbeidsverleden zijn aantrekkelijk voor
werkgevers. De invloed van de duur en zwaarte van de fysieke belasting in het verleden, u,.ordt
verklaard vanuit het model belasting - belastbaarheid.

Gez.ondheid

Gezondheid speelt een grote rol bij de kans op werklervatting. Mensen met een verminderde
gezondheid blijken minder kans te hebben om weer aan het werk te komen en te blijven (Van
Beek & van Praag, 1992; verklerj, 1988; van der Aa & vlaanderen, 1991). Gezondheid besraar
uit verschillende aspecten die van belang kunnen zijn bij werkhervatting. Over de volgencle
aspecten is iets bekend met betrekking tot de relatie werkhervatting: diagnose, ernst van de
aandoening, arbeidsgebondenheid van de aanrloening en verloop van de aandoening. Deze
aspecten komen in het navolgende aan de orde.

Diagnose
Kers ( 1 990) vindt dat arbeidsongeschikten met de diagnose hart- en vaatziekten een naar ver-
houding zeer gunstige kans (467o gaat weer aan het werk) hebben op werkhervatting tijdens
het eerstejaar van ongeschiktheid voor eigen werk (toen nog: het ziektewetjaar). Voor de andere
diagnoses ligt dit percentage op 30o/o.

Een verklaring hiervoor wordt niet gegeven. Een mogelijke verklaring kan de goede behancle-
lings- en revalidatiemogelijkheden voor hartpatiënten zijn, hetgeen kan leiden tot snel herstel
van de belastbaarheid. Een andere aanvullende verklaring kan zijn dat wanneer er sprake is
van een verminderde belastbaarheid na behandeling, het werk eenvoudig is aan te passen aan
de werknemer, bijvoorbeeld door aanpassing van de werk- en rusttijden.
Arbeidsongeschikten met psychische klachten hebben een geringere kans op werkhervatting
dan op grond van leeftijd en opleidingsniveau te verwachten is (Kaaij, 1992; Cristol, 1970;
Noble & Collignon, 1987; Spiegel & Keith-Spiegel, r969; Kers e.a., 1996). Mensen met een
psychiatrisch verleden blijken een zwakke arbeiclsmarktpositie te hebben (Michon & Van
weeghel, 1990;Janssen&vanweeghel, 1990; weverse.a., 1993).velenwarenreedswer-
kloosophetmomentvanopnameineenpsychiatrischziekenhuis(Swildens, 199 l).Tr;<tens
de opname strjgt de werkloosheid onder de patiënten verder (Van den Hout, 1985). Het weer
aan het werk komen na de opnames is bijzonder moeilijk (Janssen & van weeghel, 1990).
Uit interviews met vier hulpverleners van langdurig psychiatrische patiënten blijkt dat van
de 303 patiënten waar gegevens over bekend waren, 87To geen geregelile bezigheden
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buitenshuis heeft. Vrijwel niemand heeftbetaald werk in een regulierbedrijf en de meesten

hebben ook geen andere vormen van werk (Michon & Vtur Weeghel, 1993). Toch blijken velen

van hen gewoon betaald werk te willen doen.

Er zijn verschillende verklaringen mogelijk voor de bevinding dat mensen met een psychische

aandoening minder kans hebben op werk.

Van Weeghel &Zeelen (1990) en Price e.a. (1969) geven aan dat het onvoorspelbare en wissel-

vallige verloop van een aantal psychiatrische aandoeningen zich slecht verdraagt met de veelal

vereiste gelijkmatige en continue Íunctievervulling. Ook wijzen zij erop dat mensen met een

psychische aandoening soms weinig zelfvertrouwen hebben en hun feiteliike arbeidsmogelijk-

heclen onderschatten (zie ook Anthony & Jansen, 1984; Leonhardt, 1990). Velen blijken moeite

te hebben met het gevraagde werktempo, met de vereiste concentratie en met het werken onder

trjdsdruk (Van Weeghel & Zeelen, 199 I ). Dit zou hun kansen op werk verminderen.

Ook wordt gesuggereerd dat de huidige productiewijzen en de organisatie van de arbeid minder

geschikt zijn voor mensen met een psychische handicap (Weis, 1993; Den Heeten, 1987;

Ketting & Bijl, 1990). Met name de steeds hogere eisen die worden gesteld ten aanzien van

de sociale vaardigheden, de flexibele inzet en het kunnen werken onder hoge werkdruk bliiken
de arbeidsintegratie van mensen psychische problemen te belemmeren'

Een andere, metbovenstaande samenhangende, verklaring zou kunnen zijn, dat het aanpassen

van functies voor mensen met een psychische aandoeningen moeilijker te realiseren lijkt. In
cle eerste plaats hjkt het b1 psychische aandoeningen moeilijk te achterhalen wat nu precies

de beperkingen in cle arbeid zijn en welke aanpassingen in het werk nodig zijn. Vervolgens

zouden de aanpassingen ook moeilijker te realiseren zijn, omdat dit veelal een verandering

van de organisatie van het werk vergt, een verlaging van het tempo, of een verandering van

samenwerkingspatronen of <le sociale omgeving, hetgeen een sterke ingreep in het productie-

c.q. dienstverleningsproces betekent. In de geestelijke gezondheidszorg wordt door het

management aangegeven dat daar geringe mogelijkheden zijn om het werk aan te passen voor

werknemers met psychische klachten (Bijl & Lemmens, 1993).

Tenslotte is een mogelijke verklaring de stigmatisering van mensen met een psychische aan-

cloening als zijnde minder goede arbeidskrachten (Roessler & Riechler-Roessler 1994; Hemel,

I 99 I a en b; Pandora, 1 994). De curatieve gezondheidszorg zou volgens Pandora ( 1 994) ook

debet zijn aan de geringere mogelijkheden voor mensen met (ijdehlke) psychische problemen.

Deze zou werkhervatting in veel gevallen te lang tegenhouden. Uit onderzoek van Bijl e.a

(1991) blijkt dat RIAGG's weinig aandacht besteden aan arbeidsgebonden problemen van

de cliënten.

Van de grote groep arbeidsongeschikten met klachten aan het bewegingsapparaat bliikt 307o

weer aan het werk te komen na een.iaar ziekte. Dit percentage wijkt niet af van het landelijk

gemiddelde (Kers e.a., 1996).

Uit onderzoek naar de arbei«lsmarktpositie van mensen met enkele specifieke uiokt",., van-lrct

bewegingsapparaat, zoals bepaalde voÍnen van spierdystrofie, reuma en de ziekte van Bech-

terev komt een negatiever beeld naar voren. Een groot deel van hen blijkt volledig arbeids-

ongeschikt te zijn verklaard en de meesten van hen komen niet meer aan het werk (Wevers

e.a., 1993).
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Een verklaring voor het verschil in arbeidsmarktpositie tussen de grote groep arbeidsongeschik-
ten met klachten aan het bewegingsapparaat en de bovengenoemde (relatieÍ) kleine groepen
met specifieke bewegingsapparaatziekten is wellicht de ernst van de aandoening. Hierop wordt
in de volgende paragraafingegaan.

Ernst van de aandoening
De emst van de aandoening blijkt van grote invloed op de kans op werkhervatting (Van Sons-
beek & Verweij, 1991; Smith & O'Rourke, 1988; Kers e.a., 1996; Van der Stelt e.a., 1996 a
en b). Uit analyse van de statistieken van de Gezondheidsenquète 1986 - 1988 blijkt <lat de
emst van de lichamelijke aandoening negatief samenhangt met de arbeidsdeelname. Dit geldt
echter alleen voor mannen. De arbeidsdeelname van vrouwen met beperkingen wijkt nauwelijks
afvan die van vrouwen zonder beperkingen, wanneer rekening gehouden is met verschillen
in leeftijd en opleidingsniveau. In ander onderzoek wordt gewezen op het belang van de
uitgebreidheid van de beperkingen, de aanwezigheid van eventuele complicaties of meervoudige
handicapsenhethebben van pijn (sandström, 1986; Feuerstein & Therbarge, 1991; weiser
& Cedraschi, 1992;Yelin e.a., 1986).
Ook de bovengenoemde verschillen in kansen op werk tussen de hele groep mensen met klach-
ten aan hetbewegingsapparaaten de mensen uit deze groep met specifieke aandoeningen als
spierdystrofie, reuma en de ziekte van Bechterev, duiden op het belang van de ernst van de
aandoening. Het is te verwachten dat bij de laatste groep mensen sprake is van vrij ernsrige
problematiek, omdat de meeste van hen onder behandeling waren bij een specialist.
Btj psychische aandoeningen is eenzelfde patroon te onderscheiden. Voor de WAO-toetreders
met psychische klachten geldt dat hun werkhervattingskans weliswaar lager is dan voor de
hele groep wAo-toetreders, maar deze is in elk geval wel hoger dan voor de groep mensen
onder hen met een psychiatrisch verleden. Van deze laatste groep kan verondersteld worden
dat hun aandoening ernstiger is dan voor de hele groep mensen met een psychische stoornis,
omdat zij opgenomen zijn (geweest) in een psychiatrisch ziekenhuis.

Arbeidsgebondenheid van de aandoening
De mate waarin de aandoening het gevolg was van het werk dat men deed (arbeidsgebonden-
heid van de aandoening) kem van invloed zijn op de kans op werk na arbeidsongeschiktheid.
In de bouw is gevonden dat aLrbeidsongeschikten met arbeidsgebonden aandoeningen mincler
kans hebben om terug te keren bij hun oude werkgever (Bremer & corten, 1990; Kers e.a.,
1996).

De eenvoudige verklaring hiervoor is de beschikbaarheid van passende functies. Wanneer
sprake is van een arbeidsgebonden aandoening kan een werknemer alleen weer aan het werk,
wanneer de oorzaken waardoor hij/zij ziek is geworden in mindere mate of niet meer voor-
komen in dat werk. Veelal is daardoor de uitoefening van het beroep in de oorspronkehjke
votm niet meer mogelijk. Het oude bedrijf kan de arbeidsongeschikte werknemer dan alleen
terugnemen wanneer het oorspronkelijke werk van de arbeidsongeschikte werknemer wordt
aangepast of wanneer er een andere passende fÏnctie beschikbaar is. B1 arbeidsgebonden
aandoeningen is dus nagenoeg altijd een aanpassing van het werk noodzakelijk. Wanneer de
aandoening niet arbeidsgebonden is, hoeft niet altijd een aanpassing nodig te zltn. Er zrin
gevallen waarin de beperking niet hoeft te leiden tot problemen op het werk. Een automatiseer-
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der die zijn enkel met voetballen heeft geblesseerd, hoeft door deze blessure geen hinder te

ondervinden in zijn werk.

Verloop van de aandoening
De mate wairin de aandoening een wisselend verloop kent, heeft ook invloed op de kans op

werk (Wevers e.a., I 993). De reden hiervoor is dat in dat geval hoge eisen worden gesteld

aan de flexibiliteit van de onderneming en van de collega's. Een wisselend verloop van de ziekte

vergroot de kans op een wisselend verloop van de productiviteit van de werknemer en op een

grillig en onvoorspelbaar ziekteverzuim.

Uiteraard heeft het feit of men hersteld is van de ziekte ook een grote invloed op de kans op

werkhervatting (Van der Stelt e.a., 1996b).

Samenvattend kan gesteld worden dat de invloed van de gezondheid op werkhervatting groot

is. Vooral de diagnose, de emst van de aandoening en het verloop van de aandoening blijken

de werkhervattingskansen in belangrijk mate te beïnvloeden. De verklaringen die hiervoor

worden gegeven zijn zowel terug te voeren op theorieën rondom het selectiegedrag van

werkgevers (stigmatisering, maar ook het op basis een te groot beroep op de flexibiliteit van

de organisatie en collega's) als op het model belasting - belastbaarheid (minder gezond betekent

een verminderd verwerkingsvermogen).

Motivatie
Veelal wordt de motivatie om weer aan het werk te komen door gehandicapten zelf als een

belangrijke reden genoemd voor het slagen van werkhervattingspogingen (Berghoeff e.a.,

1987). Volgens vertegenwoordigers van begeleidende en bemiddelende instanties is motivatie

en daaraan gekoppeld zeltbeeld en zelfvertrouwen de belangrijkste Íactor bij de kans op

werkhervatting (Griffiths, 1977; Anthony & Jansen, 1984; Michon & Van Weeghel, 1990;

Weiser & Cedrashi, 1992; Rosenthal, 1914 Fitzgerald e.a., 1989; Clark e.a., 1981; Veerman

& Cavé, 1994; Van der Stelt e.a., 1996a'1. Van der Stelt e.a. (1996a) vinden een duidelijke

samenhang tussen motivatie en de mate van zoekgedrag. Motivatie was hier geoperationaliseerd

aan de hand van drie begrippen: de arbeidsoriëntatie (de mate waarin iemand het erg vindt

dat deze niet meer werkt), de concessiebereidheid (de mate waarin iemand bereid is concessies

te doen voor het weer aan het werk komen) en de financiële offerbereidheid (de mate waarin

iemand bereid is loon in te leveren voor een nieuwe baan). Ook bleek dat de invloed van

persoonskenmerken verloopt via motivatie. In een onderzoek van COB/SER (1982) werd echter

geen verschil gevonden in arbeidsoriëntatie tussen ouderen die doorwerkten en ouderen die

vanwege arbeidsongeschiktheid werkloos werden.

Berghoeff e.a. ( 1 987) constateren dat er geen verschil was tussen werkende en niet-werkende

gehemdicapten wat betreÍï de intensiteit van het zoekgedrag. Zij vonden echter wel dat wer-

kenden in vergelijking met niet-werkenden efÍectiever naar werk hadden gezocht. Meestal

was clit via bekenden die reeds werkzaam waren in een bedrijf. Van der Stelt e.a. ( 1996a) vinden

wel een relatie tussen zoekgedrag en de kans op werk van een arbeidsongeschikte bij een nieuwe

werkgever. Onder dit zoekgedrag werd zowel het aantal sollicitaties verstaan als het aantal

gebruikte zoekkanalen (arbeidsbureau, advertenties, kennissenkring etc.).
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Van der Aa & Vlaanderen ( I 99 I ) stellen op grond van verschillende onderzoeken ook vast
dat er een relatie is tussen arbeidsmotivatie en de arbeidsmogelijkheden. Mensen met een ge-
ringe kans op de arbeidsmarkt zullen over het algemeen minder gemotiveerd zijn voor werk
dan mensen met goede kansen. De mensen met de geringere kansen zijn eerder geneigd hun
werkloze situatie te accepteren en zich in te stellen op werkloosheid, omdat de kansen toch
gering zijn. Ook Van der Stelt e.a. (1996a) vonden een sterk verband tussen de door de
arbeidsongeschikte zelfingeschatte resterende capaciteiten en de intensiteit van het zoekgedrag
en tevens een simenhang tussen zoekgedrag en de daadwerkelijke externe arbeidsmarktpositie
(hoe beter deze positie hoe meer zoekgedrag).
Ook de hoogte van de uitkering wordt genoemd als zijnde van invloed op de motivatie van
WAO-ers om weer te gaan werken (Van der Aa & Vlaanderen, 1991). Het hebben van een
lage uitkering zou arbeidsongeschikten motiveren om werk te gaan zoeken. Dit blijkt ook uit
de resultaten van het onderzoek van Van der Stelt e.a. ( I 996a): personen die meenden dat zij
door toetrede tot de WAO er financieel op achteruit waren gegaan (bijvoorbeeld om dat ze
maar een gedeeltelijke uitkering kregen) bleken intensiever te zoeken naar werk.
Uit onderzoek blijkt tevens dat de motivatie om weer aan het werk te gaan afneemt, naarmate
de WAO-er langer thuis zit (COB/SER, 1982; Van der Stelt e.a., 1996a). Dit wordt ook ver-
klaard door het psychologische mechanisme dat iemand na verloop van tijd de situatie gaat
accepteren en probeert daarmee te leren leven.
Een andere belangrijke factor is de houding van de persoon tegenover de zljnlhaar ziekte
(Hyman, 1975;Hiirkàpàà,1992;Weiser&Cedrashi, 1992).Onderdelendiehierbijonderschei-
den worden zijn: aÍhankelijkheid, de oorzaak zoeken in bovennatuurlijke oorzaken en het
ontkennen van de ziekenrol. De ziekenrol die een persoon aanneemt wordt veelal in een vroeg
stadium van de ziekte al bepaald.

Samengevat blijkt de motivatie van invloed op de werkhervattingskansen en andersom: de
daadwerkelijke kans die iemand maakt om weer aan het werk te komen, beïnvloedt weer de
motivatie en dairmee het zoekgedrag. Tevens speelt hierbij de omgang met de ziekte een ro1.
De verklaring voor dit mechanisme wordt gezocht in psychologische processen, waarop de
daadwerkehjke arbeidsmarktpositie viur invloed is, maar ook de wijze waarop de ziekte wordt
ervaren.

2.2.3 Kenmerken van het werk/het bedrijÍ

Bedriifsgrootte
Grote bedrijven hebben vaker een ofmeer arbeidsongeschikten in dienst dan kleine bedrijven
(Bosselaer & Van Heertum, 1993; Ter Huurne e.a., 1990; Veerman & Cavé, 1993). Dit is uit
het oogpunt van een statistische kansberekening logisch. In de meerderheid van de grote be-
drijven is slechts een zeer klein deel van het personeel (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt. Voor
kleine bedrijven geldt precies het omgekeerde: kleine bedrijven hebben minder vaak gedeeltelijk
arbeidsongeschikten in dienst (zoals statistisch te verwachten), maar in een klein deel van deze
bedrijven is relatief een groot aandeel van het personeel gehandicapt (Bremer & Corten, I 990;
Ter Huume e.a., 1990; Nrjhuis & Bullinga, 1987). Van der Stelt e.a. (1996 a en b) vinden een
verband tussen de kans op werkhervatting bij de eigen werkgever na een periode van
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arbeidsongeschiktheid en omvang van het bedrijf waar men werkzaam was (naarmate het bedrijf
omvangrijker is, neemt de kans op werk toe).
Uit onderzoek van de FNV blijkt dat in grote bedrijven beschikbare functies met name in-
genomen worden door arbeidsongeschikten uit het eigen bedrijf (Bosselaar & Van Heertum,
1993). Het in dienst nemen van een gehandicapte werknemer komt vrijwel uitsluitend in klei-
nere organisaties voor. Ook Veerman & Cavé ( 1994) constateren dat werkhervatting bij de

oude werkgever meer voorkomt in grotere bedrijven en in dienst name van gehandicapten
meer in kleinere bedrijven.
Dat met name kleine bedrijven gehandicapten aannemen is tegengesteld aan de verwachting
van vele onderzoekers. Grotere organisaties zouden volgens hen meer mogelijkheden voor
arbeidspiulicipatie van gehandicapten hebben dan kleinere bedrijven. In kleine(re) bedrijven
is het belangrijk om multi-inzetbaar te zijn. Multi-inzetbaarheid zou voor arbeidsongeschikten
vanwege hun handicap, problematisch kunnen zijn: er is veelal sprake van een of verschillende
ttken die voor hen moeilijk uit te voeren zijn. Daarnaast is het aanbod van alternatieve functies
in grote bedrijven ruimer (Van 't Hullenaar & Van Koningsveld, 1984; Petersen & Sprenger,

1985). Hierdoor is het gemakkelijk om een functie te vinden die nog wel past bij de capaciteiten

van een (gedeeltehjk) arbeidsongeschikte. Ook is het volgens deze onderzoekers in grote
bedrijven gemakkelijker om functies aan te passen dan in kleinere. Het verlies aan tempo en/of
productiviteit kan hier gemakkelijker opgevangen worden door (vele) collega's en eventuele
materiële kosten kunnen gemakkelijker betaald worden, omdat dit een relatief klein deel

uitmaakt van de totale omzet. Door kleine bedrijven is het verlies aan productie en eventuele
noodzakelijke materiële aanpassingen (zoals een aangepaste machine of aangepast meubilair)
minder gemakkelijk op te vangen. In grote organisaties is bovendien een professionele afdeling
personeelszaken aanwezig en dezen hadden altrjd al de beschikking over een arbodienst (Nijhuis

& Bullinga, 1987). Deze professionele diensten kunnen aandacht besteden aan de plaatsing
van iirbeidsongeschikten en direct leidinggevenden ondersteunen bij het aanpassen van werk
of het zoeken naar altematieve functies. Kleine bedrijven hadden deze faciliteit, tot de invoering
van het laatste deel van de Arbowet (en ten tijde van de uitvoering van genoemde onderzoeken),

veelal nie1. Ook was er bij deze diensten veelal sprake van een structurele samenwerking met
de voormalige GMD (Michon & Van Weeghel, 1990). Uit de cijfers van Van der Stelt e.a.

(1996a) en van Veerman & Cavé (1994) bllktechter dat grote bedrijven deze mogehlkheden
vrijwel alleen aanwenden voor de eigen werknemers, vandaar dat kleine bedrijven toch meer
gehandicapten in dienst nemen dan grote.
Dat meer arbeidsongeschikten worden aangenomen in kleinere bedrijven verklaren Bremer
& Corten (1990) met de veronderstelling dat in kleinere bedrijven minder vooroordelen leven
en de werkstèer positiever is. Michon & Van Weeghel ( 1990) wijzen erop dat er in kleinere
bedrijven doorgaans meer contact mogelijk is tussen werknemers en de bedrijfsleiding. Direct
contact met leidinggevenden wordt door (potentiële) werknemers mef een psychische of
verstandelijke handicap als heel belangrijk ervaren. Daarnaast wordt opgemerkt dat de sÍèer

in kleinere organisaties mogelijk gemakkelijker te beïnvloeden is dan in grotere. Een andere

verklaring kan zijn dat kleinere bedrijven hun eigen WAO-ers niet kunnen opnemen vanwege
het geringe aantal alternatieve functies, waarvoor hun eigen WAO-ers nou net niet geschikt
zijn. Daarvoor in de plaats zijn deze kleine bedrijven wel in staat zijn op de beschikbare functies
WAO-ers aan te nemen die wel kunnen functioneren in deze functies. Kleine bedrijven hebben
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immers niet alleen een gering aantal alternatieve functies, maar ook een keuze uit gering aantal

eigen WAO-ers.

Samengevatblijken grotere bedrijven vaker eigen werknemers die arbeidsongeschikt raken
in dienst te houden en kleine bedrijven vaker arbeidsongeschikten uit andere bedrijven in dienst
te nemen. Het eerste Í-enomeen wordt vooral verklaard vanuit een grotere verscheidenheid
aan functies in grote bedrijven, waardoor hier een grotere kans is dat er een functie wordt
gevonden met de juiste belasting. Het tweede wordt verklaard vanuit het selectiegedrag van

werkgevers, waarbij in kleine bedrijven dit gedrag minder beihvloed zott z.i1n door vooroordelen
en vanuit het geringe aantal beschikbare eigen WAO-ers in kleine bedrijven.

Econoruische situatie vctn en werkgelegenheid in het beclrijf
Uit verschillende onderzoeken bhjkt dat een goede economische situatie van een bedrijf een
positieve invloed heeft op de mate waarin arbeidsongeschikten daar (weer) aan het werk komen
(Bremer & Corten, 1990; Nijhuis & Bullinga, 1987). Van der Stelt e.a. ( 1996b), vinden echter
geen effect van een slechte economische situatie op werkhervatting.
Hoe precies de relatie ligt tussen economische situatie van een bedrijf en de mate waarin V/AO-
ers weer aan het werk kunnen, is dus vooralsnog onduidelijk.
Dat een bedrijf met een goede economische positie eerder geneigd zou kunnen zijn arbeidson-
geschikten in dienst te houden of te nemen is gemakkelijk te verklaren: een economisch goed

draaiend bedrijf is ook in staat eventuele kosten, verbonden aan het in dienst hebben van

arbeidsongeschikten, op te brengen.

Ook de werkgelegenheid in een bedrijf, uitgedrukt in het aantal vacatures zou een relatie kunnen

hebben met het aanlal in dienst zijnde gehandicapten. Vacatures geven namelijk werkgevers
de kans gehandicapten aan te nemen. Er blijkt echter geen samenhang te zijn tussen het aantal

vacatures en het aantal in dienst zijnde gehandicapten (Bosselaar & Van Heertum, 1993). Van
der Aa & Vlaanderen (199 l) geven aan dat dit enerzijds te wijten is aan het feit dat het hier
veelal gaat om functies waarvoor een specifieke beroepsopleiding wordt gevraagd. Vele
arbeidsongeschikten hebben een dergelijke opleiding niet (zie ook § 2.2.2. over de opleiding
van arbeidsongeschikten). Anderzijds is het aantal vacatures in ongeschoolde functies veel
geringer en worden deze snel opgevuld door (gezonde en goedkope) jongeren. Arbeids-
ongeschikten kunnen veelal niet voldoen aan de hoge fysieke eisen die vaak in deze functies
worden gesteld. Debereidheid van werkgevers om deze functies op dit punt aan te passen is

volgens de irbeidsongeschikten zelf minimaal (voor de reden hiervoor zie ook § 2.2.2. over
de opleiding van arbeidsongeschikten) (Van der Aa & Vlaanderen, l99l ). Voor de geringe
relatie tussen werkgelegenheid in een bedrijf en de werkhervatting van WAO-ers kan dus de

theorie van de gesegmenteerde arbeidsmarkt een verklaring bieden, maar ook het model
belasting - belastbaarheid.

Bedrijfssector
In de marktsector werken relatief meer WAO-ers dan bij de overheid en binnen de marktsector
zijn er grote verschillen tussen bedrijÍ.sklassen. In de industrie, de dienstverlening en de bouw
bijvoorbeeld zijn relatief veel gehandicapten in dienst, terwijl in de horeca en de detailhandel
weinig gehandicapten in dienst zijn (Ter Huurne e.a., 1990; Bremer & Corten, 1990; Nrjhuis
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& Bullinga, 1987; Bosselaar & Van Heertum, 1993). ln de handel/ horeca komen de meeste

bedrijven voor waar helemaal geen gehandicapte in dienst is (Veerman & Cavé, 1993). In de

industrie en de bouw komen relatief veel bedrijven voor waar wel een gehandicapte werknemer

in dienst is (respectieveliik29% en217o van de bedrijven zegt een gehandicapte werknemer

in dienst te hebben).

Voor de verschillen tussen bedrijfstakken worden weinig verklaringen gegeven. Veerman

& Cavé ( 1 993) vinden dat een grod deel van de verschillen verklaard kan worden uit de ver-

schillen in bedrijÍ.somvang tussen de bedrijÍ.sklassen. [n de horeca komen namelijk veel meer

kleine bedrijven voor dan in de industrie. Zoals reeds aangegeven hebben grote bedrijven vaker

een gehandicapte in dienst dan kleine. Schellafi e.a ( I 993) geven aan dat het verschil wel eens

verklaard kan worden door de verschillen in soorten functies tussen de bedrijfsklassen. In de

indushie zouden er bijvoorbeeld veel alternatieve functies zijn, waardoor een functie met andere

belastingseisen gemakkehjk te vinden is. ln de horeca daarentegen zou dit veel moeilijker het

geval zijn.

Beilrijfssector blijkt dus van invloed te zijn op de kans op reïntegratie. Grotendeels lijkt dit
het gevolg te zijn van de verschillende samenstellingen van de sectoren naar grootte klasse.

De resterende verschillende worden verklaard vanuit het model belasting - belastbaarheid:

narnelijk de verschillen in de soorten Íïncties en de bijbehorende belasting tussen de sectoren.

Organisatie vtm de arbeid
De organisatie van de arbeid heeft ook een relatie met de arbeidsdeelname van gehandicapten.

Nijhuis & Bullinga (19U7) constateren dat in organisaties waar veel in teamverband wordt
gewerkt, minder arbeidsongeschikten weer aan het werk komen dan in organisaties waar veel

alleen gewerkt wordt. Eenzelfde verschijnsel is in de bouw waargenomen (Bremer & Corten,

r 990).
Als verklaring wordt in diverse publicaties gegeven dat in taakgroepen hoge eisen worden

gesteld aan de flexibiliteit en inzetbaarheid van de werknemer, eigenschappen waarover gehan-

dicapte werknemers in mindere mate zouden beschikken. Een andere of aanvullende verklaring
kan liggen in de bereidheid van collega's om samen te werken met een (gedeeltelijk)

arbeidsongeschikte werknemer. Het blijkt dat deze bereidheid (evenals de bereidheid van de

cheÍ) van doorslaggevend belang is voor een succesvolle (her)plaatsing (Michon & Van

Weeghel, 1990). Van belang voor de acceptatie en bereidheid van collega's om samen te werken

met een (gedeelteL.lk) arbeidsongeschikte en zelts taken over te nemen, is duidelijkheid omtrent

de aandoening en de beperkingen die dit met zich meebrengt voor het werk (Michon & Van

Weeghel, 1990). Deze duidelijkheid ontbreekt veelal bij mensen met (tijdelijke) psychische

problemen en bij mensen met vage lichamelijke aandoeningen. Met name voor deze mensen

kan het werken in taakgroepen dus tot problemen leiden. Voor personen met psychische

klachten kan het werken in deze groepen ook extra moeilijk zrjn, omdat hun psychische proble-

men zich juist veelal op het terrein van de omgang met mensen bevinden. Uit een aantal in-

terviews met cliënten van de GGZ bhlkt dat velen problemen hadden met de omgang met

collega's; de aard van deze problemen loopt echter aanzienlijk uiteen. De een heeft bijvoorbeeld

extreme (bijnaparanoide) achterdocht jegens collega's en een ander wijdt de oorzaak van alle

problemen en spanningen op het werk aan zichzelf (Michon & Van Weeghel, 1993).
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Ook voor de relatie tussen de organisatie van de arbeid en de kans op werkhervatting geldt
het model belasting - belastbaarheid als verklaring, waarbij het hier vooral gaat om de mentale,
psychische en communicatieve eisen die gesteld worden aan mensen die in taakgroepen werken.
Naast deze verklaring wordt ook het selectiegedrag als verklaring gehanteerd, waarbij het hier
niet alleen gaat om het selectiegedrag van de werkgever, maar ook om het (uitsluitings)gedrag
van collega's.

Beeldvorming
ln 1992 is een enquëte gehouden onder werkgevers, met als doel de beeldvorming van werk-
gevers in kaart te brengen ten aLanzien van het in dienst hebben van arbeidsongeschikte werk-
nemers. In het algemeen lijkt de houding van werkgevers niet negatief te zrjn (Veerman &
Cavé, 1993). Een gunstig beeld hebben de werkgevers met name wat betreft de acceptatie door
collega's, de gemotiveerdheid en de productiviteit. Ongunstig wordt vooral gedacht over de
nodige extra begeleiding die deze werknemers zouden moeten krijgen en de kans op
(hernieuwde) langdurige uitval. Ruim een kwart van de werkgevers schat dat het verzuimrisico
van (gedeelteltjk) arbeidsongeschikten hoger is dan dat van andere werknemers. De helft denkt
dat er geen verschil is en slechts een klein deel (5Vo) meent dat dit risico lager is. De
opmerkelijke uitkomst van dit onderzoek is, dat in bedrijven die daadwerkelijk arbeids-
ongeschikten in dienst hebben, er gunstiger gedacht wordt over deze groep werknemers dan
in bedrijven die dit niet hebben. Dit blijkt ook uit onderzoek in Zwitserland (Hubschmid &
Schaub, 1988). Hieruitbleek dat werkgevers die al eerder werknemers met een psychiatrische
aandoening in dienst hadden gehad, aanmerkelijk positiever stonden tegenover de
arbeidscapaciteiten van deze groep, dan werkgevers die geen ervaring hadden met deze
werknemers. Tweederde van de werkgevers die werknemers met een psychiatrisch verleden
in dienst hadden, vindt hun werkprestaties minstens voldoende.
Dit kan verklaard worden door het feit dat werkgevers die negatieve (voor)oordelen koesteren
jegens arbeidsongeschikten, hen niet in dienst nemen en werkgevers met positieve
(voor)oordelen hen wel in dienst houden of nemen. Ook kan dit verklaard worden door het
feit dat ervaringen met arbeidsongeschikte werknemers leiden tot positievere oordelen jegens
hen en dat geen ervaring negatieve (voor)oordelen in stand houdt.
Uiteen anderonderzoeknaarbeslissingsgedrag van werkgevers bij sollicitanten voor laagge-
schoolde functies, blijkt dat gezondheid een van de belangrijkste selectiecriteria is voor werk-
gevers (Van Beek & Van Praag, 1992). Werkgevers veronderstellen al bij een geringe gezond-
heidsvermindering, dat de sollicitant niet geschikt is voor de vacante functie. Daarnaast bhjken
leeftijd, geslacht en etniciteit van doorslaggevend belang bij de keuze van werkgevers voor
een sollicitant. Aangezien er bij arbeidsongeschikten in ieder geval sprake is van een ziekte
of handicap en er zich tevens onder deze groep relatief veel ouderen bevinden, is het (negatieve)
effect van de opvattingen onder werkgevers voor deze groep zeer groot. Deze opvattingen
kunnen ook een rol spelen bij de reintegratie van deze werknemers.
Collega's spelen ook een belangrijke rol bij het al dan niet slagen van een reïntegratiepoging.
Collega's zouden veelal een verhoging van de eigen arbeidsbelasting vrezen, omdat ze taken
van arbeidsongeschikte werknemers zouden moeten overnemen. (Van der Aa & Vlaanderen.
1991). Daarnaast zou voor hen gelden dat niet geaccepteerd wordt dat een gehanclicapte
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hetzelfde werk kan doen als zij (NRC, 3l - 12 - 1993). Dit zou hun eigen status en zelfwaarde

aantasten.

Samengevat: beeldvorming blijkt een grote rol te spelen bij de terugkeer van (gedeeltelijk)

arbeidsongeschikten naar werk. De verklaring hiervoor sluit aan bij de theorie van de gesegmen-

teerde arbeidsmarkt: vooroordelen van werkgevers en collega's tegen personen die afwijken

van de (gezondheids)norm.

2.2.4 lnlerventies
In deze paragraaf worden drie typen interventies behandeld: om-, her- of b4scholing, begelei-

ding en werkaanpassing.

Scholing
Uit verschillende publicaties blijkt dat scholing van groot belang is bij werkhervatting. Uit
een groot deel van de putrlicaties komt naar voren dat een hogere opleiding de kans om (weer)

aan het werk te komen verhoogt (Schellart e.a., 1989; De Koning & Vuyk, 1989; Lenshoek

e.a., 1988; Vtm der Stelt & Bruinsma, 1989; Cristol, 1970; Roessler & Riechler-Roessler, 1994;

Dauwaider & Hoffmann, 1992; Hubschmid & Schaub, 1988; Wöhrl, 1990) (zie ook § 2'2.2

over de opleiding van arbeidsongeschikten). Het gaat hier vooral om het verschil tussen alleen

maar lagere school en een hogere, liefst beroepsopleiding. De kans op passend werk voor me-

nsen met een handicap binnen de ongeschoolde beroepen is klein. Uit een verkennend onder-

zoek van Berghoeff e.a. ( 1987) blijk dat gehandicapten die niet werken, aangeven dat het niet-

werken voor een groot deel het gevolg is van een te lage opleiding of een verkeerde opleiding.
Bij het volgen van een opleiding gaat het niet alleen om het overbrengen van vakmatige

vairdigheden en kennis, maar ook om het verbeteren van de sociale vaardigheden (Nijboer,

1990). Ook training op de toekomstige werkplek bhjkt van groot belang (Hubschmid & Schaub,

1988; Dauwalder & Hoffmann,1992; Hubschmid, 1987)

Een verklaring voor het belang viur scholing is dat beroepen waaÍvoor slechts een lage opleiding

voldoende is, veelal een fysiek zwaar of monotoon belastingspatroon kennen. Dit patroon is

voor de meeste WAO-ers nu juist veelal te zwaar. Een andere verklaring is dat personen met

een hogere opleiding aantrekkelijker zijn voor een werkgever, omdat er minder geschoolde

werkzoekenden zijn. Zowel het model belasting - belastbaarheid als de theorie van de

gesegmenteerde arbeidsmarkt worden dus gehanteerd voor de verklaring van de rol van

scholing.

B e gele iding en b emidde ling
Vele gehandicapten kunnen zonder additionele scholing weer aan het werk, mits ze op een

goede wijze begeleid worden. Scholing is namelijk lang niet in alle gevallen een voldoende

en zelÍs geen noodzakelijke voorwaarde om aan de slag te komen (Van der Berg & Van der

Veer, 1990a en b). Er is weinig onderzoek naar het effect van begeleiding, maar uit publicaties

over lopende projecten blijkt, dat een goede begeleiding de kans op succesvolle reïntegratie

vergroot. Onder'begeleiding'kunnen verschillende vormen van dienstverlening worden ver-

staan. Het kan gaan om arbeidsbemiddeling, sollicitatietraining, het zorgen voor een stageplaats

en het ondersteunen van werkgever en werknemer in de eerste periode van het (weer) werken.
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Volgens Hagen & Van Weeghel (1990) zou de begeleiding moeten bestaan uit het 'volgen'
van de werknemer langs het hele traject van arbeidsoriëntatie, arbeidstraining/scholing,
arbeidsbemiddeling en arbeidsintrede. Naast het volgen zou ook het beïnvloeden van de
omgeving een belangrijk onderdeel van de begeleiding moeten zijn. Begeleiding zou een
paradoxale activiteit moeten zijn, waarbij enerzijds rekening gehouden wordt met de handicaps
en de aÍhankelijkheid van de werknemer, en waarbij anderzijds zodanig wordt gehandeld dat
deze afhankelijkheid niet groter wordt dan strikt noodzakelijk is (Holman, 1986 in: Hagen
& vern Weeghel, 1990). Een aanpak, waarbij het hele bovengenoemde traject wordt doorlopen
en waarbij tevens begeleiding wordt geboden op de werkplek wordt wel'supported employment'
genoemd (Yankowitz, 1990; Noble & Collignon, 1987; Wehman e.a., 1991;Danley e.a. ,1992:
Ketelaars & van Weeghel, 1994; Mul e.a., 1994; Block, 1992;Drake e.a., 1994'). Dit model
voor arbeidstoeleiding is ontwikkeld in de Verenigde Staten van Amerika en wordt momenteel
aangepast aan de Nederlandse situatie. Uit een inventarisatie van scholingsprojecten voor
gehandicapten bhjkt dat het met name bij deze projecten van groot belang is, dat voor de
gehandicapten concreet gezocht wordt naar werk, dat hen de mogeh.lkheid geboden wordt
stage te lopen en dat ze ook begeleid worden tijdens de eerste maanden van het werk (Classen
e.a., 1993; Dauwalder & Hoffmann, 1992; Nijboer, 1990). Wevers e.a. (1988) benadrukken
in hun oriënterend onderzoek naar reïntegratie in het midden- en kleinbedrijf het belang van
de bemiddelende en begeleidende rol van de arbeidsexploratie-afdeling van het revalidatie-insti-
tuut't Roessingh te Enschede. Ook uit het onderzoek naar reïntegratie in een groot industrieel
bedrijf komt naar voren dat begeleidende taken van groot belang waren voor de reïntegratie
(Van Dijk e.a., 1987 ). Delsen (1989) benadrukt het belang van counseling in het reïntegra-
tieproces. Uit interviews met een aantal gehandicapte jongeren komt als een van de belangrijkste
knelpunten naar voren het tekort aan individuele hulp en begeleiding (Lubbe, 1990). In deze
interviews werd ook het gebrek aan werkervaring genoemd als knelpunt, hetgeen voor een
deel verholpen kan worden met een stageplaats. Dat een tekorl aan werkervaring de reïntegratie
kan belemmeren blijkt ook uit het onderzoek van Berghoeff e.a. (1987), Bond (1992) en
Mezquita-Blanco ( I 984).
Een aantal bemiddelingsprojecten blijken inderdaad groot succes te hebben. Zo konden via
een kleinschalige arbeidsbemiddelingsproject in Rotterdam vele gehandicapten weer aan het
werk geholpen worden (Deconinck, 1991). Ook een loopbaan begeleidingsproject speciaal
gericht op jongeren met cara, bleek een groot succes te zijn (Baldew & Derks, 1992). Een
voorbeeld van een succesvol groter project is het'Maatwerk-project' in Helmond (Van den
Berg & Van der Veer, 1990a en b). Dit project is gericht op moeihlk plaatsbare werklozen.
Het blljkt dat de methode even positief werkt voor alle categorieën werklozen, waaronder
gehandicapten, migranten en herintredende vrouwen. De maatwerkmethode houdt in dat zowel
aan de vraag- als;urn de aanbodzijde van de markt wordt geopereerd. Een belangrijk middel
hierbij is een netwerk van contacten met en tussen relevante organisaties en instanties zoals
het bedrijfsleven, welzijnsorganisaties, scholingsinstanties en belangenorganisaties. Voor
verschillende categorieën moeilijk plaatsbaren worden verschillende begeleidingstrajecten
ontwikkeld. Tevens wordt voor elke werkzoekende een individueel begeleidingstraject uitge-
stippeld, waarbij de mogehlkheden en wensen van de werkloze gecombineerd worden met
kenmerken van werkgevers. Het blijkt dat met name kleine en middelgrote bedrijven baat
hebben bij een dergelijke maatwerkmethode. Hierdoor worden deze bedrijven ontlast van de
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taak zelf werknemers te werven en te selecteren. Het belang van een neNverk onder werkgevers

bhjkt ook uit velerlei ander onderzoek (Jones, 1986; Reihl, 1988; Harding e.a., 1987; Bijlsma,

1987; Berkell ,1981; Lamberts, 1982; Dauwalder & Hoffmann, 1992; Clark e.a', 1981).

Als verklaring voor het succes van begeleiding en bemiddeling geldt zowel dat hierdoor de

belastbzrarheid van de persoon wordtverbeterd (de persoon wordt weerbaarder, krijgt sociale

steun) als dat stigmatisering wordt voorkomen (door de persoonlijke benadering leren

werkgevers en collega's de persoon kennen, waardoor stigmatisering wordt verminderd).

Werkaanpassingen
Uit het onderzoek van Ter Huume e.a. ( 1990) blijkt dat werkgevers ten behoeve van gehandi-

capte werknemers maar weinig aanpassingen aan de werkplek of werkomgeving realiseren.

Ook stichting Pandora ( I 994) geeft aan dat voor mensen met (tljdeluke) psychi sche problemen

het (tijdeltk) aanpassen van werk veelal te laat en te weinig gebeurt. Toch is het aanpassen

van de werkplek van groot belang. Onder het aanpassen van functies worden hier aanpassingen

verstaan op het gebied van taakinhoud, arbeidsomgeving, werktijden, tempo en dergelijke.
Het kan hier dus gaan om veranderingen in de organisatie van het werk, waardoor bijvoorbeeld
de werknemer zelf de methode van werken kan bepalen. Ook kan het gaan om ergonomische

airnpassingen van productiemiddelen (bijvoorbeeld het gebruiken van een tilhulp)'
Het belang van werkaanpassingen komt uit verschillende publicaties naar voren (Van Dtlk
e.a., 1987;Maas e.a., 1990; Diethelm & Schueler, l99l; Michon & van Weeghel' 1990; Bijl
&Lemmens, 1993;TerHuurnee.a., 1990;VanDooren, 1990; Mitchell, 1991;Philips, 1989;

Brattström, 1975; Schultz-Johnson, 1987; Johns e.a., 1994; Clark e.a., 198 l;Cegla, 1982;

Grijpink, 1994; Huber, 1978;Ganz, 1990). Van Dijk e.a. (1987) benadrukken het belang van

tijdellke werkaanpassingen in het eigen werk voor mensen die arbeidsongeschikt dreigen te

raken. Uit een onderzoek naar de arbeidsmarktpositie van gehandicapten in het onderwijs (Maas

e.a., l990) bl4kt het Íèit dat takenpakketten moeilijk aan te passen zijn, juist één van de

knelpunten bij het inzetten van gehandicapte werknemers. In de geestelijke gezondheidszorg

geeft het management aan dat werkaanpassingen daar moeiliik te realiseren zijn en daardoor

<le reïntegratie wordt belemmerd. In psychiatrische ziekenhuizen wordt naar aanleiding hiervan

opgemerkt dat psychiatrische patiënten nou eenmaal niet aan te passen zijn. In verpleeghuizen

heerst de mening dat 'verpleging zonder tillen in de psychiatrie niet of nauweliiks haalbaar

is (Bijl & Lemmens. 1993, pg 156). Ook Michon & Van Weeghel (1990) noemen in hun

rapportover werken met handicaps de weerstand tegen het aanpassen van werk als een van

de knelpunten bij rerhtegratie. Ter Huurne e.a. ( I 990) tonen aan dat aanpassingen van de inhoud

en de omvang van de functie samengaan met een hoger percentage gehandicapten in de

organisatie. Bij het in dienst nemen van gehandicapten brj de politie blijkt onder andere het

werken in deeltijd (ook een vorm van werkaanpassing) van belang (Van Dooren, 1990). Danley

e.a. (1992) geven hetbelang aan van advisering van werkgevers over werkaanpassingen, met

nafite wanneer het gaat om werkaanpassingen voor werknemers met psychische problemen.

Een verk-laring voor het belang van werkaanpassingen is, dat daarrnee de verstoorde balans

tussenbelastingenbelastbaarheidhersteldkanworden(Yelin, 1986; Taylor, 1989; Meinhart

& Hellmann, I 991 ; Mitchell, I 991). Werkaanpassingen leiden tot een andere belasting in het

werk, zodat er met de beperkingen die iemand heeft, toch zonder problemen gewerkt kan
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worden. Het blijkt dat het hier niet alleen hoeÍ1te gaan om de precieze combinatie van bepaalde
beperkingen en bepaalde belasting in het werk. Wat van belang blijkt, is de mate van
handelingsvrijheid die een werknemer heeft om zijn arbeidsbelasting aan te passen aan zrjnlhaar
capaciteiten en vazrdigheden. Op deze wijze kunnen de werknemers met een aandoening zelf
een balans zoeken tussen belasting en belastbaarheid en kunnen ze tevens gebruik maken van
compensatiemogelijkheden. Dit laatste houdt in dat bijvoorbeeld de functie-eis: 'moet met twee
handen kunnen werken', gecompenseerd kan worden door iemand met slechts een handfunctie
door met de mond en een hand te werken. Bij voldoende handelingsvrijheid kan de persoon
zelf regelen op welke wijze gecompenseerd wordt (Meinhart & Hellmann, 199 I ; Mitchell,
1991; Yelin, 1986, naar het stressmodel van Karasek, 1979).

2.2.5 Samenvatting
Persoonskenmerken, kenmerken van bedrijven en interventies ten behoeve van reïntegratie
blijken een grote ro1 te spelen bij werkhervatting van WAO-ers. De volgende verbanden zijn
gevonden:

Persoonskenmerken:
- geslacht: meer mannen komen weer aan het werk, na correctie voor andere variabelen ver-

dwijnt dit effect;
- leefttjd: meer jongeren komen weer aan het werk, na correctie voor andere variabelen ver-

dwijnt dit effect;
- nationaliteit: meer Nederlanders dan niet-Nederlanders komen weer aan het werk:
- opleiding: meer hoger geschoolden komen weer aan het werk;
- beroep: meer mensen met beroepen met weinig lichamelijke belasting komen weer aan het

werk;
- zrbeidsverleden: meer mensen die nog een dienstverband hebben met de oude werkgever,

mensen die bekend zijn bij een werkgever, werknemers die al langer in dienst zijn bij een
werkgever en werknemers met een gunstig verzuimverleden komen weer aan het werk.
Ook meer mensen die nog maar sinds kort niet meer werken komen aan het werk;

- gezondheid: meer mensen met hart- en vaatziekten en minder mensen met psychische klach-
ten komen weer aan het werk. Ook meer mensen met minder ernstige aandoeningen, meer
mensen bij wie de aandoening niet een gevolg is van het werk dat men deed en mensen
met aandoening met een stabiel verloop komen meer aan het werk.

- motivatie: meer gemotiveerden komen aan het werk. Dit kan zowel een efÍèct zijn van ge-
ringe kansen op werk als een oorzaak ervan.

De verklaringen die hiervoor worden gegeven, hebben enerzijds betrekking op het belasting -
belastbaarheidsmodel en anderzijds op de theorie van de gesegmenteerde arbeidsmarkt.

De volgende kenmerken van het werk en/of bedrijf blijken relevant voor werkhervatting:
- bedrijfsomvang: grotere bedrijven houden meer eigen werknemers in dienst, kleinere be-

drijven nemen meer gehandicapte werknemers in dienst;
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economische situatie: bedriiven waar het economisch goed mee gaat, hebben meer (gedeel-

tehjk) arbeidsongeschikten in dienst; het aantal vacatures blijkt echter geen relatie te hebben

met het aantal gehandicapte werknemers;
bedrijfstak/sector: in de marktsector hervatten meer WAO-ers hun werk dan bij de overheid.

In de bouw en de industrie komen veel gehandicapte werknemers voor, in de horeca en

de handel weinig;
organisatie van de arbeid: in bedrijven waar in taakgroepen wordt gewerkt, komen minder

WAO-ers weer aan het werk;
beeldvorming: in bedrijven waar gunstig gedacht wordt over WAO-ers komen meer WAO-
ers aan het werk.

De verklaringen die voor deze relaties worden gegeven, zijn dezelfde als bij de persoonskenmer-

ken: enerzijds het al dan niet kunnen bieden van minder belastend werk, anderzijds het arbeids-

marktmechanisme, waarbij met name bedrijven waar het economisch minder goed mee gaat

alleen de meest productieve mensen in dienst nemen en WAO-ers geen werk bieden.

Verschillende typen interventies blijken werkhervatting van WAO-ers te bevorderen:

- scholing: met name wanneer specifieke beroepsopleidingen worden gevolgd, komen WAO-
ers weer aan het werk:

- begeleiding en bemiddeling: goede begeleiding en bemiddeling op maat vergroot de kans

voor WAO-ers om weer aan het werk te komen;
- werkaanpassingen: het realiseren van werkaanpassingen bevordert de terugkeer naar werk

van WAO-ers.

De verklzringen die voor het effect van deze activiteiten worden gegeven, betreffen wederom

enerzijds de bevordering van het herstel van de balans tussen belasting en belastbaarheid: bij
werkaanpassingen wordt de werkbelasting verbeterd; na scholing wordt de belastbaarheid

verhoogd en door het kunnen uitoefenen van een ander beroep wordt de belasting meer passend;

doorbegeleiding kan een functie gevonden worden met een passende belasting. Anderzijd§

is een verklaring dat door de activiteiten de arbeidsmarktpositie van WAO-ers wordt verbeterd:

door begeleiding en bemiddeling kunnen vooroordelen worden geslecht; door scholing wordt

de aantrekkelijkheid voor werkgevers verhoogd en door werkaanpassingen komen meer

functies beschikbaar die door WAO-ers uitgevoerd kunnen worden.

2.3 Conclusies uit de literatuur

Uit de literatuur bhjkt dus dat belasting en belastbaarheid een grote rol spelen bij arbeidsgebon-

den WAO-intrede en reïntegratie, verder wordt ook de rol van de arbeidsmarkt onderkend.

Opvallend hierbij is dat deze rol in de literatuur over WAO-intrede aanzienlijk minder vaak

en prominent naar voren komt, terwijl voor het proces van reïntegratie toch vaak vanuit beide

perspectieven een verkliring wordt geboden. Deze verklaringen worden echter vaak los van

elkaar gegeven; een combinatie van beide theorieën is nog niet eerder gemaakt. Op basis van

bovenstaand literatuuroverzicht kan verondersteld worden dat deze combinatie een verdergaand
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inzicht op ft4a leveren in do aetrtargronden v,an rberdagebonden lVA0-intrcde en rcrntegrafi,e,
Oo-k wqrdtuitde literatqurd.uidelijk dat ee,n aanÍal belangrijke persoonskenmërkeR, bedrijfs-
kenmsrksn en typsn mterventies bctrokken dienen b wotden bij het onderzoek n&ar
,arfuqid;gefo 6lden WA0.intrede. en reïnrcgratie (zie tabel 2.3.),

In het volgende hoofdsuk volgt een operationalisatie van de begrippen die gehanteerd worden
irt hetdenkkader voor het proces van arbeidsgebonderr WAO-intrede en workhervatting, Op
basis van dcze operationalisatie wordt enderzocht sf aan de hau'd van het denkkader inziEht
gÉgeven kan worden in de p.roeessen aehterrer-ntqgr.atie en artleidsgebonden WAO-intrede"
Hierbii zullen de in bovenstaa[d liferatuurovercieht als rel-ey'a,rt aangemerkÍe faetoren zoveEl
mogelijk b. etrokken wordeu,
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Tabel 2.3 Een overzicht van de conclusies uit de onderzoeksliteratuur met betrekking tot de relevante factoren voor WAO-intrede en reïntegratie. 

Factoren Conclusies met betrekking tot WAO-intrede Verklaring• Conclusies me~etre1<1<ing tc>t reïntegratie Verklaring • 

Qersoonskenmerken: 
- geslacht - meer vrouwen komen in de WAO B geen effect 
·leeftijd - ouderen komen vaker in de WAO B geen effect 
- nationaliteit - meer niet-Nederlanders komen in de WAO B meer Nederlanders komen weer aan het werk 
- opleiding - lager geschoolden komen vaker in de WAO B hoger geschoolden komen vaker weer aan het werk 
- beroep - meer personen met beroepen met zware lichamelij- meer personen met beroepen met weinig lichamelijke belasting 

ke belasting komen in de WAO B komen weer aan het werk 
- arbeidsverleden - geen gegevens bekend werknemers met een lang dienstverband komen vaker weer aan 
- gezondheid - meer ongezonden komen in de WAO B het werk 

werknemers met minder ernstige aandoeningen komen vaker weer 
aan het werk 

kenmerken van het bedrijf/ 
het werk: 
- kwaliteit van de arbeid • slechte kwaliteit gaat samen met meer WAO B geen gegevens bekend 
- bedrijfstak/-sector - werken in sectoren met zwaar fysiek werk gaat sa- in de marktsector komt meer reïntegratie voor dan bij de overheid 

men met meer WAO 
- bedrijfsgrootte - geen zelfstandig effect A B grotere bedrijven reïntegreren vaker eigen werknemers, kleinere 

bedrijven nemen vaker gehandicapte werknemers aan 
- economische situatie - een slechte financiële situatie van het bedrijf gaat samen hang onduidelijk 

samen met meer WAO A 

interventies: 
- arbozorg - geen duidelijke effecten geen gegevens bekend 
- scholing - geen gegevens bekend specifieke opleidingen bevorderen reïntegratie 
- begeleiding en bemiddeling - idem begeleiding en bemiddeling bevorderen reïntegratie 
- werkaanpassingen - idem werkaanpassingen bevorderen reïntegratie 

• Hierbij staat aangeduid in welke mate in de bestudeerde literatuur, de verklaring wordt gegeven vanuit de arbeidsmarkttheorie (A) en/of vanuit het model belasting - belastbaarheid (B). 

A 
A 

A 

A 

A 

A 
A 

B 

B 
B 

B 

B 

B 

B 
B 
B 
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3 Methoden van onderzoek

3.1 lnleiding

Nu 6e probleemstelling en de onderzoeksvragen (hoofdstuk I ) en de achterliggende literatuur

(hoofdstuk 2) zijn behandeld zal dit hoofdstuk een beschrijving geven van de wijze waarop

de onderzoeksvragen (zie § 1.6) worden beantwoord. Aan de orde komen de gebruikte

gegevens, de onderzoeksmethoden en de operationalisatie van de concepten.

in àe hierravolgende paragraaf 3.2 worden de beschikbare gegevens en de wijze waarop deze

verzamelcl zijn besproken. De beperkingen van dit materiaal voor de opzet en uitvoering van

de analyses is het onderwerp in paragraaf3.3. Vervolgens staat de operationalisatie van de

begrippen op de agenda (§ 3.4). In aansluiting op het gepresenteerde kader voor het proces

,an arÈeiasgebonden WAO-intrede en reintegratie staat aangegeven hoe de achterliggende

begrippen ten behoeve van dit onderzoek zijn geoperationaliseerd. Aan het eind van het

noorasÀt is een bespreking van de opzet van het on<lerzoek (§ 3 5) en de analysemethoden

(§ 3.6) opgenomen.

3.2 Beschikbareonderzoeksgegevens

De vragen voor dit onderzoek worden beantwoord door analyse van de gegevens van een groot-

schalig-representatief onderzoek onder personen die één jaar lang (maximale duur) een uitkering

hebben gÀnuA i, het kader van de Ziektewet (ofwel: werknemers die 'einde wachttijd' hadden

bereiko. Dit onderzoek naar de arbeidsgebondenheid van de WAO-intrede is door TNO en

GAK/GMD gezamenlijk uitgevoer<l in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en

Werkgelegenheicl en de GMD (Griindemann e.a., 199 l; Schellart e.a., 1993; Griindemann

& Schellart, 1993). Het materiaal is ook gebruikt voor analyses naar de kans op werkhervatting

oíder WAO-ers (Nijboer e.a., 1993), dat in opdracht van het Ministerie van Sociale zaken

en Werkgelegenheid is uitgevoerd.

Voor herTNO/GAK/GMD onderzoek zijn eind 1990 /begin l99l brjna 15.000 personen (waar-

van circa I 2.500 behorende tot het representatieve deel van de steekproef) benaderd met een

schrittelijke vragenlijst. Dit betreft ruim207o van de circa 70'500 personen die tussen I juli

1989 en 30 juni 1990 het einde van het ziektewetjaar bereikten. Ruim 9'000 personen (waarvan

circa 7300 personen uit het representatieve deel van de steek-proeÍ) hebben de vragenlijst

ingevuld geretourneerd. Hiermee bedraagt de bruikbare respons 600lo.

Om na te gam of sprake is van selectiviteit in de respons is de responsgroep op een aantal rele-

vante variabelen vérgeleken met de oorspronkelijke steekproef. Deze variabelen hebben onder

meer betrekking op: geslacht, leeftld, burgerlijke staat, bedrijfsvereniging, arbeidsongeschikt-

heidspercentage en diagnose. Een gedetailleerde bespreking van deze analyses is opgenomen

als bijlage 3.
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Uit de vergelijking blijkt dat er slechts zeer geringe verschillen bestaan tussen de oorspronkelij-
ke steekproef en de responsgroep. Dit betekent dat er nauwelijks sprake is van selectiviteit
in de respons en dat de resultaten van het onderzoek, voorzover deze betrekking hebben op
hetrepresentatieve deel van de steekproef-, van toepassing kunnen worden geacht op de gehelà
populatie die in de betreffènde periode één jaar aanspraak maakten op een ziektewetuitkering.

Bijhetsamenstellenviu.tdevragenlijst(ziebr.llage l)isinbelangrijkemategebruikgemaakt
van bestaande vragenlijsten, zoals de vragenlijst(en) van het determinantenonderzoek WAO
(De Jong e.a., l98l ), de vragenlijst van het (tweejaiulijks) onderzoek van cle GMD onder WAO-
toetreders (Kers & Bruinsma, 1989), de vAG (crtindemann e.a., 1993), en de voEG (Dirken,
1969).

In de vragenlijst is zoveel mogelijk geprobeerd een chronologische volgorde aan te houclen.
Dat wil zeggen dat het proces van ziek wclrden, het uitvallen uit het werk (ziek meltlen), de
diiaropvolgende ziektewetperiode, de WAO-keuring en de huidige situatie voor zover mogelijk
ook in deze volgorde aan de responclent is voorgelegd. Dit heeÍi gelei<l tot een lijst met 7
onderwerpen.

1. Achtergrondgegevens (geslacht, leeftijd, opleiding etc.);
2. Arbeidsverleden (aantal jaren lichamelijk zware arbeid, idem geestelijk, aantal beclrijven

afgelopen I 0 jaar, etc.);
3' Laatste werksituatie (zowel wat betreft de feitelijke situatie, als de beleving hiervan);
4. Ziektegeschiedenis (wairbij onder andere ook wordt ingegaan op de werksituatie als oorzaak

van de ziekte/aandoening, en als conditionerende factor bij de uitval);
5. Ziektewetperiode (onder andere de relatie met het bedrijÍ, de contacten met de GMD, de

beoordeling van de reïhtegratiemogelijkhe<len door de GMD, en cloor de curatieve sector);
6. Huidige gezondheid (algemeen oor«leel, vergelijking met moment van uitval, ontwikkeling

van de ziekte of aandoening sinds begin Ziektewet, ervaren gezondheiclsklachten);
7. Huidige situatie (werkend/niet werkend; eigen beoordeling reïntegratiemogelijkheden, rol

van eventuele (bij)scholing).

De conceptversie van de vragenlijst is in een aantal proefinterviews aan WAO-ers op het GMD-
kantoor in Leiden voorgelegd. Hierbij is onder anclere aandacht besteecl aan de duidelijkhei<I
van vragen en antwoordmogelijkheden, de lengte van de lijst en aan cle volledigheicl.

Aan de vragenlijstgegevens zijn vanuit het GMD-registratiesysteem (RIG: Registratie Individu-
ele Gevalsbehandeling) enkele verzekeringsgeneeskundige gegevens toegevoeg6, zoals infor-
matie over de diagnose en het arbeidsongeschiktheidspercentage.

3.3 Beperkingen van het onderzoeksmateriaal

De beschikbare onderzoeksgegevens vormen een uniek bestand, zowel iloor de omvang en
de representativiteit van de onderzoeksgroep, als door de koppeling van vragenlijstgegevens
aan de gegevens van een verzekeringsgeneeskundige registratie, en door de combinatie van

66



gegevens over het proces van albeidsongeschikt worden en het hervatten van het werk' Boven-

àien zijn de gegevens verzameld voordat de discussies over ile WAO actueel werden en zij

zijn daar itan ook niet direct door beihvloed. Dit is vooral van belang bij subjectieve aspecten

aÀ oor<lelen en inschattingen, die tengevolge van de discussie anders beleefd zouden kunnen

worden. Het is bijvoorbeeld niet denkbeeldig dat wanneer de vragenlijst op dit moment aan

cle WAO-ers zou zljnvoorgelegd, een groter aantal WAO-ers zou hebben aangeven dat de

ziekte of aandoening veroorzaakt is cloor het werk, teneinde de vel'strekte WAO-uitkering beter

te kunnen legitimeren.

Anderzijds brengt het werken met gegevens die voor een ander doel verzameld zijn ook be-

perkingen met zich mee. Deze hebben betrekking op de onderzochte groep.

b" g.g""r"r. zijn namelijk atkomstig van een éénmalige meting, waarbij (terug)gevraagd is

naar Àschillende tijdstippen in het proces van arbeidsongeschikt worden en reïntegratie (de

werkperiocle, het begin van het verzuim, de ziektewetperiocle en het nu (ten tijde van enquëte))'

De gàrapporteerde gegevens zijn <lus onder meer beÏnvloed door geheugenefÍ'ecten'

Tenslotteheeft het materiaal beperkingen voor de operationalisatie van bepaalde concepten

van het denkkader. In de volgende paragraaf zal dit verder worden uitgewerkt.

De consequenties van deze beperkingen in het materiaal voor de conclusies van dit onderzoek

worclen besproken in hoofdstuk 6.

9.4 Operationalisatie van de begrippen

Hieronder volgt de operationalisatie van de verschillende concepten uit het gepresenteerde

kader voor het proces van arbei<lsgebonden WAO-intrede en reïntegratie' Hierbij zal onder-

scheid gemaakt worden tussen <Ie operationalisatie ten behoeve van het onderzoek naar de

arbeidsgebonden wAo-intrede en ten behoeve van het onderzoek naar werkhervatting. Dit

onderscheicl is noodzakelijk omdat <le beide onderzoekingen betrekking hebben op verschil-

lende periodes en claamee de concepten een verschillende inhoud hebben' Aan het eind van

dere paragraaf worden de operatiónalsaties in een overzicht samengevat. De empirische

gegevens van cle variabelen en concepten zijn opgenomen als bijlage 2'

Op de volgende pagina wordt het denkkader opnieuw gepresenteerd. Om het chronologisch

verloop van het proces van arbeidsgebonden WAO-intrede duidehjker tot uitdrukking te bren-

gen, is deze Íiguur in vergelijking met de in § I .5 gepresenteerde figuur (figuur l.l I ) gekanteld

weergegeven.
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interne arbeidsmarktpositie

interventies
werk

belastende factoren
+

regelmogelijkheden

belastingsversch ijnselen

arbeidsgebonden wao-intrede

Figuur 3.1 Denkkader voor het proces van arbeidsgebonden wAo-intrede en reïntegratie

3.4.1 lnterne arbeidspostitie
De positie van een werknemer op de arbeidsmarkt binnen het bedrijf geeft aan in welke mate
de werkgever belang hecht aan het vooftzetten van «le arbeidsrelatie met cle betreffende werk-
nemer. Een goede positie houdt in dat een werknemer belangrijk is voor het bedrijf en clat deze
niet eenvoudig te vervangen is. Een slechte positie houdt in dat een werknemer makkelijk ver-
vangbaar is of overbodig is geworden voor een bedrijÍ'.
De inteÍxe arbeidsmarktpositie kan - als enig concept - vrijwel identiek geoperationaliseerd
worden voor de analyses met betrekking tot de arbeidsgebonden WAO-intrede als voor de
analyses met betrekking tot werkhervatting.
Het concept interne arbeidsmarkpositie wordt geoperationaliseerd aan de hanil van de volgende
kenmerken: geslachr (RIG), leeftijd (RIG), opleiding (vraag 5), nationaliteit (vraag 4), aantal
dienstjaren (vraag 19) en omvang dienstverbancl oftewel het aantal contractueel over-
eengekomen werkuren (vraag 27 ) en de gezondheid van de werknemer (gebaseerd op vraag
85 en 86). Tussen haakjes is aangegeven welke vragen uit cle vragenlijst (zie btlage l) gebruikt
zijn. De aanduiding 'RIG' betekent clat de gegevens overgenomen zijn uit heigelijknamige
registratiesysteem van de GMD.
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Zoals uit de bespreking van arbeidsmarkttheorieën in paragraaf 1.4 blijkt' zijn ouderen, vrou-

wen, laagopgeleiden, niet Nederlanders, werknemers die nog maar kofi bij het bedrijf in dienst

zijn en à""tti;a*".t"rs veelal minder belangrijk voor een werkgever en hebben als gevolg

hiervan ook meestal een zwakkere positie binnen het bedrijf. Ook de gezondheid van een

werknemer is van belang voor de interne arbeidsmarkpositie. Werkgevers zijn immers minder

bereid in'ongezonde'werknemers te investeren dan in'gezonde'werknemers (zie onder andere

Van Beek, 1993). Omdatover de gezondheid van de werknemer vóór het ontstaan van de ziekte

geen gegevens in het beschikbare onderzoeksmateriaal zijn opgenomen, vervalt deze variabele

ioo. àe *uly.es met beffekking tot de arbeidsgebonden WAO-intrede. Voor de analyses met

betrekking tot werkhervattin g zal de gezondheid op het moment van uitval meegenomen worden

als een indicatie van de gezondheid vóór werkher.ratting. Hierloe is een variabele geconstrueerd

op basis van de vraag naar de gezondheid op het moment van enquëte (vraag 85: is de

gàzondheid goed, redelijk, matig of niet goed?) en de vraag naar de mate waarin deze

lezondheid een verbetering of verslechtering is ten opzichte van het moment van uitval (vraag

SO). p.n verbetering ofverslechtering van gezondheid sinds de uitval heeft hierbij geleid tot

een verschuiving met één categorie. Bijvoorbeeld van 'goed'naar'redelijk', van'matig' naar

'niet goed', of van 'matig' naar 'redelijk'. Het betreft hier dus de perceptie van de WAO-er

aangaande zijn eigen gezondheid. Het zou natuurlijk beter zijn geweest wanneer de perceptie

van de werkgever ten aanzien van de gezondheid van de werknemer als variabele gebruikt

had kunnen worden. Dit geldt overigens niet alleen voor deze variabele. In dit onderzoek is

«le inten.re arbeiclsmarktpositie slechts op een indirecte wijze vastgesteld. Het was natuurlijk

beter geweest wanneer directe informatie over de waLarde van de respondent voor het bedrijf -

en de uniciteit daarvan -bij de operationalisatie van het concept betrokken hadden kunnen

worden. Het beschikbare onderzoeksmateriaal bevatte echter geen gegevens over deze aspecten.

3.4.2 lnterventies gericht op het werk
Bij interventies gericht op het werk moet worden gedacht aan activiteiten gericht op een ver-

betering van de werkomstandigheden, een vermindering van de belastende fàctoren en een

,".g.oting var de regelmogelijkheden van de werknemer. Hieronder vallen zowel algemene

(collectieve) als individuele maatregelen. Bij de arbeidsgebonden WAO-intrede gaat het om

activiteiten voordat de ziekte ontstond, bij werkhervatting om activiteiten tijdens het verzuim.

Bij de analyses met betrekking tot de arbeidsgebonden WAO-intrede worden de interventies

g"ii.ht op het werk geoperationaliseerd aan de hand van de antwoorden op de vraag of er in

tretUeAriitauiaehjk aandachtbesteed werd aan de arbeidsomstandigheden (vraag 18)' ln het

voorhanden materiaal zijn geen uitgebreidere gegevens hierover beschikbaar'

Voor de analyses met betrekking tot werkhervatting zijn gegevens beschikbaar over de po-

gingen tot het realiseren van interventies gericht op het werk die voor de uitval zijn ondernomen

àooi t 
"t 

U"arllf (vraag 76). Hierbij zijn onderscheiden: aanschaf van hulpmiddelen/ meubilair;

aanpassing vàn machines en/of gereedschappen; verandering van taken (werkzaamheden);

veràndering werktijden en vermindering van werktempo. Indien één of meer van dit soort

werkaanpassingen zijn gerealiseerd, wordt uitgegaan van interventies gericht op het werk.

Eigenlijk waren gegevens nodig over de pogingen tot het realiseren van werkhervattingen

tijàens het verzuim in het ziektewetjaar. Aangezien deze gegevens niet beschikbaar waren,

zijn de gegevens van voor de uitval gebruikt.
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Verder waren gegevens voorhanden over <Ie interventies gericht op het werk na de werkhervat-
ting (vraag 102): van de WAO-ers die aan het werk waren tijclens de enquéte is bekencl of hun
huidige werk was aangepast; waarbij ook gevraagd is naar het type werkaanpassing. Deze
gegevens zijn niet gebruikt als indicatie voor de interventies gericht op het werk, omdat hiern.ree
alleen iets bekend zou zljn over de interventies voor de groep WAO-ers clie uiteindelijk weer
aan hel werk gekomen zijn.

3.4.3 lnterventies gericht op de werknemer
Bij interventies gericht op de werknemer, gaat het om maatregelen gericht op het versterken
van het verwerkingsvermogen van de werknemer. In deze studie gaat het om de interventies
gericht op de werknemer, die vzutuit het bedrijf mogelijk zijn. Voorbeelclen van dit soort maar-
regelen zijn cursussen/scholing voor werknemers op het gebied van sociale vaardigheden/
het omgaan met stress op het werk. het geven van extra rust of vrije tijd. Aandacht voor en
gesprekken met zieke werkremers gericht op een spoeclige terugkeer van de werknemers naar
het werk, vallen ook onder interventies gericht op de werknemer. Bij interventies gericht op
de werknemer kan - evenals bij interventies gericht op het werk - zowel sprake zijn van collec-
tieve als van individuele maafegelen. Hier gelclt eveneens clat het brj de arbeidsgebonden WAO-
intrede gaat om interventies vóór het ontstaan van cle aaniloening en bij werkhervatting om
interventies na het ontstaan van de aandoening.
Voor de analyses met betrekking tot de arbeidsgebonden WAO-intrede zijn voor ilit ondercleel
geen gegevens beschikbaar. Dat betekent dat de interventies in deze analyses beperkt blijven
tot interventies gericht op het werk.
Voor de analyses aangaande werkhervatting zijn ten aanzien van de interventies gericht op
de werknemer voldoende gegevens voorhanden. Op basis van gegevens over maatregelen
(in de vorm van (bij)scholing) voorafgaande aan de WAO-intrecle (vraag 16); cje aandacht
voor de werknemer tijdens de ziektewetperiode (contacten met ile directe chef; vraag 79); en
activiteiten vem de bedrijÍ.sarts gericht op werkhervatting (vraag 82), is een variabele samenge-
steld (als één van deze activiteiten is gemeld is uitgegaan van een interventie gericht op de
werknemer).

3.4.4 Belastende factoren en regelmogelijkheden
Bij de belastende fàctoren en regelmogelijkheden moet gedacht wor6en aan cle aspecten van
de kwaliteit van de arbeid (arbeidsinhoud, arbeidsomstandigheden, arbeidsverhou6ingen en
arbeidsvoorwaarden) en aan de mogelijkheden van de werknemer hier zelf veranderingen in
aan te brengen (autonomie). Het betreft de werksituatie in brecle zin.
In de aan dit onderzoek ten grondslag liggende vragenlij st (zie bijlage 1 ) is bij cle WAO-ers
uitgebreid geïnfbrmeerd naar de werksituatie voorafgaande aan cle ziektewetperioile (vraag
31 tlm 36: 45 tlm 46;48 ím 50 en 52 t/m 66). Hierbij is gebruik gemaakr van vragen van de
vragenlijst Arbeid en Gezondheid (vAG; zie Grtindemann e.a., 1993). In navolging van De
Winter (1991) zljn deze vragen gesommeerd tot een index werksll uatie (zie bijlage 2). Deze
wordt in de analyses met betrekking tot de arbei<lsgebonden WAO-intrede gebruikt. Re-
gelmogelijkheden komen overigens slechts zijdelings in deze vragen aan de orde.
Om te kunnen beoordelen of de belastende factoren en regelmogeh.ykheden van invloed zijn
op de werkhervatting zouden gegevens beschikbaar moeten zijn over <le werksituatie waar

70



cle WAO-er weer aan het werk zou gaan. Voor de WAO-ers die hervat hebben, is dit het werk

clat ze hervat hebben en voor de WAO-ers die niet hervat hebben is dit de functie die voor

hen beschikbaar was vanuit het bedrijf (ofwel het oucie werk met eventuele pogingen tot

werkaanpassingen, oÍwel een beschikbaar gestelde nieuwe werkplek bij de eigen werkgever).

Hierover zijn echter geen gegevens voorhanden, wiiardoor het begrip 'belastende factoren en

regelmogelijkheden'in het proces van werkhervatting niet onderzocht kan worden.

3.4.5 Verwerkingsvermogen
Het begrip verwerkingsvermogen heeft betrekking op de individuele eigenschappen van de

werknemer die het vermogen tot presteren en trotseren bepalen. Hierbii moet zowel gedacht

worden aan de gezondheidstoestand en meer in het bijzonder aan de lichamelijke belastbaarheid,

als aan zaken als kennis, vaardigheden, motivatie en attitudes.

Voor de analyses met betrekking tot de arbeidsgebonden WAO-intrede zou het verwerkingsver-

mogen geoperationaliseerd kunnen worden aan de hand van gegevens die betrekking hebben

op de periode voorafgaande aan het ontstaan van de ziekte. Dit gegeven is echter niet

meegenomen in de vragenlijst aangezien het terugvragen van inÍbrmatie over het verwer-

kingsvermogen over een langere periode (gemiddeld 7 jaar) geen betrouwbaar beeld kan

opleveren.
De psychische en somatische gesteldheid op het moment van enquète wordt bij de analyses

met betrekking tot werkhervatting als operationalisatie van het begrip verwerkingsvermogen

gehanteerd (zie brjlage 2). Motivatie, geestelijke kwaliÍicaties e.d. kunnen in dit onderzoek

niet meegenomen worden, omdat hier geen gegevens over bekend zijn. Het gaat hier dus om

een beperkte operationalisatie van het begrip verwerkingsvermogen. De meting van de

psychische en somatische gesteldheid is gebeurd met behulp van de Vragenlijst Onderzoek

Ervaren Gezondheid (Voeg; Dirken, 1980; vraag 88 ím 100). Het betreft hier een gevalideerde

vragenlijst die een goede indicatie geeft van de psychische en somatische gesteldheid van de

respondent.

3.4.6 Belastingsverschijnselen
In het belasting-belastbaarheidsmodel (Van Dijk e.a., 1990) worden onder belastingsverschijn-

selen alle tijdelijke ef-fecten verstaan van de blootstelling aan de belastende omstandigheden

in het werk. Deze effecten kunnen zowel tijdens het werk als na afloop van het werk optreden.

De tr1delijkheid heeÍï betrekking op het verdwijnen van de verschijnselen na een periode van

rust of herstel. Gedacht kan worden aan vermoeidheid als effect van zware lichamehlk of
geestelijke belasting, concentratieproblemen, irritatie, etc. Van belang is dat deze verschijnselen

in relatie staan tot de belastende werkomstandigheden.

In de vragenlijst voor de WAO-ers komen belastingsverschijnselen aan de orde bij de vragen

over de beleving van het werk in de periode voorafgaande aan de uitval uit het werk (vraag

36, 39 en 4l Í[m44). Evenals bij de vragen over de belastende Íàctoren in het werk is hierbij

gebruik gemaakt van vragen uit de Vragenlijst Arbeid en Gezonclheid (VAG; zie Grtindemann

e.a., 1993). Ook De Winter (1991) heeft in zijn onderzoek naar zrbeid, gezondheid en verzuim

als voorspellers van uitval uit het werk van deze vragen gebruik gemaakt. Daartoe heeft hii
cleze vragen gesommeerd tot een index conditie.Deze index bleek - op groepsniveau - een

goede voorspeller van de latere WAO-intrede. Ten behoeve van de analyses met betrekking

1t



tot de arbeidsgebonden WAO-intrede wordt een vergelijkbare index geconstrueerd (zie bijlage
2'1. Deze somscore betreft uitsluitend de antwoorden op de 'inspanningsvragen' en niet cle
antwoorden op de'gezondheidsvragen', aangezien laatstgenoemde vragen niet zijn meegenomen
in het onderliggende WAO-onderzoek.
Bij de werkhervatters hebben belastingsverschijnselen beÍekking op de tijclelijke eÍfecten van
de blootstelling aan de belastende omstandigheden in de potentiële situatie (voor degenen die
het werk hervat hebben) of de daadwerkelijke situatie (voor degenen die het werk hervat
hebben). Gegevens hierover ontbreken echter, omdat in de gebruikte vragenlijst niet is gevraagd
naar de situatie waarin hervat is, noch naar de mogelijke belastingsverschijnselen in de situatie
waarin de hervatting niet is gelukt.

3.4.7 Belastingsgevolgen
Belastingsgevolgen hebben betrekking op de positieve of negatieve eÍÈcten van blootstelling
aan belastende werkfactoren met een meer permanent karakter, zoals bijvoorbeeld ziekten of
aandoeningen, ziekteverzuim en langdurige arbeidsongeschiktheid (zie Kompier, 1988). Het
(min of meer) permanente karakter betreÍi het aanblijven van de verschijnselen na een periode
van rust of herstel.
De belastingsgevolgen zijn in dit onderzoek de aflrankelijke variabelen, namelijk de arbeidsge-
bonden WAO-intrede en werkhervatting.
De arbeidsgebonden WAO-intrede is geoperationaliseerd aan de hand van de antwoorden van
de WAO-ers op de vraag of zij van mening zijn dat hun ziekte of aandoening (die tot V/AO
heeft geleid) een gevolg is van het werk dat men eerst deed (vraag 72). Hierbij zijn de twee
eerste antwoorden ('geheel of grotendeels' én 'in belangrijke mate') bij elkaar genomen en de
twee laatste antwoorden ('in beperkte mate' én 'geheel niet'). Dit betekent dat de antwoord-
categorie 'in beperkte mate' niet is meegeteld als arbeidsgebonden.
Werkhervatting is geoperationaliseerd met behulp van gegevens over de werkhervatting bij
de eigen werkgever. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de antwoorden van de wAo-ers op
de vragen ( I 0 I en 102) of men op het moment van het invullen van de vragenli jst (een half
tot anderhalfjaar na einde wachttijd) een betaalde baan heeft of zeer binnenkort gaat werken
(dat wil zeggen dat er al een datum is vastgesteld) en indien dat het geval is of dat bij dezelfde
werkgever is als waar men eerst werkte voordat men langdurig uitviel. De groep werknemers
die aan het werk is gekomen br.1 een nieuwe werkgever werd opgeteld brj de groep die niet
aan het werk is en ook niet verwacht binnenkort aan het werk te gaan. Deze beide groepen
worden vergeleken met de groep die wel aan het werk is of binnenkort aan het werk komt bij
de eigen werkgever.
De reden om de groep werknemers die wel aan het werk zijn, miur niet bij de eigen werkgever
bij de groep die niet aan het werk is te nemen, is dat het in deze studie gaat om het proces van
herintrede bij de eigen werkgever. De personen die aan het werk zijn gekomen bij een andere
werkgever zijn niet teruggekeerd naar de eigen werkgever. Omdat ten tijde van de enquëte
de voormalige GMD in de meeste gevallen eerst probeerde de werknemers terug te geleiden
naar de eigen werkgever, zijn wij er in deze studie vanuit gegaan dat het bij de personen clie
terecht zijn gekomen bii een andere werkgever niet is gelukt en ziln deze personen daarom
gevoegd bij de personen die helemaal niet aan het werk waren ten tijde van het onderzoek.
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3.4.8 Samenvatting
In tabel 3.1 worden de operationalisaties van de concepten van de beide onderwerpen van dit
onderzoek (arbeidsgebonden WAO-intrede en reïntegratie) samengevat.

Iabel 3. í Samenvatting van de operationalisaties van de concepten van het onderzoek

Concepten operationalisaties voor de ana- Operationalisaties voor de analyses

lysesm.b.t.arbeidsgebonden m.b.t.reÏntegratie

WAO-intrede

lnterne arbeidsmarktpositie

lnterventies gericht op het werk

lnterventies gericht op de werk-

nemer

Belastende Íactoren en regel-

mogelilkheden

Verwerkingsvermogen

Belastingsverschijnselen

Belastingsgevolgen

Geslacht, leeÍtijd. opleiding. natio-

naliteit, aantal dienstjaren, omvang

dienstverband

Aandacht arbeidsomstandi gheden

Geen gegevens beschikbaar

lndex werksituatie (somscore

VAG-vragen beleving aspecten

kwaliteit van de arbeid)

Geen gegevens beschikbaar

lndex conditie (somscore VAG-vra-

gen ervaren inspanning van het

werk)

Arbeidsgebonden WAO-intrede (op

basis van vraag naar de mate

waarin ziekte veroorzaakt is door

het werk)

Geslacht, leeÍtijd, opleiding, nationali-

teit, aantal dienstjaren. omvang dienst-

verband, gezondheid

Getroff en maatregelen vooraf gaande

aan WAO-intrede; zoals aanschaf hulp-

middelen, verandering van taken en

verandering weÍktijden

GetroÍf en maatregelen vooraf gaande

aan WAO-intrede; zoals (bij-)scholing,

contact en aandacht, activiteiten be-

drijfsarts

Geen gegevens beschikbaar

Somscore psychische en somatische

gezondheid (V0EG)

Geen gegevens beschikbaar

Werkhervatting bij oude werkgever

Geconstateerd kan worden dat in beide groepen analyses voor twee concepten geen gegevens

beschikbaar zijn voor de operationalisatie hiervan.

Voor de analyses met betrekking tot de arbeidsgebonden WAO-intrede betreft dit de concepten
'interventies gericht op de werknemer' en 'verwerkingsverïnogen'. Dit betekent dat de individu-
of werknemergerichte lijn van het denkkader (zie figuur 3.1) in deze analyses niet meegenomen

kan worden.
Bij de anatyses met betrekking tot werkhervatting ontbreken gegevens voor de concepten 'be-

lastende factoren en regelmogelijkheden'en 'belastingsverschijnselen'. Dit betekent dat zowel

brj de werkgerichte lijn van het denkkader als de werknemergerichte lijn onderdelen ontbreken
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en dat daarmee het belasting-belastbaarheidsmodel in beperkte vorm getoetst zal worden in
deze analyses (zie hoofdstuk 6).
Voor de overige concepten zijn wel gegevens beschikbaar. Br.1 drie concepten betreÍi dit be-
staande indexen of somscores, zoals de op basis van de Vragenlijst Arbeid en Gezondheid
(VAG; Griindemann e.a., 1993) samengestelde index conditie en index werksituatie, ontleend
aan het proeÍschrift van De Winter ( I 991 ) en de somscore psychische en somatische gezondheid
op basis van de Vragenlijst Onderzoek Ervaren Gezondheid (Voeg; Dirken, 1980). Deze
indexen en somscores worden gebruikt voor de operationalisatie van de concepten 'belastende
factoren en regelmogehjkheden'en'belastingsverschijnselen'(beide ten behoeve van de analyses
met betrekking tot de arbeidsgebonden WAO-intrede) en het concept 'verwerkingsvermogen
(ten behoeve van de analyses met betrekking tot werkhervatting). In de overige gevallen betreÍi
het specifiek voor dit onderzoek samengestelde concepten.
Zoals aangegeven is er bij bepaalde concepten sprake van beperkte operationalisaties of van
vooronderstellingen bij operationalisaties. De consequenties hiervan voor het trekken van
conclusies op basis van het beschikbare materiaal worden besproken in hoofdstuk 6.

3.5 Opzet van het onderzoek

In de opzet van deze dissertatie wordt uitgegaan van een aÍzonderlijke beschrijving van de
resultaten met betrekking tot de arbeidsgebonden WAO-intrede (hoofdstuk 4) en met betrekking
tot de werkhervatting (hooÍdstuk 5). De opzet van beide hooÍdstukken zal in grote lijn dezelfde
zijn en vall in drie delen uiteen:
a. Eerst wordt steeds een beschrijving van de betrokken variabelen gegeven aan de hand van

Íiequentieverdelingen en kruistabellen. Relevante variabelen die hierbij betrokken worden
zijn de WAO-diagnose in hoofdcategorieën, bedrijfskenmerken (bedrijfstak en
bedrijÍ.sgrootte) en beroepskenmerken (beroepsklasse).

b. Vervolgens worden deelrelaties getoetst met behulp van bivariate conelaties of multivariate
logisti sche regressie analyse.

c. Tenslotte volgt een toets van het totale model (denkkader) met behulp van een pad analyse.
Als leidraad voor de opzet gelden de vragen zoals geformuleerd in paragraaf 1.5. Voor een
toelichting op de analysemethoden wordt verwezen naar paragraaf 3.6.

De omvcLng vcrn arbeidsgehonden WAO-intrede en werkhervatting
Eerst zal een beschrijving gegeven worden van de mate waarin arbeidsgebonden WAO-intrede
en werkhervatting voorkomen. Hierbij worden de volgende onderwerpen belicht:
Bij arbeidsgebonden WAO-intrede:

- de mate waarin arbeidsgebonden ziekten of aandoeningen door de betrokken WAO-
ers worden gemeld;

- de aspecten van het werk als oorzaak van arbeidsgebonden aandoeningen;
- de aard van de aandoeningen (diagnose);
- en eventuele verschillen naar bedrijfskenmerken (bedrijfstak en bedrijfsgrootte).
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En in het geval van werkhervatting:
- de mate waarin werknemers (die een jaar ongeschikt waren voor het eigen werk)

het werk na een half tot anderhalfjaar na einde wachttijd hervat hebben;

- in de mate waarin deze hervatting bij de eigen werkgever plaatsvindt en de mate

waarin dit bij een nieuwe werkgever gebeurt;

- de mate waarin niet-hervatters denken in de toekomst weer te kunnen gaan werken

en hoe schat men dan de mogelijkheden in om weer bij de eigen werkgever aan de

slag te gaan.

De inÍe me arbe idsma rktp o s itie
Vervolgens komt aan de orde brj welke groepen werknemers arbeidsgebonden WAO-intrede,
c.q. werkhervatting bij de eigen werkgever na einde wachttijd het meest voorkomen. Hierbij

worden zowel persoonskenmerken (zoals geslacht, leeftiid, nationaliteit, opleiding, beroep)

als bedrijfskenmerken (bedrijfstak en bedrijfsgrootte) betrokken. Zowel de resultaten van de

bi- als multivariate toetsing (logistische regressie) worden gepresenteerd. Op basis van laatst-

genoemde uitkomsten kunnen risicogroepen worden gesignaleerd. Deze gegevens dienen ter

beantwoording van de eerste sub-vraag (zie paragraaf 1.5): de vraag naar de rol van de interne

arbeidsmarktpositie bij arbeidsgebonden WAO-intrede en bij werkhervatting na een periode

van arbeidsongeschiktheid.

lnterventie.g op heÍ werk
Daarna wordt meer gedetailleerd ingegaan op de aard en inhoud van de interventies op het

werk. Ook volgt een overzicht van het voorkomen van interventies naar bedrijfsklasse en

bedrijÍigrootte. Tenslotte wordt antwoord gegeven op de vraag naar de mate waarin er sprake

is van een samenhang tussen de interne arbeidsmarktpositie van de werknemer en deze inter-

venties. Dit betekent een antwoord op de tweede subvraag van het onderzoek.

De belastende factoren en regelmogelijkheden

De bespreking van de resultaten wordt voortgezet met een presentatie van de belastende factoren

in het werk en de regelmogelijkheden van WAO-ers. Deze worden uitgesplitst naar

be<lrijÍskenmerken. Hierbij wordt tevens nagegaan of de eerder genoemde interventies op het

werk samen gaan met betere kwaliteit van het werk, hetgeen een onderdeel van de derde

subvraag van dit onderzoek vormt. De resultaten van zowel de bi- als multivariate toets (logisti-

sche regressie) vormen een onderdeel van de presentatie.

H et v e rw e rkin 8.\Y e rmo gen

HetverwerkingsverÍnogen voÍïnteen minder belicht onderdeel van dit onderzoek. Bij de be-

spreking van de resultaten van de analyses met betrekking tot werkhervatting komt dit on-

derwerp aan de orde. Aangegeven wordt onder andere in welke mate de gezondheid van de

WAO-ers tijdens de arbeidsongeschiktheid verbeterd of verminderd is. Ook wordt nagegaan

of deze ontwikkelingen samenhangen met de interventies gericht op de werknemer. hetgeen

het tweede onderdeel van de derde subvraag betreft.
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D e b e lastin g sv e rschij ns el en

Belastingsverschijnselen kunnen alleen gepresenteerd worden bij de analyses met betrekking
tot de arbeidsgebonden WAO-intrede. Ter beantwoording van de vierde subvraag wordt hierbij
nagegaan of de belastende Íàctoren (en de regelmogelijkheden) de belastingsverschijnselen
beïnvloeden.

De belastingsgevolgen
De vtjfde en tevens laatste subvraag betreÍï de mate waarin belastingsverschijnselen een rol
spelen bij het ontstaan van arbeidsgebonden aandoeningen (leidend tot einde wachttijd) en
werkhervatting na ubeidsongeschiktheid. ZoeLls hierboven al is aangegeven zijn er geen gege-
vens over belastingsverschijnselen beschikbaar met betrekking tot werkhervatting. Dat wil
zeggen dat deze subvraag alleen in de analyses met betrekking tot de arbeidsgebonden WAO-
intrede aan de orde komt.

Toetsing van het verklarend ktder
Na de beantwoording van de subvragen wordt in beide resultatenhoofdstukken (hooÍïstuk
4 en 5) het totale model getoetst. Een antwoord wordt gegeven op de vraag in hoeverre cle

beschikbare delen van de beide modellen een goede weergave zijn van het proces van arbeids-
gebonden WAO-intrede en werkhervatting na arbeidsongeschiktheid. Deze beantwoording
geschiedt met behulp van pad analyses.

3.6 De analysemethoden

In het onderzoek wordt bij het toetsen van deelrelaties binnen het denkkader gebruik gemaakt
van (multiple) correlaties of logistische regressie analyse. Voor het toetsen van het model als
geheel gebruiken we pad analyse. In deze paragraaf worden deze methoden beschreven, en
wordt aangegeven op welke wijze de techniek in de analyses van dit onderzoek ingezet worden.

Conelaties worden berekend in geval sprake is van een enkelvoudige onafhankelijke variabele.
Bij de analyses met betrekking tot werkhervatting geldt dit bijvoorbeeld bij de relatie tussen
de 'interventies gericht op de persoon' en het 'verwerkingsvermogen'.
Bij een samengestelde onaÍhankelijke variabele worden ook correlaties berekend, indien de
individuele bijdrage van de verschillende onderdelen van de onafhankelijke variabele aan de
samenhang met de aÍhankelijke variabele niet relevant is voor de vraagstelling van het
onderzoek. Dit geldt bijvoorbeeld bij de analyses met betrekking tot de arbeidsgebondenheid
van de WAO-intrede voor de relatie tussen de 'belastende factoren en regelmogelijkheden in
het werk' en de'belastingsverschijnselen'.
Wanneer bij een samengestelde variabele de afzonderlijke bijdrage van de verschillende onder-
delen van de onaflrankelijke variabele aan het verband met de aÍhankelijke variabele wel voor
de vraagstelling van belang is, wordt gebruik gemaakt van logistische regressie analyse. Dit
is bijvoorbeeld brj beide groepen analyses (de arbeidsgebondenheid van de WAO-intrede en
werkhervatting) aan de orde bij de relatie tussen de 'interne arbeidsmarktpositie' (geoperatio-
naliseerd door middel van persoonskenmerken) en 'interventies'. Op deze wijze wordt gecontro-
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leerd voor het eÍfect van mogelijk verstorende variabelen en kan tevens inzicht worden
verkregen in de relatieve brjdrage van de verschillende in de analyse betrokken onafhankelijke
variabelen. Hierbij worden'odds ratios' berekend die een indicatie geven van de kans dat een

bepaald verschijnsel (bijvoorbeeld interventies gericht op het werk) bij een bepaalde groep

optreedt in vergelijking met de kans hierop br1 een andere groep. Om de resultaten van de

logistische regressie te kunnen vergelijken met de correlaties worden ook multiple correlaties

berekend voor het gecombineerde effect van de onat-hankelijke variabelen ten opzichte van

de afhankelijke.

De correlatiecoëfficiënt is een maat van lineaire samenhang tussen twee kwantitatieve variabelen

X en Y. Pad annlyse kan worden gebruikt als techniek om de geobserveerde comelatie r*" tussen

twee variabelen X en Y in onderdelen op te breken. Een praktisch voordeel hiervan is dat dit
meer gerichte mogelijkheden biedt om in te grijpen in de relatie tussen X en Y (Duncan, 1975).

Stel dat verschijnsel X een verandering in Y veroorzaakt via verschijnsel Z. Bijvoorbeeld, het

arLntal paraplu's op straat (Y) is afhankelijk van de maand van het jaar (X) via de hoeveelheid

regen (Z) die in die maand valt. Je zou hier ook iets anders kunnen nemen: bijvoorbeeld het

aanral verkochte ijsjes (Y) per maand (X) en temperatuur (Z). In dat geval kan de correlatie

tussen de maand en het aantal peLraplu's rxv worden ontleedt in twee deelrelaties: de relatie tussen

de maand en de hoeveelheid regen, en de relatie tussen de hoeveelheid regen en het aantal

paraplu's. Met andere woorden de relatie X --> Y kan worden ontbonden als het pad model:

X -->Z --> Y. Merk op dat er geen directe pijl meer loopt van X naar Y. Onder dit model kan

r,rvoorspeld worden aan de himd vanrxz en r," als4", = r*, r.y.De correlaties rx, en rzy worden

in dit model ook wel de pad coëfficiënten genoemd. Indien het model opgaat dan zal het verschil

tussen de geobserveerde en voorspelde correlatie r,y - I*y klein zijn. In dat geval geldt tevens

dat de partiële correlatie tussen X en Y gegeven Z verwaarloosbaar klein is. Dus, indien we

<lagen zouden groeperen naar de hoeveelheid regen die er valt, dan bestaat er binnen elke groep

geen verband tussen de maand en het aantal paraplu's op straat. We kunnen dan stellen dat

de'hoeveelheidregen'het verband tussen de'maand'en de'paraplu's'verklaart.

Het bovenstaande model is opzettelijk eenvoudig gehouden. In de praktijk doet zich een aantal

complicaties voor:
l. Er is geen causale ordening in verschijnselen aan te geven.

2. X (of Y, Z) is geen enkelvoudige variabele, maar een construct dat door meerdere variabelen

wordt geoperationaliseerd.
3. Het model bevat meer dan 3 variabelen.
4. Variabelen zijn niet kwantitatief, maar categorisch of zelfs dichotoom.

Hieronder wordt aangegeven op welke wljze deze complicaties in het huidige onderzoek een

rol spelen, en voor welke oplossing is gekozen.

Pa<l turalyse op zich bewijst niet het causale karakter van verbanden. Dit wordt namelijk bepaald

door de aard van de variabelen, de opzet van het onderzoek en de interpretatie van de

onderzoeker. Wat er in eerste instantie wordt verklaard is hoe een globale samenhang in

deelproblemen te ontleden is. Alleen wanneer alle relevante variabelen meegenomen zijn -
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zoals bijvoorbeeld in een experimentele opzet mogelijk is - zijn causale uitspraken te doen.
Wanneer het niet mogelijk is van tevoren een causale ordening van verschijnselen aan te
brengen, dan is het niet zinvol om pad analyse te gebruiken. In deze studie wordt het denkmodel
zoals in figuur 3.1 staat aÍgebeeld als uitgangspunt voor de causale ordening genomen.

In een aanlal gevallen zijn meerdere vragen betrokken bij de samenstelling van de constructen
uit het denkmodel (zie tabel 3.1). Een gebruikelijke aanpak om hiermee om te gaan is het
definiëren van een latente variabele die wordt gemeten met behulp van meerdere manifeste
variabelen. Modellen met dergelijke latente variabelen staan bekend als LISREL-modellen.
Terwille van de overzichtelijkheid en de consistentie tussen de verschillende deelanalyses wordt
in deze studie gekozen om te werken met de vaste set van samengestelde onathankelijke
variabelen zoals deze eerder in dit hooÍdstuk zijn geoperationaliseerd.

Het aantal constructen in het denkmodel is in beide analyses gelijk, namelijk 5. In vergelijking
met het voorbeeld neemt het aantal mogelijke pijlen, het aantal verschillende paden cq. het
umtal voorspelde correlaties snel toe. Voor het schatten van de pad coëÍÍiciënten in deze meer
complexe situatie wordt gebruik gemaakt van SAS PROC CALIS. In plaats van een verschil
tussen één geobserveerde en één voorspelde correlatiecoëfficiënt bestaat nu een matrix van
voorspelde en geobserveerde coëfficiënten. Het verschil hiertussen kan w«trden samengevat
in een zogenaamde fit maat. Er bestaan meerdere fit maten. De maat die in deze studie wordt
gebruikt is de genormaliseerde Bentler-Bonnett index. Indien de geobserveerde en de
voorspelde correlaties veel op elkaar lijken, dus als het model goed past, dan is de Bentler-
Bonnett index hoog. Een waarde boven de 0.90 wordt vaak gezien als een indicatie van een
bevredigende modelfit.

Een aantal indicatoren van het denkkader is categorisch of dichotoom. Bij de analyses met
betrekking tot arbeidsgebonden WAO-intrede betreÍï dit de indicatoren voor de 'interventies
gericht op het werk' en de 'arbeidsgebonden WAO-intrede'. Bij de analyses met betrekking
tot reïntegratie gaat het om de indicatoren voor de 'interventies gericht op het werk', de 'inter-
venties gericht op de werknemer'en de'werkhervatting'. Pad analyse is gebaseerd op kwanti-
tatieve, normaal verdeelde viiriabelen. De theoretisch mooiste oplossing is om speciale pad
modellen voor categorische gegevens toe te passen. De ontwikkeling van deze modellen (de
zogenaamde graphical models) staat echter nog in de kinderschoenen, en van het gebruik
hiervan is dan ook afgezien. Als alternatief is binnen PROC CALIS gebruik gemaakt van de
mogelijkheid om ADF-schatters (Asymptotic Distribution Free) uit te rekenen. Uit simulatieon-
derzoek is gebleken dat deze schatters blj grote steekproeven robuust zijn tegen schendingen
van de normuliteitsassumptie.

Pad analyses worden gebruikt voor het toetsen van het verklarend mechanisme van het denk-
kader. Hierbij wordt gekeken of de samenhang tussen de twee 'polen' van het model - de interne
arbeidsmarkqrositie enerzijds en de arbeidsgebonden WAO-intrede of de werkhervatting bij
de oude werkgever na WAO-intrede anderzijds - verklaard kan worden vanuit het inhoudelijke
mechanisme van het model. Wanneer het model 'geldig' is, zal de oorspronkelijke correlatie
slechts in geringe mate verminderen, wanneer deze via de tussenliggende schakels van het
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modelwo.rdt berekend. Dit benekent dÀt d§ variantie tussen de beide variabelen grotendeels'

verkla.ard kaq worden door het gememtq model.

Om een goe.d baeld te krijgen van de \rvnaÍrde r.lan hef de.nkkader, ral het model zowel in delen

als voor Èet tot{al mst behulp vaÍr pad analysejs g«odst worden. Aflrankelijk v&n de re§ultaton

zullen hier even6.reel - in explo.ratie-ve zin - ook alteraaticvemo.dcllen a.an tQegevoegd worden.

Uireindelijkkan op dezewijà worde! aangegeven welkernodel voor het onderhavige n[at9íiaal

de besrc resultaterr geeft.

In taàel 3.2 Staatpen overzicht van de in dÍ onderzoek te toetsen relaties en dc analysiuteeh-

nieken die hierbij gehanuierd worden,
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Iabel 3.2 Overzjcht van de in het onderzoek te gebruiken analvsemethoden

omschriiving van de analyse un.****]-
1. Toetsen van de deelÍelaties binnen het denkkader:

Bij enkelvoudige onafhankelijke variabelen en bij samengestelde onafhankelijke
variabelen, als de afzonderlijke bijdrage van de onderdelen van de onaÍhankelijke
varrabelen aan de samenhang met de afhankelijke variabele niet relevant is voor
de vraagstelling Conelatie-coéffictènten
Dit betrcft bij de analyses m.b.t. arbeidsgebonden WAO-intrede (hooÍdstuk 4):- de relatie tussen interventies op hel werk en de betastende íactoren op

het werk en de regelmogelijkheden;
- de relatie tussen de belastende íactoren en de belastingsverschijnselen;
- de relatie tussen de belastingsverschijnselen en de belastingsgevolgen.
Dit betreft bij de analyses m.b.t. rei:ntegratie (hooÍdstuk S):
- de relatíe tussen de interventies gericht op het werk en het verwer-

kíngsvernogen;
- de relatíe tussen de interventies gericht op de werknemer en het ver-

werkingsvermogen;
- de relatie tussen het verwerkíngsvermogen en de belastingsgevolgen.

Bij samengestelde onaÍhankelijke variabelen, waarbij de bijdrage van de onderd-
elen van de onafhankelijke variabelen aan de samenhang met de afhankelijke
variabele wel relevant is voor de vÍaagstelling
Dit betreft bij de analyses m.b.t. aheidsgebonden WAO-intrede (hoofdstuk 4):- de relatie tussen de interne arbeidsnarktpositie en de belastíngsgevol- Logistische regressie analyse

gen;
- de relatie tussen de interne arbeidsmarktpositie en interuenties gericht

op het werk.

Dit betreft bij de analyses m.b.t. reïntegratie (hooÍdstuk 5):
- de relatie tussen de interne arbeidsmarktpositie en de belastingsgevol_

gen:
- de relatie tussen de interne arbeidsnarktpositie en interventies gericht

op het werk;
- de relatie tussen de interne aheidsmarktpositie en interventies gericht

op de werknemer.

2. Toetsen van de 'geldigheid' van het denkkadeÍ

Dit betreft bij de analyses m.b.t. arbeidsgebonden WAO-intrede (hooídstuk 4) en
bij de analyses m.b.t. ret'ntegratie (hoofdstuk S) de toetsing van het gehele model
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4 Resultaten: arbeidsgebonden WAO-Intrede

4.1 Inleiding

In dit hoofdstuk wortlen de resultaten gepresenteerd van het onderzoek naar de relatie tussen

de arbeid en de aandoening die tot langdurige arbeidsongeschikttreid heeft geleid. De resultaten

wor4en in clit hoofdstuk niet uitgebreid bediscussieerd. Voor een meer gedetailleerde en

geihtegreerde beschouwing van cle resultaten wordt ver-wezen naar hooÍdstuk 6. De resultaten

worden behandeld in de volgorde van cle onderzoeksvragen zoals gepresenteerd in paragraaf

1.6. Voorafgaande aan <le bespreking van de resultaten van de analyses wordt eerst een

beschrijving gegeven van de mate wa.erin arbeidsgebonden aandoeningen oorzaak zijn geweest

van de WAO-intrede (§ 4.2).Zoals aangegeven in hoofdstuk I betreffen de onderzoeksvragen

telkens één van de relaties van het denkkader voor het proces van arbeidsgebonden WAO-

intrede. De resultaten van het onderzoek naar de relaties binnen het denkkader worden in aÍzon-

derlijke paragrafen beschreven. Op <le volgende pagina wordt het boven bedoelde denkkader

opnieuw gepresenteerd. Evenals in het vooraÍgaande hoofdstuk is dit kader hier gekanteld

weergegeven, om het chronologisch verloop van het proces van arbeidsgebonden WAO-inffede

duidelijker tot uitdrukking te brengen. Bovendien is aangegeven welke relatie in welke para-

graaf van dit hoofdstuk wordt behandeld.

Zoals te zien is in figuur 4. l, wordt eerst de vraag naar de rechtstreekse relatie tussen de interne

arbeidsmarktpositie en arbeidsgebonden WAO-intrede behandeld (§ 4.3). In de hierna volgende

paragrafen komt telkens één van tussenliggende relaties van het denkkader aan de orde. In

paragraaf 4.4 betreÍl dit de relatie tussen de interne arbeidsmarktpositie en de interventies ten

behoeve van de preventie van arbeidsgebonden aandoeningen. In paragraaf4.5 worden de

resultaten van de relatie tussen interventies en de kwaliteit van de arbeid gepresenteerd.

Vervolgens komt de relatie tussen kwaliteit van de arbeid en belastingsverschijnselen aan de

orde (paragraaf 4.6). De laatste relatie die behandeld wordt is de relatie tussen belas-

tingsverschijnselen en de arbeidsgebonden WAO-intrede (§ 4.7).

Tenslotte worden in paragraaf 4.8 <le resultaten gepresenteerd van de mate waarin het denkkader

inderdaad een reclelijke weergave is van de wijze waarop arbeidsgebonden WAO-intrede tot

stand komt.
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inleme arbeidsmrllpositie

belastende faetoren
+

regelmogeli.fkheden

§ 4.3

Figuur 4.1 Denkkader voor het proces van arbeidsgebonden WAO-intrede, met daarin aangegeven de paragraÍen waarin
deze relatie wordt behandeld. De gearceerde delen geven aan op welke aspecten inÍormatie ontbreekt

Alvorens in te gaan op de relaties van het denkkader, wordt eerst in paragraaf 4.2 een
beschrijving gegeven van de mate waarin de WAO-ersr van mening zijn «lat hun ziekte of
aandoening veroorzaakt is door het werk dat zij eerst deden.

4.2 Beschrijving van het voorkomen van arbeidsgebonden
WAO-intrede

Onderstaande tabel (tabel 4. l) geeft een overzicht van het aantal WAO-toetreders clat heeft
aangegeven dat de aandoening het gevolg is van het werk dat men deed. Het gaat om de aan-
doening die uiteindelijk leidde tot langdurige arbeidsongeschiktheid (WAO). In de vragenlijst
is deze vraag als volgt geformuleerd: 'Heeft u de indruk dat de ziekte of aaruloening een gevolg

l---,"-"r*. I
I wertnemeL 

I

l-;;,-_-l
I 

r'eurogen 
I

In dit hooÍdstuk worden voor de leesbaarheid de termen ,WAO-er'.

die in de WAO belanden' door elkaar gebruikt. In alle gevallen gaar
lang een Ziektewetuirkering hebben ontvangen (zie hoofdstuk 3).

WAO-toetreder' en'personen
het om personen die een jaar
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is van het werk dot u deed'(zte br.1lage l: vraag 12).De antwoordmogeh.lkheden luiden: ja,

geheel ofgrotendeels (l);ja, voor een belangnjk deel (2), ja, in beperkte mate (3); nee, geheel

niet (4).

Tabet 4.1 Aantal WAO{oetreders dat aangeeÍt dat hun aandoening het gevolg is van het werk dat men deed en hun mening

over de mate waarin dit het qeval is (n=7322)

absoluut percentage

- geheel oÍ grotendeels

- in belangrijke mate

- in beperkte mate

- geheel niet

2094

1778

1220
i otra

277

28,5"/"

24,3%

16.71"

26.7"/"

3,8%
...gt.q.e.rgtg

Totaal 7322 100.0

Geconstateerd kan worden dat ruim tweederde van de ondervraagden een verband ziet tussen

de ziekte en het werk dat men deed. Wanneer de categorie 'in beperkte mate' buiten be-

schouwing gelaten wordt, komt het percentage arbeidsgebonden aandoeningen onder WAO-
toetreclers op 53o/o. Slechts iets meer dan een kwart van de WAO-ers ziet geen oorzakelijke

verband tussen het werk en de ziekte. Deze cijfers liggen iets hoger dan in het onderzoek van

Schellart ( 1989). In zijn onderzoek naar beroep en ziekte in de WAO (zie ook hoofdstuk 2)

stelde hij vast dat bij ongeveer vier van de tien WAO-ers sprake was van een relatie tussen

het werk en de ziekte waarvoor men in de WAO was gekomen. Schellart deed echter onderzoek

op basis van WAO-dossiers. In dit onderzoek is de WAO-ers zelf naar een oordeel gevraagd.

Dit kan een verklaring zijn voor de geconstateerde verschillen.

De WAO-ers is verder ook gevraagd naar de onderdelen van het werk die naar hun mening

te maken hadden met het ontstaan van de aandoening. Bii de in de tabel weergegeven antwoord-

mogelijkheden, kon men in de vragenlijst steeds met ja of nee aangeven of het betreffende

werkaspect van toepassing was of niet.

Iabel 4.2 Percentuele verdeling van de onderdelen van het werk die in verband gebracht worden met de aandoening (n=7322)

absoluut percentage

- de lichamelijke belasting

- de geestelijke belasting

- de arbeidsomstandigheden in het algemeen

- de veiligheid (bijvoorbeeld in geval van ongeval)

- andere onderdelen van het werk

31 48

1912

2139
aÀó

!!9.

8282

43.0%

26.1"/"

29.2"/"

4.7f"
10.1%

Totaal aantal qenoemde aspecten

Uit tabel 4.2 is op te maken dat de lichamelijke belasting van het werk het meest (43olo) is

aangegeven in verband met het ontstaan van de aandoening. Ook de geestelijke belasting bltjkt
een belangrijke rol te spelen bij het ontstaan van aandoeningen. Deze factor is door 26c/o van
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de WAO-ers aangeduid. Daarnaast heeÍï nog eens bijna 307o van de WAO-ers aangegeven
dat hun aandoening (mede) te maken had met de omstandigheden op het werk in het algemeen.
De veiligheid op het werk en andere onderdelen van het werk blijken van minder belang.

Vervolgens komt aan de orde of de mate waarin de WAO-intrede als arbeidsgebon<Ien is
aangeduid, verschilt naar diagnose en bedrijfskenmerken. Hierbij zijn de twee bovenste ('geheel
of grotendeels' én 'in belangrijke mate') en de twee onderste ('in beperkte mate' én 'geheel niet')
antwoordcategorieën bij elkaar genomen. Dit betekent dat de antwoordcategorie 'in beperkte
mate'niet wordt meegeteld als arbeidsgebonden. De in tabel 4.3 weergegeven diagnose is de
door de verzekeringsarts van de Gemeenschappelijke Medische Dienst (GMD) gegeven
diagnose. Dit gegeven is afkomstig uit de Registratie Individuele Gevalsbehandeling (RIG).
Het betreft hier de laatst gegeven hoofddiagnose.

De meest voorkomende WAO-diagnoses - aandoeningen aan het bewegingsapparaat en psychi-
sche klachten - blijken door de WAO-ers ook het meest gerelateerd te worden aan het werk.
De omvang van de arbeidsgebondenheid ligt voor deze diagnosecategorieën respectievelijk
op 66Vo en 567o. Deze bevindingen sluiten goed aan bij de literatuur (zie hoofdstuk 2), waarin
met name bij aandoeningen aan het bewegingsapparaat en psychische aandoeningen verbanden
worden gelegd met de belasting in het werk.
Hart- en vaatziekten worden door de betrokken WAO-ers in beduidend geringere mate als
arbeidsgebonden aangeduid (317o). De overige in omvang beperktere diagnosecategorieën
worden ook veelal in mindere mate met het werk in verband gebracht, met uitzondering van
de in zeer geringe mate voorkomende diagnose huidziekten (57E;).
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Tabel 4.3 Percentuele verdelinq van de arbeidsqebondenheid van de WAO-|ntrede naar diaqnosecateqorie

arbeidsgebondenheid van de WAO-intrede

ja nee onbekend totaal

1. lnÍecties

2. Nieuwvormingen

3. StoÍwisseling

4. Bloed

5. Psyche

6. Zenuwstelsel

7, Hart en vaat

8, Ademhaling

9. Spijsvertering

10, Urogenitaal
'I 

1 , Zwangerschap

12. Huid

13. Bewegingsstelsel

1415. Congenitaal en perinataal

16. Symptomen

36.4%

8.5%

33.3%

55.8%

28.2o/"

óO. I -/a

47j%
41.4"/"

37.7"/"

26.1%

57 .1"/"

65.6%

47.B%

43.9"/"

56.1%

86.7%

53.6%

66.7"/"

40.4%

67.9%

58.7%

49.4%

54.1"/"

55.7%

69.6%

41.4%

31.7"/"

49.3%

51.4"/"

60.7"/.

7 .6o/o

4.8%

3.6/"

3.8%

3.8%

4.7%

3.4o/o
À Èa/

b.b%

4.30/o

1.4o/o

2.6%

3.0%

8.6%

(n=66)

(n=1 65)

(n=1 1 0)

(n=9)

(n=21 0B)

(n=31 2)

(n=622)

(n=1 7a)

(n=1 33)

(n=61 )

(n=23)

(n=70)

(n=2783)

(n=67)

$=21a)

..0:919),

(n=7322)Totaal 52.9% 3.8%

Op ditpuntis sprake van een discrepantie tussen de resultaten van dit onderzoek en die van

het onderzoek van Schellan (1989). In het GMD-onderzoek is bij de WAO-ers met een

psychische aandoening slechts in één van de vijf gevallen een relatie vastgesteld tussen de

ziekte en het werk dat men eerst deed. Ook het percentage beroepsgebonden aandoeningen

bij de 'overige aandoeningen' ligt in het GMD-onderzoek met24Vo beduidend lager. Bij de

diagnoses 'hart en vaten'en 'aandoeningen aan het bewegingsapparaat' is - met respectievehJk

337o en 65Vo - wel sprake van vergelijkbare percentages. De verschillen zijn opvallend en

kunnen niet direct verklaard worden. Mogelijkerwijs kan wel van invloed zijn dat de WAO-ers
uit het GMD-onderzoek circa tien jaar eerder in de WAO zijn gekomen dan de WAO-ers uit
het huidige onderzoek. In het begin van de jaren tachtig lag de instroom in de WAO van

werknemers met een diagnose psychisch nog beduidend lager dan aan het eind van dit de-

cennium (zie ook De Klerk &YanderZouwe, 1992 en 1993 en Van der Zouwe & De Klerk,
r 993).

Behalve naar diagnose is het ook interessant om na te gaan in welke mate arbeidsgebonden

ziekten brj de WAO-ers voorkomen naar bedrijfstak en naar de omvang van het bedrijf waar

de WAO-er het laarst gewerkt heeft (zie figuur 4.2; zie ook tabel 84.1 in bijlage 4) aangezien
juist in de bedrijven de interventie-mogelijkheden liggen.
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aÉei.lcaebonénheid van de WAO-inarede

BedrijÍstak:

lardbouw en

Bouwnijverheid en -install atiebedrijven

Handel, hotel- en restaurantwezen

Transport-, opslag- en communicatiebedrijven

Bank- en

Overige

BedrijÍsgrootte:

Minder dan 'l O werknemers

10-34

35-99 werknerners

lOO-499 werknerners

5OO werknemers en meer

Fíguur 4.2 Percentuele verdeling van de aÍbeidsgebondenheid van de WAO-intrede naar bedrijfskenmerken

Onder WAO-ers uit de bouwnijverheid komen arbeidsgebonden aandoeningen het vaakst voor
(63oh). Ook in de handel en horeca treffen we relatief veel arbeidsgebonden aandoeningen
aan (55o/o'). Minder vaak komen deze aandoeningen voor onder WAO-ers uit het bank- en
verzekeringswezen, de overige dienstverlening en de transport-, opslag- en communicatie-
bedrijven (respectievelijk 46Vc, 5lVo en 5l7o). Al deze verschillen zijn significantr. De be-
vindingen voor de bouw en het bank - en verzekeringswezen komen overeen met de conclusies
uit de literatuur (zie hoofdstuk 2) over de WAO-intrede in het algemeen. In de bedrijfsver-
eniging voor de Bouw lag het arbeidsongeschiktheidsrisico verhoudingsgewijs hoog en in
de bedrijfsvereniging voor de Banken relatief laag (zie Bijlsma & Koopmans, I 984 en Smulders
& Bloemhoff, 1991). De verklaring voor deze verschillen wordt vooral gezocht in de Íysieke
belasting van het werk dat in de bouw beduidend hoger is dan in het bank- en verzekeringswe-
zen.

Wat de omvang van het bedrijf betreÍï lijkt de scheiding met betrekking tot de arbeidsgebon-
denheid van de aandoening te liggen rond de 500 werknemers. In bedrijven met minder dan
500 werknemers komen meer arbeidsgebonden aandoeningen onder de WAO-ers voor (527o

tttt 56c/o) en in bedrijven met meer dan 500 werknemers minder (49Vo). De literatuur over de

Wanneer in dit hoofdstuk gesproken wordt over verschillen is bedoeld: statistisch significante
verschillen (p . .05).

706050403020'10

in percentages

86



arbeidsongeschiktheidskans naar bedrijfsgrootte (zie hooÍdstuk 2) is niet erg eenduidig.

Sommige auteurs komen tot hogere WAO-risico's bij grotere bedrijven (bijvoorbeeld Nijhuis

&Soeters, 1983)andere juistweertotlagereWAO-risico's(Aartse.a., 1982).Vastgesteld

is dat bedrijfsgrootte geen zelfstandig effect heeft op de omvang van de arbeidsongeschiktheid,

maar <Iat clit verloopt via andere variabelen, zoals het sociaal beleid binnen de organisatie, de

kennis van de sociale wetgeving en de behoeÍte in het bedrijf om overtollig personeel kwijt
te raken.

Samengevat: Ruim de helft van de WAO-ers (53olo) meldt dat hun aandoening een gevolg is

van het werk clat zij deden. Daarbij worden met name de lichamelijk belasting (bij 43o/o van

de WAO-ers), de geestelijke belasting (b1j 26ok van de WAO-ers) en arbeidsomstandigheden

in het algemeen (29Vo van de WAO-ers) aangegeven als belangrijke oorzaken voor het ontstaan

van de aandoening.
Vooral veel WAO-ers die vanwege psychische klachten of aandoeningen aan het bewegingsap-

paraat in de WAO zijn beland, geven aítn dat hun aandoening door het werk is ontstaan. Ook

veel WAO-ers atkomstig uit de bouw vinden dat hun aandoening een gevolg is van het werk

dat men deed. De WAO-ers uit het bank- en verzekeringswezen melden wat minder vaak dat

hun aandoening door hun werk is ontstaan. Ook WAO-ers uit grotere bedrijven (groter dan

500) geven minder vaak dm WAO-ers uit kleinere bedrijven aan dat hun aandoening die tot

WAO-intrede heeft geleid, arbeidsgebonden is.

4.3 De invloed van de interne arbeidsmartkpositie op de mate
waarin arbeidsgebonden WAO-|ntrede voorkomt onder de
WAO-ers

In deze paragraaf staat de invloed van de interne arbeidsmarktpositie op het ontstaan van ar-

beidsgebonden aandoeningen brj WAO-ers cenffaal. Het gaat hier om de vraag of een slechte

inteme arbeidsmarkpositie ook leidt tot relatief meer irbeidsgebonden WAO-intrede. Bijvoor-

beeld: zijn vrouwelijke niet-Nederlandse WAO-ers met een lage opleiding, die nog maar kort

in dienst waren brj het bedrijf, vaker door arbeidsgebonden ziekten of aandoeningen in de WAO
rerecht gekomen dan mannelijke Nederlandse WAO-ers met een hoge opleiding, die al langer

in dienst waren van het bedrijf. Als dit inderdaad het geval blijkt te zijn, dan veronderstellen

we dat het proces van arbeidsgebonden WAO-intrede verloopt volgens het in hoofdstuk 1

beschreven denkkader. Voor de goede orde wordt dit kader in figuur 4.3 nogmaals

gepresenteerd. Een slechte interne arbeidsmarktpositie leidt in dit model tot het uitblijven van

interventies gericht op het werk en/of de persoon, hetgeen weer een slechtere kwaliteit van

cle tybeid en een geringer verwerkingsvermogen tot gevolg heeft. Dit leidt via belastingsver-

schijnselen als vermoeidheid tot ziekte en op de langere termijn tot langdurige arbeidsonge-

schiktheici. ln de volgendeparagraÍèn komen de verschillende onderdelen van het denkkader

afzonclerlijk aau.r de orde; deze ptragraaf beschrijft eerst of er inderdaad sprake is van een relatie

tussen interne arbeidsmarktpositie en arbeidsgebonden WAO-intrede.
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Figuur 4.3 Denkkader voor het proces van arbeidsgebonden WAO-intrede. De relatie die in deze paragraaÍ centraal staat
is hierin vet weergegeven.

Alvorens op de relatie tussen de inteme:rbeidsmarktpositie en het voorkomen van arbeidsge-
bonden aandoeningen in te gaan, volgt eerst een beschrijving van arbeidsgebondenheid naar
persoonskenmerken (zieÍabel4.4): komen arbeidsgebonden aandoeningen bijvoorbeeld vaker
voor onder mannen dan onder vrouwen of meer bij ouderen dan bij jongeren? De volgende
persoonskenmerken komen aan de orde: geslacht, leeÍtijd, nationaliteit, opleiding en beroepstak.
Deze kenmerken, met uitzondering van beroepstak, vornen de operationalisatie van het begrip
'interne arbeidsmarktpositie' (zie hoofdstuk 3).

belastende factoren
+

regehnogelijkheden
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ïabel 4.4 Percentuele verdeling van de arbeidsgebondenheid van de WAO-intrede naar pers00nskenmerken

arbeidsgebondenheid van de WA0-intrede

ia nee onbekend totaal

geslacht:
- man

- vrouw

leettijd:
- jonger dan 35 jaar

- 35 Vm 44 jaar

- 45 Um 54 jaar

- 55 Vm 65 Jaar

nationaliteit:
- Nederlands

- niet-Nederlands

opleiding:
- geen

- lager ondenriijs

- lager beroepsondenivijs

-IVAVO/I/ULO

- middelbaar beroepsonderu,tijs

- HAVO, atheneum

- hoger beroepsonderurils

- universiteit

beroepstak:
- wetenschappelijke (vak)specialisten e,d.

- beleidvoerende en hogere leidinggevenden

- administratieve beroepen

- commerciele beroepen

- dienstverlenende beroepen

- agrarische beroepen, vissers

- ambachtelijke- en industnële beroepen

omvang arbeidsovereenkomst:
-1-8uur
- 9-16uur
- 17 -24 uut
-25-32uur
-33-40uur
- meer dan 40 uur

dienstjaren (bij de laatste werkgever):

- maximaal 5 jaar

- 6-1 0 jaar

- 1'1-15 jaar

- 1 6-20 jaar

(n=43s1 )
(n=2990)

(n=1 908)

(n=1 920)

\n=2248J
(n=1 21 6)

(n=6543)

(n=729)

(n=656)

(n=1a55)

g=2a84\

(n=1 1 08)

(n=766)

(n=338)

(n=372)

(n=o+)

(n=51 1 )

(n=227)

(n=685)

(n=61 2)

(n=1419)

(n=21 3)

(n=27641

(n=21 1 )

(n=457)

(n=608)

(n=509)

(n=4920)

(n=336)

(n=2635)

(n=1 509)

(n=1 1 29)

(n=804)

......-..."".......,...... (r.=9q1)
... :.r.e.gt.g.sf. ?-0. lg.e I

56.3%

47.9%

48.1'/"

52.1%

58.1 %

51.9%

51,8%

63.6%

58.7ïo

58,1%

54.7%

48.8%

48.2%

43.2%

46.8'/o

375%

52.3%

39.3%

50.30/"

51.5%

58.2%

58.7%

40.81"

48.4%

45.47o

50.3%
RE 

'o/-
56,8%

515%

54.5%

52.70/.

54.10/.

56.6%

ao Eol-

49.07"

47.9%

44.9"/.

38.1 %

43.170

44.6%

31.7%

34j%
36.9%

42.0%

48.5%

50.1 %

55.6%

51,1%

57.8./"

45.8%

41.4"/"

58.2"/.

47.20/,

45.9%

38.0%

54.0%

50.5%

51,0%

47.0%

41.6%

36.9%

45.4"/.

42.9%

43.6"/.

41.7o/o

39.4'/"

4.2%

3.1o/o

3.9%

2.9"/.

3.7o/o

5,0%

J.Oh

4.7./.

4.9%
a ao/-

1.770

2.2./"

4.7'/"

4.8"/"

2.50/o

25%
2.57o

3.870
Q O0/-

5.2%

1.1"/"

3.6%

2.8'/o

6.3%

3.2"/,

2.7"/"

4.2ïo

3.9%

Totaal 52.9% 43.3% 3.8% \n=7322)
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Uit tabel 4.4 kunnen de volgende conclusies getrokken worden:
- mannen (560lo) komen vaker in de WAO als gevolg van arbeidsgebonden aandoeningen

dan vrouwen (4801 )l
- de mate van arbeidsgebondenheid van de aandoening neemt toe met het stijgen van de

leeftijd van de WAO-ers (van 487o naar 58lo); na 55 jaar treedt echter een daling van het
aantal arbeidsgebonden aandoeningen op (527o);

- niet-Nederlanders belanden beduidend vaker (640/o) in de WAO als gevolg van een ar-
beidsgebonden aandoening dan Nederlanders (527o);

- arbeidsgebonden WAO-intrede komt vaker voor naar mate de opleiding van de WAO-er
lager ligt (van387o tot 597o); onder wAo-ers met een LBo-opleiding (557o) komt meer
arbeidsgebonden wAo-intrede voor dan onder wAo-ers met een MAVO/MULo als
hoogste opleiding (497o); op het middelbaar - en het hogere niveau is geen verschil in
arbeidsgebondenheid tussen WAO-ers met een algemene opleiding en WAO-ers met een
beroepsopleiding;

- bij WAO-ers met een ambachtelijk of industrieel beroep (597o) of met een agrarisch of
visserij beroep (5870) is de WAO-intrede relatief vaak veroorzaakt door een arbeidsgebon-
den aandoening, terwijl brj WAO-ers met een administratief beroep (397o) dit relatief weinig
voorkomt;

- naar mate de WAO-ers meer uren per week werkten ligt in het algemeen de arbei<lsgebon-
denheid van de WAO-intrede ook hoger (.van 4lo/o naar 577o);

- er zljn nauwelijks verschillen in het voorkomen van arbeidsgebonden aandoeningen tussen
WAO-ers met veel of weinig dienstjaren bij de laatste werkgever.

Al met al blijken arbeidsgebonden aandoeningen vooral veel voor te komen bij WAO-ers met
de volgende kenmerken: man, tussen de 45 en 55 jaar, niet-Nederlands, laag opgeleid, afkomstig
uit ambachtelijke, industriële- en agrarische beroepen en afkomstig uit een baan met een
dienstverband van meer dan 32 uur per week. Relatief weinig arbeidsgebonden aandoeningen
komen voor onder WAO-ers die vrouw zijn, jonger zijn, hoog zrjn opgeleid, een administratief
beroep hebben en minder dan 25 uur per week werkten.
Arbeidsgebonden WAO-intrede blijkt dus maar voor een deel parallel te lopen aan de WAO-
intrede in het algemeen (zie hoofdstuk 2). NietNederlanders en laag opgeleiden hebben zowel
een hoog WAO-risico in het algemeen als een hoog risico voor iubeidsgebonden WAO-intrede.
De bevindingen naar geslacht en leeftijd lopen ten aanzien van deze aspecten niet synchroon.
Vrouwen hebben meer kans dan mannen om in de WAO terecht te komen, maar oncler de
vrouwelijke WAO-ers komen minder arbeidsgebonden aandoeningen voor dan onder de
mannelijke WAO-ers. Brj leeftijd blijkt een vrijwel rechtlijnig verband met het absolute risico
om in de WAO terecht te komen. De bevindingen ten aanzien van de arbeidsgebonden WAO-
intrede laten bij de wAo-ers echter een duideliike 'dip' zien na de leeftijd van 55 jaar.

Nu de relaties tussen arbeidsgebonden aandoeningen en de onderdelen van de interne arbeids-
marktpositie afzonderlijk bekeken zijn, komt de multivariate samenhang tussen de aspecten
van de arbeidsmarktpositie en het voorkomen van arbeidsgebonden aandoeningen aan de orile
en daarmee de betekenis van het concept 'interne arbeidsmarktpositie' voor het voorkomen
van arbeidsgebonden aandoeningen onder WAO-ers. Tabel 4.5 geeft inzicht in deze samenhang
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(multiple r) en in de mate waarin de verschillende onderdelen van de interne arbeidsmarktpositie

van belang zijn voor het voorkomen van arbeidsgebonden aandoeningen (beta's), gecontroleerd

voor de invloed van de overige variabelen. Beroepsklasse maakt geen deel uit van deze

corelatie, omdat deze variabele geen onderdeel vormt van de interne arbeidsmarktpositie (zie

hoofdstuk 3). Opleiding wordt op twee manieren meegenomen: de hoogte van de opleiding

en de aard van de opleiding (algemeen vormende opleiding ofberoepsopleiding).

Tabel 4.5 Resultaten van de multivariate analyse (logistische regressie) tussen de (onderdelen van de) interne arbeidsmarkt-

positie en het voorkomen van arbeidsgebonden aandoeningen onder WAO-ers (n=6532); weergegeven zijn de

Beta's (B). de odd's ratio's (0,r.)en de betrouwbaarheidsintervallen (b i.)

0.r

- geslacht (vrouw)

-leeftijd (ouder)

- nationaliteit (niet NL)

- opleiding (beroeps)

- opleiding (hoger)

- omvang arbeidsovereenkomst (grote0

.. :.9.qtl?1. f.i.e r.91iry.9t.(gr.gt.e.rL

multiole r

- . t5

.09

.47

,08
_ 13

-.11

....-.,-0.1...........

. tb

0.74-0.98
1.04 - 1.15

1.42 - 1.77

0.98 - 1 .19

0.84-0.91
1.06-1,16
0.95 - 1.03

0.86

1 .10

1.60

1.08

0.87

1,11

0.99

Alvorens in te gaan op de resultaten van de analyse, zal eerst enige toelichting geven worden

op de statistische begrippen.
De Beta (B) geeft een indicatie van de betekenis van de variabele als voorspeller van de variantie

van de aÍhankelijke variabele (in dit geval de arbeidsgebonden WAO-intrede)'

De o{ds ratio (OR) geeft aan in welke mate een bepaald fenomeen in de ene groep vaker voor-

komt dan in de andere groep. De odds ratio bij geslacht is bijvoorbeeld 0.86, hetgeen betekent

dat arbeidsgebonden WAO-intrede bij vrouwen 0.86 zo vaak voorkomt als br.1 mannen. Bij
nationaliteit is de odds ratio 1.60. Dit betekent dat arbeidsgebonden WAO-intrede bij niet

Nederlanders 1.60 zo vaak voorkomt dan bij Nederlanders.

Het betrouwbaarheidsinterval geeft aan in welke mate de odds ratio van een steekproef een

goede schatting is voor de gehele populatie. Indien 1.00 in het interval valt, kan het gevonden

verschil in de steekproef niet significant worden geacht voor de steekproef. Dit is bijvoorbeeld

in tabel 4.5 het geval bij de variabelen 'beroepsopleiding' en 'aantal dienstjaren'.

De multiple correlatie (multiple r) geeÍï het gezamenlijke effect van de in de analyses betrokken

variabelen aan. Maximaal kan een correlatie 1.00 (of -1.00) bedragen en minimaal 0.00.

Naarmate een correlatie dichter bij 1.00 ligt is de betekenis van deze correlatie ook groter.

Uit tabel 4.5 blijkt dat vijf van de zeven in de multivariate analyse opgenomen variabelen signi-

ficant bijdragen aan het gevonden verband. Arbeidsgebonden aandoeningen komen vaker

voor onder mannelijke WAO-ers, oudere WAO-ers, niet-Nederlandse WAO-ers, laag opgeleide

WAO-ers en oncler WAO-ers die meer uren werkten. Deze factoren hebben een zelfstandige

invloed op het voorkomen van arbeidsgebonden WAO-intrede. Nationaliteit is hierbij de

belangrijkste variabele (B= .41). De Beta's van de andere variabelen liggen beduidend lager

(tussen .09 en .15).
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Het maakt niet uit of de WAO-ers een beroeps- of algemene opleiding hebben gevolgd of meer
of minder dienstjaren hebben bij hun laatste werkgever. Deze aspecten hebben geen invloed
op hetvoorkomen van arbeidsgebonden aandoeningen. Deze resultaten komen goed overeen
met de resultaten van de bivariate analyses.

Nadere analyses van de verbanden tussen geslacht en omvang arbeidsovereenkomst (aantal
werkuren) enerzijds en arbeidsgebonden WAO-intrede anderzijds laat zien dat deze verbanclen
sterk met elkaar verbonden zijn. Wanneer geslacht uit de analyses wordt gelaten neemt het
effect van het aantal werkuren toe. Een vergelijkbaar resultaat valt te zien als het aantal werk-
uren uit de analyses wordt gelaten. Met andere woorden het geslachtseffect is voor een deel
het effect van deeltrjd en omgekeerd het deeltijdeffect is voor een deel het gevolg van het efÍ'ect
van geslacht. Beide variabelen hangen ook in belangrijke mate samen (comelatie -.51 ; zie bijlage
2). Nog geen lja/o van de WAO-ers die maximaal 32 uur per week werkten, is man. Bij de
vrouwelijke WAo-ers werkte 567o hoogstens 32 uur per week. Bij <le mannelijke WAo-ers
werkte 95Vo meer dan 32 uur per week.

Wat kan nu op grond van de resultaten gezegd worden over de invloed van cle interne ar-
beidsmarktpositie op de mate waarin arbeidsgebonden WAO-intrede voorkomt onder de WAO-
ers? Als eerst gekeken wordt naar de richting van de geconstateerde verbanden blijkt dat de
verbanden van nationaliteit, opleiding en leeftijd in overeenstemming zijn met de op basis van
het denkkader opgestelde verwachtingen. Niet-Nederlanders, personen met een lager
opleidingsniveau en oudere werknemers hebben in het algemeen een zwakkere interne arbeids-
marktpositie dan Nederlanders, personen met een hoger opleidingsniveau en .jongere
werknemers. Deze positie zou via de diverse schakels van denkkader moeten leiden tot meer
arbeidsgebonden WAO-intrede. De verbanden met geslacht en omvang arbeidsovereenkomst
(aantal werkuren) zijn echter in tegenstelling tot de verwachtingen. Op grond van het denkkader
was juist meer arbeidsgebonden WAO-intrede verwacht bij vrouwen en deeltijders. De vanuit
het denkkader onverwachte verbanden kunnen verklaard worden vanuit de expositie. Vrouwen
werken vaker in deeltijd en worden daardoor in mindere mate blootgesteld aan de belastende
omstandigheden in het werk. Overigens is het totale effect van de variabelen die gebruikt zrln
als operationalisatie van de inteme arbeidsmarkpositie zeer gering. De multiple correlatie tussen
de inten.re arbeidsmuktpositie en het voorkomen van arbeidsgebonden aandoeningen onder
WAO-ers bedraagt .16 hetgeen betekent dat slechts 2Vo à3 7o vur de variantie in het voorkomen
van arbeidsgebonden aandoeningen verklaard kan worden uit de interne arbeidsmarktpositie
die de WAO-er had voordat d eze ziek werd. Geconstateerd kan worclen dat de rol van de inteme
arbeidsmarktpositie bij het ontstaan van arbeidsgebonden aandoeningen marginaal is. In
hoofdstuk 6 zal op deze conclusie en de consequenties hiervan voor het achterliggencle
denkkader worden teruggekomen.
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4.4 De invloed van de interne arbeidsmarktpositie op de
interventies op het werk

In deze paragraaf staat de vraag naar de betekenis vtut de interne arbeidsmarktpositie centraal.

Verondersteld wordt dat de interne arbeidsmarktpositie onder meer van invloed zal zijn op

de mate waarin interventies op het werk plaatsvinden. Zoals aangegeven in hoofdstuk I voorziet

hetdenkkader voor dit onderzoek in twee soorten interventies, te weten interventies gericht

op veriurdering van de werksituatie en interventies gericht op de verbetering van de ziekte en/of
capaciteiten en vaardigheden van de werknemer. In hoofdstuk 3 is echter vermeld dat wat betreft

de analyses met betrekking tot de arbeidsgebonden WAO-intrede, er geen gegevens beschikbaar

zijn over interventies gericht op de werknemer. Vandaar dat in deze paragraaf alleen gegevens

worden gepresenteerd over de invloed van de interne arbeidsmarktpositie op het voorkomen
van interventies gericht op verandering van de werksituatie. Het gaat hier om de aandacht die

in het bedrijf waar de WAO-er werkte, werd besteed aan arbeidsomstandigheden. In deze

paragraaf wordt nagegaan in welke mate deze aandacht voor de arbeidsomstandigheden

beihvloed wordt door de inteme arbeidsmarktpositie van de werknemer. Met andere woorden:

wordt aan de arbeidsomstandigheden van een werknemer met een slechte arbeidsmarktpositie

binnen hetbedrijf (bijvoorbeeld een vrouw die in deeltijd werkt en een lage opleiding heeft

met weinig diensdaren) minder aandacht besteed dan aan die van een werknemer met een goede

arbeidsmarktpositie (bijvoorbeeld een man met een hoge opleiding en veel dienstjaren)?

Figuur 4.4 laat zien welke plaats deze relatie binnen het denkkader voor het proces van arbeids-
gebonden WAO-intrede heeft.
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Figuur 4.4 Denkkader voor het proces van arbeidsgebonden WAo-intrede. De relatie die in deze paragraaf centraal staat

is hierin vet weergegeven.

Alvorens in te gaan op de relatie tussen de interne arbeidsmarktpositie en de interventies op
het werk (aandacht voor arbeidsomstandigheden) volgt eerst een beschrijving van de mate
waarin deze aandacht voorkomt (tabel 4.6). Bij deze beschrijving hoort ook een overzicht van
de verdeling naar diagnose (tabel 4.71en bedrijfskenmerken (figuur 4.5; zte ook tabel 84.2
in bijlage 4).

Iabel 4.6 Het voorkomen van interventies op het werk vóór de ziekmelding bij de WAO-ers

absoluut percentaqe

belastende factoren
+

regelmogeliikheden

belastingsverschijnselen

Werd in het bedrijf duidelijk aandacht besteed aan de

aÍbeidsomstandigheden?
-ja
- nee

361 6

3187

...9tp9rÍ9r'"9"....

Totaal

49,4%

43,5%

100.0

Ongeveer de helft (497o') van de WAO-ers geeft aan dat er in het bedrijf specifieke aandacht
bestond voor de arbeidsomstandisheden in het werk.
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Tabel 4.7 Het voorkomen van interventies op het werk vóóÍ de ziekmelding bii de WAO-ers naar diagnosecategorie

interventies op het werk

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

B,

9.

10.

11,

12.

13.

14t5.

tb,

50.0%

57 .0"/"

48.2"/"

55,6%

39.9%

60.6%

61.1%

58.6%

48.9%

57.4"/"

60.9%

52.9%

49.9%

56.7%

523%

37.0"/.

46.47"

33.3%

53.5%

34.6%

31.8%

36.2"/"

451%

32.8"/"

34.8%

42.9ï"

42.3o/o

34.3"/o

39.7"/"

7.6%

6.1"/o

5.5%

1 1 .1"/"

6.6%

4.8%

7.1ïo
5.2%

6.0%

9.8%

4.3/o

4.3%

7 .8o/o

9.0%

7.9%

(n=66)

(n=1 65)

(n=1 1 0)

(n=e)

(n=21 08)

(n=31 2)

(n=622\

(n=1 7a)

(n=1 33)

(n=61 )

(n=23)

(n=70)

(n=2783)

(n=67)

(n=21 a)

lnfecties

Nieuwvormingen

StoÍwisseling

Bloed

Psyche

Zenuwstelsel

Hart en vaat

Ademhaling

Spijsvertering

UÍogenitaal

Zwangerschap

Huid

Bewegingsstelsel

Congenitaal en perinataal

Symptomen
EO Qol- (r-919)...

Totaal 49.4% 43.5% tjW (n=7322)

De WAO-ers die uitvielen in verband met psychische klachten geven relatief vaak aan dat er

in het bedrijf geen speciale aandacht werd geschonken aan de arbeidsomstandigheden (547o)'

De WAO-ers met hart- en vaataandoeningen melden een dergelijke aandacht juist verhoudings-

gewijs vaak (617o). Brj de wAo-ers met aandoeningen aan het bewegingsapparaat ligt de

àanOàcnt op een min of meer gemiddeld niveau (507o). Ook de meeste andere diagnose-

categorieën liggen voor dit aspect rond het gemiddelde (49Vo)'
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inbrventes op hetryeÍ*
in percentages

Lardbouw

Bouwnijverheid en -install atiebedrijven

Handd, hotel- en restaurantwezen

Transport-, opslag- en communi catiebedrijven

Bank- en

Overige

Minder dan

35-99

roo-499
5OO werknerners

Figuur 4.5 Het voorkomen van interventies op het werk vóór de ziekmelding bil WAO-ers naar bedrijÍskenmerken

Uit figuur 4.5 blijkt dat de WAO-ers die werkzaam waren in de industrie en in de landbouw
en visserij relatief vaak een actief arbei<lsomstandighedenbeleid in het bedrijf aangeven (respec-
tievelijk 55Vo en 53Ea'). Bij de WAO-ers afkomstig uit de handel en horeca werd hier in her
algemeen minder aandacht aan besteed (45To).
Verder blijkt dat naarmate de omvang van een bedrijf groter is, er veelal ook meer aandacht
is voor de arbeidsomstandigheden. In de allerkleinste bedrijven (minder dan l0 werknemers)
is er echter meer aandacht dan in de middelgrote (10 - 99 werknemers) bedrijven (4gVo ten
opzichte van447o).

Na deze beschrijving van het voorkomen van interventies op het werk (aanflacht voor arbeids-
omstandigheden) volgen nu de uitkomsten van het onderzoek naar de mate waarin deze
interventies worden beihvloed door de interne arbeidsmarktpositie van cle werknemer. Deze
positie is geconstrueerd op basis van een aantal persoonskenmerken (zie hoofdstuk 3). Tabel
4.8 geeft eerst een overzicht van de mate waarin interventies op het werk verschillen naar deze
persoonskenmerken.

BedrijÍstak:

ardbotrw en visseri

lndusfie
.install atiebedrijven

n restaurantwezen

municatiebedrijven

vezekeringswezen
'ige dienstuerlening

Bedrijfsgrootte:

an 1O werknerners

1O-34 werknerners

35-99 werknerners

3-499 werknerners

xknerners en me€Í

55.2

E
E^Í

46,9

lsc

l+g,t

47,5

42,5

44.t

53,1

10,€

70605040302010
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4.8 Het voorkomen interventies o0 het werk naar persoonskenmerken

interventies op het werk

geslacht:
- man

- vrouw

leeÍtijd:
- jonger dan 35 jaar

" 35 Vm 44 jaar

- 45 tlm 54 )aar
- 55 Vm 65 jaar

nationaliteit:
- Nederlands
- niet-Nederlands

opleiding:
- geen

- lager ondenruijs

- lager beroepsonderwijs
. MAVO/IV]ULO

- middelbaar beroepsonderwijs

- HAVO, atheneum

- hoger beroepsondenruijs

- universiteit

beroepstak:
- wetenschappelijke (vak)specialisten e.d,

- beleidvoerende en hogere leidinggevenden

- administratieve beroePen

- commercièle beroePen

- dienstverlenende beroePen

- agrarische beroepen, vissers

- ambachtelijke- en industriële beroepen

omvang arbeidsovereenkomst:
- 1- Suur
- 9-16uur
-17 -24uur
-25-32uut
-33-40uur
- meer dan 40 uur

dienstiaren (bii de laatste werkgever):

- maximaal 5 jaar

- 6-10 jaar

- 11-15jaar
- 1 6-20 jaar

48.0"/" 5.4o/o (n=2635)

44.8% 51% (n=1509)

44.570 7.9% (n=1129)

39.6% 6.6% (n=Boa)

-3.9,17g..,,,............ I,9.7.s..........,........ ......... (L+91)-

49.9%

48.7"/"

44.5"/"

47 .0"/"

50.9%

58.1 %

48.9"/"

54.2"/"

52.3%

52.9%

49.5"/"

47 .8"/"

46.7"/"

53.8%

40.6%

453%

46.8%

53.3%

49.3%

42.6"/"

52.5"/"

56.3%

49.9/"

56.4%

56.9%

53.9%

44.2'/"

49.0"/"

47.0"/.

44.2%

42.5%

49.4'/"

47.0%

41.4%

32.7%

44.4"/"

36,6%

38.1%

39.0%

44.2%

4b.570

47.1%

42.3%

51.9%

50.0%

44.8%

43.6%

47.0%

52.5%

38.1 %

36.2o/"

44.8"/"

30.3%

30.3%

39.0%

48.9"/"

45.9"/"

47.3"/o

5.9%

8.8%

6.1%

6,0%

9:%

6.7%

9.2o/o

9,6%

8.1%

6.3%

5.7o/o

6.1%

3.8%

7.5%

4.7o/o

8.4%

3.1o/o

3.67o

4.9%

9.4o/o

7.57o

5.3%

13.3%

13.1%

6.9%

51%
5.7o/o

(n=4331 )

(n=2e90)

(n=1 938)

(n=1 e20)

$=22a8)
(n=1 21 6)

(n=65as)

(n=72e1

(n=656)

(n=1 a55)

g=2a8a\

(n=1 1 08)

(n=766)

(n=338)

(n=372)

(n=6a)

(n=51 1 )

(n=227)

(n=685)

(n=61 2)

(n=1 a1 e)

(n=21 3)

$=276a)

(n=21 1 )

(n=457)

(n=608)

(n=509)

(n=a920)

(n=336)

46.6%

49.5%

48.3"/"

53.9%

58.7%- meer dan 20 iaar

Totaal 4g.4% 43.6/" I lY" \n=7322\
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Uit tabel 4.8 kunnen de volgende conclusies getrokken worden:
- er is vrijwel geen verschil in de aandacht voor <le arbeidsomstandigheden op het werk tussen

mannelijke (50Vo) en vrouwelijke (497o) WAO-ers;
- met het toenemen van de leeftijd neemt ook de aandacht voor arbeidsomstandigheden toe

(van 457o naat 58o/o), oftewel oudere WAO-ers geven vaker specifieke aandacht voor cle
arbeidsomstandigheden aan dan jongere WAO-ers;

- Nederlandets (497o) melden minder vaak aandacht voor de arbeidsomstandigheden in hun
bedrijf «lan nier-Nederlanders 154% ):

- de aandacht voor arbeidsomstandigheden blijkt in het algemeen geringer bij de WAO-ers
met een hogere opleidingsniveau dan bij de WAO-ers met een lagere opleidingsniveau;
daarnaast melden WAO-ers met een specifieke beroepsopleiding veelal minder aandacht
voor hun arbeidsomstandigheden dan \ilAo-ers met een algemene opleiding;

- aandacht voor arbeidsomstandigheden komt vooral veel voor bij WAO-ers met beleidvoe-
rende en hogere leidinggevende functies (53Vo) enbij agrarische beroepen en vissers (56To);
WAO-ers met commerciële beroepen (43Vo) melden maar in geringe mate aandacht voor
arbeidsomstandi gheden ;

- WAO-ers die minder dan 25 uur werkte n (547o toÍ 57 lo) rapporteren vaker aandacht voor
de arbeidsomstandigheden dan WAO-ers die een arbeidscontract hadden van 25 uur of
meer (44Vo tot 49Vo);

- de aandacht voor arbeidsomstandigheden is groter naaÍmate het aantal diensdaren toeneemt;
brj WAO-ers die minder dan 5 jenr bij de laatste werkgever werkten was minder aandacht
voor ubeidsomstandigheden dan brj WAO-ers die daar langer werkten (477o ten opzichte
van 49Vo tot 59Vo).

Samenvattend kan gesteld worden dat interventies op het werk (geoperationaliseerd als aandacht
voor arbeidsomstandigheden) met name voorkomen bij WAO-ers met de volgende kenmerken:
ouder, niet-Nederlands, laag opgeleid, afkomstig uit dienstverlenencle en beleiclsvoerende
beroepen, uit een baan met een werkweek van minder dan 25 uur en met veel dienstjaren.
Relatief weinig aandacht voor interventies op het werk is aangegeven door de WAO-ers met
kenmerken als:jong, Nederlands, hoog opgeleid, vroeger werkzaam in een commercieel beroep,
uit een baan met een werkweek van minstens 25 uur en met een dienstverband bij cle laatsie
werkgever van minder dan 5 jaar.

In tabel 4.9 worden de resultaten van de multivariate analyse met betrekking tot de persoons-
kenmerken en interventies op het werk gegeven.
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Tabel 4.g Resultaten van de multivariate analyse (logistische regressie) tussen de (onderdelen van) de interne arbetdsmarkt-

positie en het voorkomen van interventies op het werk in het bedrijÍ waar de WAO-ers werkten (n=6368); weer

qe0even ziin de BetaLs (B), de oddrs ratiors (0.r.) en de betrouwbaarheidsintervallen (b

- geslacht (vrouw) -.04 0 95 0 83 - 1 '08

-Éeftijd (ouder) .14 1 15 1 09- 1'21

- nationaiiteit (niet NL1 .38 1'47 1 29 - 1'64

-opleiding (beroeps) '02 1'02 0 91 - 1 13

- opleiding (hoger) -.05 0 95 0 92-0 99

- omvang-arbetdsovereenkomst (groter) .17 0 85 0 80 - 0'91

Nationaliteit, omvang arbeidsovereenkomst (aantal werkuren) en leeftijd blijken de belangrijkste

variabelen voor de aandacht voor <le arbeidsomstandigheden in het bedrijf. Niet-Nederlandse

WAO-ers, deeltijders en ouderen ervaarden in het algemeen meer aandacht voor de arbeidsom-

standigheden vóór hun Iangdurige arbeidsongeschiktheid, dan andere WAO-ers. Ook het aantal

dienstj-aren en de opleicling blijken - wanneer gecontroleerd wordt voor de andere variabelen -

een bàperkte maar significante bijdrage te leveren. Deze resultaten komen goed overeen met

de resultaten van de bivariate analyses.

De eÍïecten van leeftijd en diensdiren zljn aanelkaar gekoppeld. De onderlinge correlatie tussen

deze variabelen bedraagt .48. Wanneer één van beide variabelen uit de analyses wordt gelaten'

neemt het efÍèct van de andere variabele in de analyses toe'

Ten aanzien van de invloed van de interne arbeidsmarktpositie op voorkomen van interventies

gericht op het werk kan nu het volgende worden opgemerkt' De verbanden van nationaliteit'

ómvang dienstverband en leeftijd zijn niet in lijn met de verwachtingen op basis van het

clenkkàer. Uitgaande van hun interne arbeidsmarktpositie werd bij jongere WAO-ers,

Nederliurdse WAO-ers en WAO-ers met een voltijd aanstelling meer aandacht verwacht voor

de omstandigheden op het werk. In die zin is alleen het (beperkte) verband met dienstjaren

in overeenkomstig met de oorspronkelijke veronderstelling. WAO-ers die a1 langer bij hun

laatste werkgever in dienst waren, melden vaker specifieke aandacht voor de arbeids-

omstandigheden oP het werk.

De multipie corelatie van deze variabelen - als operationalisatie van de interne arbeidsmarkt-

positie - àn de aandacht die er in bedrijven voor arbeidsomstandigheden is, bedraagt overigens

slechts .15. Dit hou<lt in dat maar 27o van de variantie in interventies op het werk verklaard

wordt door de interne arbeidsmarktpositie die de WAO-er had. De invloed van de interne

arbeidsmarktpositie op het voorkomen van interventies op het werk is dus zeer gering en

bovendien niet in de verwachte richting.

b.i
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4.5 De invloed van interventies gericht op het werk op
belastende factoren en regelmogelijkheden in het werk

In deze paragraaf wordt de relatie tussen ile aandacht die er in de bedrijven is voor arbeidsom-
standigheden en de belastende Íactoren en regelmogelijkheden in het werk beschreven. Waar
het bijvoorbeeld om gaat is de vraag of meer interventies op het werk ook leiden tot minder
belastend werk en meer regelmogelijkheden. Zoals brj de operationalisaties in hooÍdstuk 3
al is aangegeven moet hierbij rekening worden gehouden dat regelmogelijkheden in dit
onderzoek slechts beperkt en veelal indirect zijn meegenomen.
In figuur 4.6 staat aangegeven waar deze relatie zich binnen het denkkader bevindt.

§ 4,3

Figuur 4.6 Denkkader voor het proces van arbeidsgebonden WAO-intrede. De relatie díe in deze paragraaf centraal staat
is hierin vet weergegeven

Alvorens op de relatie tussen interventies op het werk en belastende factoren in te gaan, volgt
een overzicht van de mate waarin belastende factoren voorkwamen in het werk van de WAO-
ers. Bijvoorbeeld hoe vaak spreke was van onvoldoende afwisseling in het werk of te eenvoudig
werk. Tevens wordt hierbij aangegeven hoe de vercleling is naar bedrijfskenmerken.
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Iabel4.í0 Omvangvandebelastendefactorenenderegelmogeliikheden(n=7322)

taakinhoud:
- had voor werk niet genoeg scholing

- had in werk niet voldoende aÍwisseling

- vond werk meestal niet boeiend

- had meestal geen Plezier in werk

- vond werk te eenvoudig

werkomstandigheden en veiligheid:
- had in werk veel hinder van wisseling van temperaluur

- idem hinder van dÍoge lucht

- idem hinder van gebrek aan ÍÍisse lucht

- idem hinder van lawaai

- idem hinder van stank

- vond veiligheid in werk niet in orde

werkorganisatie:
- werk doorgaans niet goed georganiseerd

- kon onvoldoende overleggen over werk

- in werk vaak belemmerd door onverwachte situaties

- in werk geregeld gehinderd door gebreken in het werk van anderen

- werk vaak bemoeilijkt door alwezigheid anderen

leiding en collega's:
- vond onderlinge sÍeer op werk niet goed

- ergerde zich vaak aan anderen

- werkte niet onder goede dagelijkse leiding

- leiding had geen goed beeld van R. in werk

- leiding hield niet rekening met wat R. zei

invloed werk-privé:
- werk had ongunstige invloed op privéleven

beloning, waardering, toekomstverwachtingen :

- voelde zich onvoldoende gewaardeerd

- beloning niet in overeenslemming met werk

vooruitzichten waren niet goed

12.9%

20.7"/"

29.4"/"

12.3%

19.6%

37.2"/"

26.5%

31.0%

30.4%

19.3%

19.4%

28.B%

33.9%

43.57"

31j%
29.8"/"

25.8%

32.2"/.

35.6%

32.7%

40.4%

32.2"/"

37j%
38.8%

35.0%

83.6% 3.5%

75.6% 3.7o/o

65.0% 5.6%

84.4'/" 3 3%

74.5% 5.8%

59.9% 2.8%

68,6% 4.90/o

64.7% 4.3o/o

65,8% 3.8%

76.2"/" 45%

74.1% 6,6%

67.7% 3,5%

62.9% 3.3%

52.3% 4.1%

64.9% 4.00/o

65.8% 4.40/o

70.5% 3.7%

63,2"/" 4.5o/o

57.3"/" 7.1%

59.8% 7.5%

51,3% 8.3%

64.5% 3.3"/"

58.9% 4.0%

56.8% 4.5%

57 .7"/" 7.3o/o

Uit de tabel 4.10 valt op dat er vooral veel klachten zijn op het gebied van werkorganisatie

en leiding en collega's. Bijvoorbeeld: 44lo van de WAO-ers werd vaak belemmerd door onver-

wachte situaties op het werk en347o kon onvoldoende overleggen over het werk' Ook gaf

407o iekennen dat de leicling onvoldoende rekening met hen hield. WAO-ers hebben tevens

vaak klachten over de beloning (39Vo) en over de waardering voor het wetk (37Vo)'

In tabel 4.1 1 wordt cle verdeling van het aantal werkproblemen per WAO-er (somscore) aan-

gegeven.
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Iabei 4.7 / Verdeling van de index werksituatie (maximale score 25)

absoluut oercentaoe

- geen werkproblemen
- 1-5problemen
- 6-10problemen
- 11 - 15 problemen

:..T.ee.t.99t.1I"pr.qQler"el......

Totaal

55 I

2707

1 938
I ÀCa

bt4

36.9%

24.5%

19.8%

9.2/.

100.0

Ma,rimaal konden de WAO-ers 25 belastende factoren en regelproblemen aangeven. Gemiddeld
werden 7,4 problemen met het werk door de WAo-ers gemeld. Bijna l0o/o van de WAo-ers
had meer dan 15 werkproblemen. Een iets kleinere groep (7,5Vo) ha<l geen enkel werkprobleem
vóór de langdurige arbeidsongeschiktheid.

De omvang en de aard van de werkproblemen van de WAO-ers wijkt niet veel af van die van
een doorsnee werkende populatie. Vergelijking met referentiecijfers van de VAG (Griindemann
e.a., 1993) laat zien dat de wAo-ers wat minder problemen hebben aangegeven met de
werkomstandigheden en veiligheid (met name ten aanzienvan de hinder van temperatuurswisse-
lingen, lawaai en stank), maar wat meer problemen met de leiding (en collega,s) en vaker een
ongunstige invloed van het werk op het privéleven. Het gemiddeld aantal problemen van de
WAO-ers (7,4) ligt net onder het gemiddelcle van de werkende referentiepopulatie (7,6
werkproblemen). Al met al een verassend resultaat. Verwacht was dat de WAO-ers negatiever
over hun werksituatie zouden oordelen dan de referentiepopulatie. Hierbij moet men zich wel
realiseren dat de WAO-ers de vragen over het werk pas in hebben gevulcl nadat zlj langdurig
hadden verzuimd. Wellicht herinnert men zich in die situatie de ernst van werkproblemen wai
minder of is men door de loop der tijd geneig<l het geheel wat minder negatief te beschouwen.
Het is natuurlijk ook mogelijk dat de problemen van de WAO-ers met het werk niet direct
in hun oordeel over de genoemde aspecten van dit werk tot uitdrukking komen, maar pas in
hunoordeeloverdebelastingvanditwerk (ziepuagraaf4.6overdebelastingsverschijnselen).

Na dit overzicht van de mate waarin belastende factoren en regelproblemen voorkomen, gaan
we in op de verdeling van deze factoren naar bedrijfskenmerken (Íabel4.l2) en be<IrijÍigrootte
(tabel 4. I 3).

7322
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Ta bel 4.12 Belastende factoren en regelmogelijkheden in het werk (uitgedrukt in gemiddeld percentage problemen) naar bedrijfstak 

percentage problemen 

taakinhoud: 
had voor werk niet genoeg scholing 
had in werk niet voldoende afwisseling 
vond werk meestal niet boeiand 
had meestal geen plezier in werk 
vond werk te eenvoudig 

werkomstandigheden en veiligheid: 
had in werk veel hinder van wisseling van temperatuur 
idem hinder van droge lucht 
idem hinder van gebrek aan frisse lucht 
idem hinder van lawaai 
idem hinder van stank 
vond veiligheid in werk niet in orde 

werkorganisatie: 

_. 
0 
w 

werk doorgaans niet goed georganiseerd 
kon onvoldoende overleggen over werk 
in werk vaak belemmerd door onverwachte situaties 
in werk geregeld gehinderd door gebreken in het werk van anderen 
werk vaak bemoeilijkt door alwezigheid anderen 

landbouw industrie bouw 
(n=172) (n=1793) (n=952) 

11.6% 17.0% 14.7% 
25.0% 26.9% 16.1% 
31.4% 35.0% 26 .9% 
8.7% 15.2% 9.2% 

27.9% 23.9% 16.2% 

43.0% 44.1 % 54.0% 
14.0% 30.7% 13.0% 
23.8% 40.6% 17.3% 
32.0% 52.8% 42.4% 
23.2% 33.3% 24.4% 
20.3% 26.0% 29.4% 

19.2% 30.2% 25.4% 
29.7% 34.3% 26.9% 
39.0% 43.6% 39.1% 
20.3% 32.8% 29.0% 
22.7% 29.1% 20.1% 

bedrijfstak 

handel transport zakelijke dnst overige dienst totaal 
(n= 1398) (n=493) (n=690) (n=1714) (n=7322) 

11 .8% 10.1% 9.3% 10.9% 12.9% 
18.9% 16.6% 20.4% 19.5% 20.7% 
28.2% 20.5% 30.0% 28.5% 29.4% 
11.8% 7.7% 17.3% 11.1% 12.3% 
17.9% 17.4% 19.9% 18.4% 19.6% 

35.2% 41 .8% 26.2% 25.8% 37.2% 
24.2% 24.1% 30.3% 32.7% 26.5% 
31.2% 22.5% 32.9% 31.9% 31.0% 
21.4% 31.6% 20 .7% 11.7% 30.4% 
14.1% 17.7% 10. 1% 10.2% 19.3% 
17.7% 15.6% 9.7% 13.3% 19.4% 

33.5% 29.8% 32.5% 26.0% 28.8% 
40.1 % 38.3% 36.8% 30.6% 33.9% 
44.6% 48.7% 47.7% 43.5% 43.5% 
33.4% 32.1% 35.8% 28.4% 31.1% 
33.9% 31.2% 29.6% 34.0% 29.8% 



0 _.,. 

bedrijfstak 

landbouw industrie bouw handel transport zakelijke dnst 
percentage problemen (n=172) (n=1793) (n=952) (n=1398) (n=493) (n=690) 

leiding en collega's: 
vond onderlinge sfeer op werk niet goed 18.0% 26.9% 17.3% 29.5% 27.4% 33.0% 
ergerde zich vaak aan anderen 22.1% 33.8% 26.4% 26.9% 34.9% 38.3% 
werkte niet onder goede dagelijkse leiding 22.7% 33.0% 28.9% 39.1 % 37.1 % 41 .7% 
leiding had geen goed beeld van R. in werk 20.4% 32.9% 27.6% 34.4% 35.9% 38.1 % 
leiding hield niet rekening met wat R. zei 29.7% 42.8% 34.6% 45.0% 47.9% 45.8% 

invloed werk-privé: 
werk had ongunstige invloed op privéleven 30.8% 31 .7% 23.6% 35.0% 41.8% 39.0% 

beloning, waardering , toekomstverwachtingen: 

overige dienst totaal 
(n=1714) (n=7322) 

24.6% 25.8% 
28.8% 32.2% 
38.7% 35.6% 
33.2% 32.7% 
35.5% 40.4% 

30.6% 32.2% 

voelde zich onvoldoende gewaardeerd 32.0% 39.3% 29. 1% 40.7% 39.8% 41.5% 35.1% 37.1% 
beloning niet in overeenstemming met werk 36.6% 36.5% 38.9% 40.3% 33.5% 32.3% 45.3% 38.8% 

___ : ___ ___ ____ __ _ _\'.~~~t.z:i~-~~~!1.:-Y!!~~~- !1.i~\l!9~~-- - ······ - · ···· · ··· · · · · · · ·· ···· · ············ ·- ·· · ·-~?:!.'t~- - -··-···}~:?r.0 • •• • • • • •• •• ~?: 9.'t~ ..... _ ... .. ~?:t(~ ..... _____ _ ~Q,9.'t~- -·· · - · ···-- }~-~:'? .. ... .. . ....... ~~- ~:'? ... ..... ..... ~?:9.'t~ .. ... . 

Index we rksituatie (gemiddeld aantal problemen) 6.4 8.3 6.6 7.6 7.3 7.6 6.8 7.4 



Uit tabel 4.12 kunnen de volgende conclusies getrokken worden over de belastende factoren

en regelmogehlkheden in de verschillende bedrijfstakken waar de WAO-ers werkten:

- de WAO-ers aÍkomstig uit de landbouw rapporteren verhoudingsgewijs de minste werk-

klachten; relatief gunstig oordelen zij over de organisatie van het werk en de contacten met

leiding en collega's;
- de WAO-ers uit de industrie hebben in verhouding de meeste klachten over het werk; dit

komt vooral tot uitdrukking in hun oordeel over de taakinhoud en de werkomstandigheden;

- de WAO-ers uit de bouw melden naar verhouding veel klachten over de werkomstandig-

heden; over de overige werkaspecten oordelen zij relatief gunstig, waardoor ook de index

werksituatie onder het gemiddelde blijft
- de WAO-ers uit de handel hebben met name veel klachten over de werkorganisatie, de

verhouding metleiding en collega's, de negatieve invloed van het werk op het privéleven

en de waardering voor het werk; ten aanzien van de inhoud van de taak en arbeidsomstan-

digheden scoren zij echter verhoudingsgewijs positief;
- de WAO-ers uit de transport hebben weinig klachten over de taakinhoud, maar veel over

de invloed van het werk op het privéleven en over de relatie met leiding en collega's;

- de WAO-ers uit de zakelijke dienstverlening hebben vooral veel klachten over de werkor-
ganisatie, leiding en collega's, de invloed van het werk op de privé-situatie en de waardering

voor het werk. Weinig klachten zijn er over de werkomstandigheden, met uitzondering

van klachten over droge lucht
- de WAO-ers uitde overige dienstverlening klagen ook weinig over de werkomstmdigheden,

maar wel veel over «lroge lucht; ook beoordelen zij de inhoud van de taak relatief gunstig

en ligt de totaal score onder het gemiddelde.

De resultaten zijn in het algemeen niet erg verrassend en sluiten goed aan bij het algemene

beeld dat men van de werksituatie in de betreffende sectoren heeft.
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Tabel 4. 13 Belastende factoren en regelmogelijkheden in het werk (uitgedrukt in gemiddeld percentage probleme_nl_ naar bedrijfsgrootte. 

bedrijfsgrootte 

< 10 werkn. 10-34 werkn. 35-99 werkn. 100-499 werkn. > 500 werkn. totaal 
percentage problemen ___ ___ (n=12l7J (n=1497) __Jn=_1259) (n=1721 ) (n=1345) (n=7322) 

taakinhoud: 
had voor werk niet genoeg scholing 12.2% 13.8% 11.8% 13.1% 13.7% 12.9% 
had in werk niet voldoende afwisseling 15.8% 20.4% 21.6% 23.0% 20.5% 20.7% 
vond werk meestal niet boeiend 25.2% 28.8% 33.4% 30.1 % 28.9% 29.4% 
had meestal geen plezier in werk 10.5% 12.8% 14.1% 11.9% 13.0% 12.3% 
vond werk te eenvoudig 16.1% 18.9% 21.6% 21.2% 19.9% 19.6% 

werkomstandigheden en veiligheid: 
had in werk veel hinder van wisseling van temperatuur 35.5% 41 .2% 37.8% 37.5% 36. 1% 37.2% 
idem hinder van droge lucht 19.6% 23.3% 25.3% 30.3% 33.2% 26.5% 
idem hinder van gebrek aan frisse lucht 26.4% 29.6% 30.6% 34.0% 35.2% 31.0% 
idem hinder van lawaai 21.5% 32.1% 34.3% 34.5% 30.9% 30.4% 
idem hinder van stank 17.6% 21.3% 19.6% 19.9% 18.9% 19.3% 
vond veiligheid in werk niet in orde 17.6% 22.8% 22.6% 19.8% 14.2% 19.4% 

werkorganisatie: 
werk doorgaans niet goed georganiseerd 29.0% 32.9% 27. 1% 27.0% 24.8% 28.8% 
kon onvoldoende overleggen over werk 32.8% 37.5% 39.4% 32.4% 29.4% 33.9% 
in werk vaak belemmerd door onvenwachte situaties 42.5% 45.6% 46.7% 42.5% 44.1% 43.5% 
in werk geregeld gehinderd door gebreken in het werk van anderen 26.7% 33.9% 35.5% 31.7% 30.3% 31.1 % 
werk vaak bemoeilijkt door afwezigheid anderen 24.9% 30.1% 31.3% 32.0% 31.5% 29.8% 
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bedrijfsgrootte 

< 10 werkn. 10-34 werkn. 35-99 werkn. 100-499 werkn. ~ 500 werkn. totaal 
percentage problemen (n=1227) (n=1497) (n=1259) (n=1721) Jn=1345) (n=7322) 

leiding en collega's: 
vond onderlinge sfeer op werk nie1 goed 25.2% 29 .4% 28.8% 24.1 % 23.9% 25.8% 
ergerde zich vaak aan anderen 30.0% 35.9% 34.6% 32.1% 30.7% 32.2% 
werkte niet onder goede dagelijkse leiding 36.4% 37.7% 38.7% 35.6% 31.5% 35.6% 
leiding had geen goed beeld van R. in werk 28.0% 35.3% 35.4% 33.8% 32.6% 32.7% 
leiding hield niet rekening met wat R. zei 36.6% 44.6% 44.2% 40.4% 39.2% 40.4% 

invloed werk-privé: 
werk had ongunstige invloed op privéleven 34.3% 33.3% 33.2% 32.1% 31.8% 32.2% 

beloning, waardering, toekomstverwachtingen: 
voelde zich onvoldoende gewaardeerd 34.6% 38.2% 41.1% 35.3% 38.9% 37.1% 
beloning niet in overeenstemming met werk 39.5% 38.6% 41.9% 37.4% 38.9% 38.8% 

... : ............. :'.~'.l! ~~Z;i~-~!~!1.!:'!!'.~~- !1.i.E;\Jl?!'.~ - --· · ·· ·· ·· ···· · ·· · ··· · · · · · ·· ·· ··· · ······· · ··- ·· · · ····~-~c~f.o ................. ~?.·.1.'Y? ................ ~.~c~f.o ................... ~~!'? .... ............... ~? ?.!'? ............. .... ~~:9.'.~ .... ... . 
Index werksituatie (gemiddeld aantal problemen) 6.7 7.7 7.9 7.5 7.3 7.4 



Op basis van tabel 4. I 3 kan het volgende worden geconcludeerd ten aanzien van de belastende
factoren en regelmogelijkheden naar bedrijfsgrootte:
- de WAO-ers die in de kleinste bedrijven (tot l0 werknemers) werkten hebben de minste

klachten over de belastende factoren in het werk; deze WAO-ers oordelen gunstiger over
aspecten als de taakinhoud, de werkomstandigheden en veiligheid, de werkorganisatie,
leiding en collega's; ook de totaalscore (de index werksituatie) van deze WAO-ers ligt lager;

- de WAO-ers uit de bedrijven met l0 tot 34 werknemers hebben verhoudingsgewijs vaak
klachten over de werkorganisatie en over de leiding en collega's; ook de index werksituatie
ligt verhoudingsgewij s hoog;

- de WAO-ers die in bedrijven met 35 tot 99 werknemers werkten oordelen het minst gunstig
over dit werk; hoger scoren zij op de aspecten taakinhoud, organisatie van het werk, leiding
en collega's en beloning, waardering, toekomstverwachtingen en mede als gevolg hiervan
op de totaalscore over het werk;

- de WAO-ers uit de middelgrote bedrijven met 100 tot 499 werknemers wijken in het al-
gemeen niet van het gemiddelde af in hun oordeel over het werk; alleen ten aanzien van
de werkomstandigheden en veiligheid oordelen zij minder gunstig;

- de WAO-ers die voor hun uitval in de grootste bedrijven (meer dan 500 werknemers) werk-
ten scoren merendeels op een gemiddeld niveau; ten aanzien van de verhouding met de
leiding en de collega's oordelen zij zelfs verhoudingsgewijs gunstig.

Het beeld dat hieruit naar voren komt, is dat de werkomstandigheden van de WAO-ers in de
kleinere en in de grotere bedrijven gunstiger is dan in de middelgrote bedrijven. Met name
de organisatie van het werk, de stijl van leidinggeven en de onderlinge verhoudingen lijken
in de middelgrote bedrijven waar de WAO-ers werkten, minder goed geregeld te zijn.

Na deze beschrijving van het voorkomen van belastende factoren en regelmogelijkheden, wordt
nu ingegaan op de mate waarin deze factoren beihvloed worden door interventies op het werk
(aandacht voor arbeidsomstandigheden in het bedrijf). In tabel 4.14 wordt een overzicht
gegeven van deze relatie. Hierin staat voor drie groepen aangegeven hoeveel klachten er waren
over de verschillende onderwerpen: voor de groep wAO-ers waarbij naar hun mening wel
aandacht was voor arbeidsomstandigheden ( ja'), de groep waarbij geen aandacht was voor
arbeidsomstandigheden ('nee') en voor de groep waarbij onbekend was of er aandacht voor
was ('onbekend'). Bijvoorbeeld van de WAO-ers die een actief arbeidsomstandighedenbelei<l
in het bedrijf hadden gemeld, heeft 14,67o aangegeven dat de veiligheid in het werk niet in
orde was; geen specifieke aandacht gaat samen met 3'7 ,5Vo klachten over de veiligheid in het
werk; en bij de WAo-ers die geen antwoord hebben gegeven op de vraag naar de aandacht
voor de arbeidsomstandigheden ligt dit percentag e op 33,51o; over alle groepen heen bedraagt
het percentage 25,970.

108



Tabel 4.14 Belastende Íactoren en regelmogelilkheden in het werk (uitgedrukt in gemiddeld percentage problemen) naar hel

voorkomen van interventies op het werk

percentage problemen

interventies op het werk

ja nee onbekend totaal

(n=3616, (n=3187) (n=519) h=7322\

taakinhoud:
- had voorwerk niet genoeg scholing

- had in werk niet voldoende afwisseling

- vond werk meestal niet boeiend

- had meestal geen plezier in werk

- vond werk te eenvoudig

werkomstandigheden en veiligheid:
- had in werk veel hinder van wisseling van tempeÍatuur

- idem hinder van droge lucht

- idem hinder van gebrek aan frisse lucht

- idem hinder van lawaai

- idem hinder van stank

- vond veiligheid in werk niet in orde

werkorganisatie:
- werk doorgaans niet goed georganiseerd

- kon onvoldoende overleggen over werk

- in werk vaak belemmerd door onverwachte situaties

- in werk geregeld gehinderd door gebreken in het werk van

anderen

- werk vaak bemoeilijkt door afwezigheid anderen

leiding en collega's:
- vond onderlinge sÍeer op werk niet goed

- ergerde zich vaak aan anderen

- werkte niet onder goede dagelijkse leiding

- lelding had geen goed beeld van R. in werk

- leiding hield niet rekening met wat R. zei

invloed werk-privé:
- werk had ongunstige invloed op privéleven

beloning, waardering, toekomstverwachtingen:
- voelde zich onvoldoende gewaardeerd

- beloning niet in overeenstemming met werk

.:..v99r9rlri9.fl9t .ry.ergr..rri9199,99.... .

lndex werksituatie (qemiddeld aantal problemen)

12.4/. 13.4%

13.9"/" 28.7%

22.8"/" 37.6"/"

5,8% 20.3"/"

17.9% 22.2%

31.9% 44.7%

22.4/" 31.5%

23.6% 40.3"/"

25.9"/" 36,6%

15.2/. 24.3%

14.6% 37.5%

10.5% 51 .7"/.

12.4"/" 59.5%

32.0"/" 58.7"/"

19.7"/" 45.7"/"

21.3"/" 41.3%

11.3% 43.5%

20.8% 46.8"/"

16.9% 58.6%

15.8% 52.7"/"

18.9% 66,8%

20.3'/" 47.1%

17 7"/. 60.6%

25.9"k 54.3%

.1 9.§7.:.......... §9.§7.q...

4.7 10.8

13.5% 12.9%

18.9% 20.7%

25.2"/" 29.4%

8.3% 12.3"/"

15.8% 19.6%

28.7% 37.2"/"

23.9"/" 26.5%

25.4/" 31.0%

23.7"/" 30.4%

16.6% 19,3%

33.5% 25.9%

'16,6% 28.8"/.

25.8% 33.9%

30,6% 43.5%

20.2% 31.1%

18.1% 25.8%

18,3% 25.8"/"

22.0% 32.2"/"

23.9% 35.6%

27.7% 32.7%

28.7"/" 40.4o/o

24.1"/" 32.2%

27.4% 37.1"/"

33.1% 38.8%

.....?7.§%...........9.9,9"4.. ".

5.8 7.4

Uit tabel 4.14 bhjkt dat bij de WAO-ers waarbt duidehjk aandacht was voor arbeidsomstandig-

heden ook minder klachten voorkomen dan bij de groep WAO-ers waarbij dit niet het geval

was. Opvallend grote verschillen tussen de groepen met wel of geen interventies op het werk
worden vooral gevonden op de somscores: werkorganisatie; leiding en collega's; invloed van

werk-privé; en beloning, waardering en toekomstverwachting. De groep waarbij wel aandacht

is voor arbeidsomstandigheden heeft aanmerkelijk minder klachten over deze onderwerpen
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dan de groep waarbij er geen aandacht was. Het gemiddeld aantal klachten blijkt bt de groep
waar geen intefl/enties op het werk getroffen zijn dan ook veel hoger te liggen dan bij de groep
waar deze interventies wel plaats gevonden hebben, namelijk elf, ten opzichte van vijf.

Er blijkt clus een sterke relatie te zijn tussen interventies op het werk (aandacht voor arbeidsom-
standigheden in een bedrijf) en de klachten die de V/AO-ers hebben over belastende factoren
in het werk. Dit blijkt ook uit de corelatie tussen de belastende factoren en regelmogelijkheden
(als somscore) enerzijds en interventies op het werk anderzijds. Deze correlatie bedraagt .55,
hetgeen betekent dat bijna 30Vo van de variantie in het voorkomen van belastende factoren
en regelmogelijkheden op het werk verklaard wordt door interventies op het werk (aandacht
voor arbeidsomstandigheden). Interventies op het werk gaan samen met minder klachten over
de belastende factoren.

4.6 De invloed van belastende factoren en regelmogelijkheden
op belastingsverschijnselen

In dezeparagraafstaan de belastingsverschijnselen centraal en hun relatie met de belastende
factoren en regelmogelijkheden. Het gaat hier om de vraag of meer belastende factoren in het
werk ook leiden tot meer belastingsverschijnselen.
In figuur 4.7 staat aangegeven waar deze relatie zich bevindt binnen het denkkader voor het
proces van arbeidsgebonden WAO-intrede.
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Figuur 4.7 Denkkader voor het proces van arbeidsgebonden WAo-intrede. De relatie die in deze paÍagÍaaf centraal staat

is hierin vet weergegeven

Zoals aangegeven in hoofdstuk 3 worden de belastingsverschijnselen gemeten met de variabelen

die De winter (1991) heeft samengevoegd onder de noemer index 'conditie'.

Alvorens in te gaan op de relatie tussen belastende factoren en belastingsverschijnselen wordt

een beschrijving gegeven van het voorkomen van belastingsverschijnselen. Het gaat hier om

de vraag hoeveel WAO-ers bijvoorbeeld klachten hadden over de lichamehjke inspanning

op het werk of vond dat men het eigenlijk kalmer aan moest doen. Een onderdeel van deze

beschrijving is het voorkomen van belastingsverschijnselen naar bedrijfskenmerken'
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Iabel 4. /5 omvang van de belastingsverschijnselen (n=7322)

onbekend

- vond werk lichamelijk erg inspannend
- vond werk geestelijk erg inspannend
- werkte geregeld onder tijdsdruk
- vond werk vaakte vermoeiend
- had geregeld problemen met tempo oÍ drukte van het werk
- moest het in het werk eioenliik kalmer aandoen

62.2%

48.1'/"

59.6%

56.2"/"

32.9%

47.9o/"

33.8%

45.60/o

37.9%

63.0%

46.5%

4.0%

6.37o

4.7fo

5.9%

4.1o/o

5.2"/"

Wat opvalt in tabel 4. 15 is dat de meerderheid (62Vo) van de WAO-ers klachten heeft over
de lichamelijke inspanning op het werk. Ook zijn er veel klachten over de rijdsclruk (607o)
en over de vermoeidheid van het werk (56Ei).

rabel 4. Í6 Verdeling van het aantal belastingsverschijnselen per wAO-er (maximum score 6)

oemiddeld absoluut nereanlena

- geen belastingsproblemen
- 1-2problemen
-3-4problemen

744 10.2%

2189 29.9%

2408 32.9"/.

...r..-5..-.q.pl9pl9l11.9]t r e81 27 .1%

100.0

Uit tabel 4.16 is op te maken dat een meerderheid van de WAO-ers (607o) Íe kampen had met
drie of meer belastingsverschijnselen.

Deze gegevens liggen een stuk ongunstiger dan bij een gemiddelde werkende populatie. De
WAO-ers hadden voor hun uitval uit het werk beduidencl meer hinder van belastingsverschijn-
selen dan de referentiepopulatie van de VAG (Griindemann e.a., 1993). Waar gemiddeld steeds
ruim 507o van de WAO-ers een probleem meldt op de vragen naar de belastingsverschijnselen,
ligt dit percentage bij de werkenden op 35Vo. De grootste verschillen zijn te vinden bij de vragen
naar de lichamehjke inspanning (627a ten opzichte van36Vo) en de vermoeidheid van het werk
(567oÍen opzichte van29Vo). Deze verschillen zijn niet verassend. Het ligt immers voor de
hand dat de wAo-ers meer belastingsverschijnselen hebben dan een werkende groep.

In de tabellen 4.17 en 4. I 8 wordt nu een overzicht gegeven van de verdeling van de belastings-
verschijnselen naar de bedrijfstak en de omvang van het bedrijf waar de WAO-er werkzaam
was. In de tabellen wordt ook aangegeven hoeveel klachten er gemiddeld voorkwamen per
WAO-er.
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Tabel 4.17 Belastingsverschijnselen (uitgedrukt in gemiddeld perce~_j)~olJl§llenll§ar b_edrijfstak 

...... 
w 

percentage problemen 

vond werk lichamelijk erg inspannend 
vond werk geestelijk erg inspannend 
werkte geregeld onder tijdsdruk 
vond werk vaak te vermoeiend 
had geregeld problemen met tempo of drukte van het werk 
moest hel in het werk eiaenliik kalmer aandoen 

Index conditie (gemiddeld aantal problemen) 

bedrijfstak 

landbouw industrie bouw handel transport zakelijke dnst overige dienst 
(n=172) (n=1793)_ _Jn=952) (n=1398) (n=493) (n=690) (n=1714) 

71.5% 60.2% 79.5% 63.3% 59.8% 31.3% 66.8% 
22.7% 45.2% 35.7% 493% 62.5% 58.8% 52.3% 
50.0% 57.3% 58.6% 55.7% 69.2% 68.7% 61.9% 
52.9% 54.7% 59.9% 57.4% 57.6% 48.0% 59.5% 
26.2% 32.2% 33.5% 32.3% 33.3% 34.2% 34.6% 

9.5% 44.5% 51.4% 50.6% 44.8% 45.5% 51.2% 
···········-···································-··································-···-·····················-··············· 
2.6 2.9 3.2 3.1 3.3 2.9 3.3 

totaal 
(n=7322) 

62.2% 
48.1% 
59.6% 
56.2% 
32.9% 

3.1 
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Tabel 4. 18 Belastingsverschijnselen (uitgedrukt in gemiddeld percentage problemen) naar bedrijfsomvang 

percentage problemen 

vond werk lichamelijk erg inspannend 
vond werk geestelijk erg inspannend 
werkte geregeld onder tijdsdruk 
vond werk vaak te vermoeiend 
had geregeld problemen met tempo of drukte van het werk 
moest het in het werk eiaenliik kalmer aandoen 

Index conditie (gemiddeld aantal problemen) 

bedrijfsgrootte 

< 10 werkn. 10-34 werkn. 35-99 werkn. 100-499 werkn. > 500 werkn . totaal 
(n=1 227) (n=1497) (n=1259) (n=1721) (n=1345) (n=7322) 

66.2% 65.3% 65.5% 61.1% 53.8% 62.2% 
43.6% 49.4% 49.0% 48.7% 52.3% 48.1 % 
54.4% 59.9% 63.3% 60.8% 61.7% 59.6% 
57.3% 57.0% 58.5% 57.9% 51.6% 56.2% 
30.5% 33.5% 36.6% 32.7% 32.4% 32.9% 
7.1% 47.5% 473% 48.1% 47.1% 47.9% 
···············-··· ····-··············-······················-· ·············································-·············· 

3.0 3.1 3.2 3.1 3.0 3.1 



Geconstateerd kan worden dat de verschillende belastingsverschijnselen vooral vaak voorkomen

onder de WAO-ers uit de bouw (met uitzondering van k-lachten over de geestelijke belasting).

Veel klachten op het gebied van de geestelijk belasting en de tijdsdruk komen voor onder de

WAO-ers uit de transport en de zakelijke dienstverlening. Voor het overige worden er geen

grote verschillen tussen de bedrrlfsklassen gevonden.

Her gemiddeld aantal belastingsverschijnselen per WAO-er blijkt vooral hoog te liggen bij
de WAO-ers uit de transport en de overige dienstverlening, namelijk rond de 3.3. Een laag

gemiddetde wordt gevonden br1 de WAO-ers uit de landbouw, de industrie en de zakelijke

dienstverlening, namelijk rond de 2.9.81j de handel en horeca ligt het aantal klachten rond

het gemiddelde van 3.1.

Uit tabel 4.18 bhjkt dat het gemiddeld aantal belastingsverschijnselen per WAO-er niet sterk

varieert naar bedrijfsgrootte. Over het algemeen kan gesteld worden dat de verschillende

belastingsverschijnselen door de WAO-ers uit de kleinste bedrijven (minder dan l0 werk-
nemers) en de grote bedrijven (meer dan 500 werknemers) minder vaak gemeld worden dan

door de WAO-ers uit de middelgrote bedrijven, afgezien van lichamelijke inspanning, die juist

weer veel voorkomt in de kleinste bedrijven (kleiner dan 35 werknemers). De WAO-ers uit
bedrijven van 35 tot 100 werknemers rapporteren alle typen belastingsverschijnselen relatief

vaak.

Dit beeld sluit goed aan bij de gegevens over de aard en omvang van de werkproblemen van

de WAO-ers, zoals besproken in de vorige paragraaf (4.5). Daar werd geconstateerd dat de

werkomstandigheden van de WAO-ers in de kleinere en in de grotere bedrijven veelal gunstiger

zijn dan in de middelgrote bedrijven.

Na deze beschrijving van het voorkomen van belastingsverschiinselen, wordt nu ingegaan

op de relatie van deze verschijnselen met het voorkomen van belastende factoren en regelmoge-

lijkheden in het werk (zie tabel 4.19). Voor de verschillende belastende factoren en regel-

mogelijkheden wordt per antwoordcategorie (a, nee, onbekend) steeds het gemiddeld aantal

belastingsverschijnselen gegeven. Bijvoorbeeld: De WAO-ers die onvoldoende scholing voor

het werk hadden, hebben gemiddeld 3.6 belastingsverschijnselen. Bij de WAO-ers die wel
voldoende scholing hadden, kwamen gemiddeld slechts 3.0 belastingsverschijnselen voor.

En bij de WAO-ers waarvan niet bekend is of zij voor hun werk voldoende scholing hadden,

bedraagt het gemiddeld aantal belastingsverschijnselen 2.2.

Uir rabel 4.19 blijkt dat het gemiddeld ;untal belastingsverschijnselen bij nagenoeg alle factoren

(een uitzondering vormt de mening over te eenvoudig werk) telkens hoger is in de groep WAO-
ers die klachten hadden over de betreffende belastende factor.
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Tabel 4.19 Omvangvandebelastingsverschijnselen(uitgedruktindegemiddeldescoreopdeindexcondrtie) naarbelastende
ÍactoÍen en regelmogelijkheden in het werk (n=7322)

problemen met betreÍfende Íactor

ia nee onbekend

taakinhoud:
- had voor werk niet genoeg scholing
- had in werk onvoldoende aÍwisseling
- vond werk meestal niet boeiend
- had meestal geen plezier in werk
- vond werk le eenvoudig

werkomstandigheden en veiligheid:
- had in werk veel hinder van wisseling van temperatuur
- idem hinder van droge lucht
- idem hinder van gebrek aan Írisse lucht
- idem hinder van lawaai
- idem hinder van stank
- vond veiligheid in werk niet in orde

werkorganisatie:
- werk doorgaans niet goed georganiseerd

- kon onvoldoende overleggen over werk
- in werk vaak belemmerd door onverwachte situaties
- in werk geregeld gehinderd door gebreken in het werk van

anderen

- werk vaak bemoeilijkt door afwezigheid anderen

leiding en collega's:
- vond onderlinge sÍeer op werk niet goed
- ergerde zich vaak aan anderen
- werkte niet onder goede dagelijkse leiding
- leiding had geen goed beeld van R. in werk
- leiding hield niet rekening met wat R. zei

invloed werk-privé:
- werk had ongunstige invloed op privéleven

beloning, waardering, toekomstverwachtingen:
- voelde zich onvoldoende gewaardeerd

- beloning niet in overeenstemming met werk
- vooruitzichten waren niet qoed

J.u

3.6

J.O
ao

2.8

ao

ó.t
ó.t
3.6

3.7
e1

4.0

3.7

3.6

2.8

2.7

2.5

2.7

2.7

2.9

z.ó

2.8

2.8

2.7

2.7

2.7

2.8

2.9

2.1

2.4

2.6

z.ó

1,9

2.5

2.3

2.4

2.4

2.5

2.4

2.1

z_ó

Z.J

2.3

2.4

2.4

2.6

2.6

2.6

2.2

3.0

3.0

3.0

3.0

ó.2

z.ó

2.9

2.9

2.9

3.0

3.0

3.6

3.5

3.6

3.5

3.4

3.8

3.8

3.8

3.9

t.3
a.è

2.6

In tabel 4.20 wordt verder ingegaan op de samenhang tussen belastende factoren en regelmoge-
lijkheden in het werk en belastingsverschijnselen. Hierbij worden de somscores van de belas-
tingsverschijnselen en van de klachten over belastende factoren en regelmogetijkheden in het
werk met elkaar in verband gebracht.
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Tabel 4.20 Samenhang lussen de belastende Íactoren en regelmogelijkheden in het werk en de belastingsverschijnselen

(uitqedrukt in de qemiddelde score op de index conditie)

belastinosverschiinselen

- geen werkpÍoblemen
- 1-5problemen
- 6-10problemen
- 11 - 15 problemen

: [re9t qe! lqpr.cplsrngt

Totaal

1.4

2.5

o.J
eo

4.3

551

2707

1 938

1452

o/+

7ao,

In tabel 4.20 is te zien dat het aantal belastingsverschijnselen toeneemt met het aantal problemen
met belastende factoren en regelmogelijkheden.
De correlatie (Pearson) tussen de belastende factoren en regelmogelijkheden en de belastings-
verschijnselen (op somscoreniveau) bedraagt .44, hetgeen betekent dat ongeveer 787o van
de variantie in het voorkomen van belastingsverschijnselen verklaard kan worden uit variantie
in het voorkomen van belastende factoren en regelmogelijkheden.

4.7 De invloed van de belastingsverschijnselen op het
voorkomen van arbeidsgebonden WAO-intrede

In deze paragraaf staat de relatie tussen belastingsverschijnselen en het voorkomen van arbeids-
gebonden WAO-intrede centraal. Het gaat hier om de vraag of belastingsverschijnselen leiden
tot arbeidsgebonden WAO-intrede. Bijvoorbeeld: wanneer iemand klachten heeft over de
geestelijke inspanning op het werk, is de kans dan ook groter dat deze persoon met een

arbeidsgebonden aandoening in de WAO is gekomen? In figuur 4.8 staat aangegeven waar
deze relatie zich bevindt in het denkkader voor het proces van arbeidsgebonden WAO-intrede.

3.1
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Figuur 4,8 Denkkader voor het proces van arbeidsgebonden WA0-intrede. De relatie die in deze paragraaf centraal staat

is hierin vet weergegeven

Tabel 4.21 geeft een overzicht van hoe de verdeling is van belastingsverschijnselen onder de

WAO-ers die met en zonder arbeidsgebonden aandoeningen in de WAO zijn gekomen.

Iabel 4.2í De omvang van de arbeidsgebonden WAo-intrede naar het voorkomen van belastingsverschilnselen (n=7322)

betrefÍende belastingsverschijnsel van toepassing

[-,---*--=r.i". I
I nerloremer 

I

f-.'"r*.----*fu" I
I 

remrosen 
I

belastende factoren
+

regclmogelijkheden

nee onbekend

vond werk lichamelijk erg inspannend

vond werk geestelijk erg inspannend

werkte geregeld onder tijdsdruk

vond werk vaak te vermoeiend

had geregeld problemen met tempo/drukte van het werk

61.6%

57.9"/"

60,3%

65.2"/"

68.4%

38.3%

48.6%

41.2f"
aÀ oo/

45.2/"

41.5"/.

41.2%

45.6%

47.2%

44.6%

46.0%

49.2"/.moest het in het werk eiqenliik kalmer aandoen 64.47"

Uit tabel 4.21 blljkt dat de WAO-ers die belastingsverschijnselen rapporteren ook vaker aan-
geven z:iek te zijn geworden door het werk dan de WAO-ers die deze verschijnselen niet
ervaarden. Dit geldt voor alle onderscheiden belastingsverschijnselen. Het verschil tussen beide

groepen WAO-ers is het grootst bij het te vermoeiend zijn van het werk (651o ten opzichte
van367o) en het kleinst bij de geestelijke inspanning van het werk (587o tegen497o).
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Uit tabel 4.22bl1jkÍbovendien dat dit eÍïect cumuleert. Naarmate meer belastingsverschijnselen

zijn gerapporteerd, komt ook meer arbeidsgebonden WAO-intrede voor. Slechts iets meer

{an een flerde van cle WAO-ers die geen belastingsverschijnselen hebben aangegeven, is

uitgevallen met een aandoening die veroorzaakt is door het werk. Terwijl bij degenen die vijf
of zes belastingsverschijnselen hebben gemeld, het percentage WAO-ers dat met een arbeids-

gebonden aandoeningen is uitgevallen 72a/o bedtaagt.

Tabet4'22DeomvanqvandearbeidsgebondenWAo-intreden@

arbeidsgóonden aantal

WA0-intrede

- geen belastingsproblemen 20,7"/o

- 1-2problemen 39,9%

- 3-4problemen 59,3%

_ 5-6oroblemen 71,5"/a

744

21 89

2408
'1981

Totaal 52,8%

De correlatie tussen de somscore van de hier gemeten belastingsverschijnselen en de arbeidsge-

bonden WAO-intrede bedraagt .33. Dit betekent dat rond de 10a/o van de variantie in de

arbeidsgebonden WAO-intrede verklaard kan worden uit de belastingsverschijnselen die door

de WAO-ers worden gerapporteerd.

4.8 Het denkkader voor het proces van arbeidsgebonden
WAO-intrede in zijn geheel getoetst

In hoofdstuk 1 is aangegeven hoe vanuit het model belasting - belastbaarheid (Van Dijk e.a.,

1990) en arbeidsmtrkttheorieën (Bremer 1991 ; Mok, 1975; Glebbeek 1993; Ten Have, 1993,

Van Beek, 1993) een verklarend denkkader voor het proces van arbeidsgebonden WAO-intrede

ten behoeve van de onilerhavige studie is ontwikkeld. In dit hoofdstuk is tot nu toe steeds

gekeken naar de onderdelen van dit denkkader (zie figuur 4.9). Hierbij is vastgesteld dat de

relatie hrssen cle inteme arbeidsmarktpositie en de arbeidsgebonden WAO-intrede zeer beperkt

is (multiple correlatie.l6). Ook het verband tussen de interne arbeidsmarktpositie en de

interventies op het werk blijkt zeer gering (multiple correlatie.l5) en bovendien niet in de

verwachte richting. Van meer betekenis zijn de verbanden tussen de interventies in het werk

en de belastende factoren en regelmogelijkheden (cor:relatie .55), tussen de belastende factoren

en de belastingsverschijnselen (correlatie .44:) en tussen de belastingsverschijnselen en

arbeidsgebonden WAO-intrede (.3 3).
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Figuur 4.9 Denkkader voor het proces van aÍbeidsgebonden WAO-|ntrede, met daarin aangegeven de gevonden correlaties
voor de verschillende onderdelen van het denkkadeÍ

In de onderhavige paragraafwordt nagegaan ofhet model een goede verklaring biedt voor
de relatie tussen de inteme arbeidsmarkpositie enerzijds en het voorkomen van arbeidsgebon-
den WAO-intrede anderzijds. Dat wil zeggen dat getracht zal worden de relatie tussen de inteme
arbeidsmarkpositie en het voorkomen van arbeidsgebonden WAO-intrede te verklaren vanuit
de in het model weergegeven mechanismen. Hierbij wordt gebruikt gemaakt van pad analyses.
Deze techniek is toegelicht in hoofdstuk 3 (paragraaf 3.6). In het denkkader wordt verondersteld
dat de inteme arbeidsmarktpositie van de werklemer van invloed is op het al dan niet uitvoeren
van interventies gericht op het werk; dat deze interventies van invloed zijn op de belastende
fàctoren in het werk; dat deze belastende werkÍàctoren van invloed zijn op het optreclen van
belastingsverschijnselen; en dat belastingsverschijnselen van invloed zijn op het voorkomen
van arbeidsgebonden WAO-intrede.

Het mechanisme loopt dus van de interne arbeidsmarktpositie, via interventies gericht op het
werk, de belastende factoren in het werk, en de belastingsverschijnselen naar de arbei<lsgebon-
den wAo-intrede. Dit model is in figuur 4.9 weergegeven, waarbij tevens de gevonden
correlaties voor de verschillende onderdelen van het model zijn aangegeven. Deze verbanden
vormen het uitgangspunt voor de analyse.

belaslende factoren
+

regehnogelijkheden

belastings,erschijl selen
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Om te toetsen ofhet model gebruikt kan worden als verklaring voor het onderliggende proces

wordt nu gekeken in welke mate de correlatie tussen de interne arbeidsmarktpositie en de

arbeidsgebonden WAO-infede veranderl, wanneer men deze via de verschillende onderdelen

(interventies gericht op het werk, de werksituatie, en de belastingsverschijnselen) laat lopen.

Wanneer het model 'geldig' is zal de correlatie slechts in geringe mate veranderen. De resultaten

van deze pad analyse staan vermeld in figuur 4.10.

vastgesteld lobserved) voorspeld {predicted}

interne arbeidsmarkt inlerne arbeidsmarkt

b ela stin gs"

versDhijnselen

I,rv
arbeidsgebonden

b e lastin gs'

v ersch ijns elen

I.,, 
Y

arbeidsgebonden

aandoeningen aandoeningen

BentleÍ & Bonnets NÍi

Figuur 4.10 Resultaten pad analyse van het totaie model voor het proces van arbeidsgebonden WAO-intrede

De feitehjke of vastgestelde corelatie r(obs) tussen de inteme arbeidsmarktpositie en de arbeids-

gebonden WAO-intrede is beperkt en bedraigt .14. Wanneer de variabelen in een pad analyse

worden opgenomen bhjft van deze toch al geringe aanvangingscorrelatie slechts een

(voorspelde) correlatie r(pred) van -.01 over. Uit dit'grote' verschil lijkt geconcludeerd te

moeten worden dat het model niet past. De Bentler & Bonnets NFI (0.94) duidt echter juist

op een goecle fit tussen de geobserveerde en de voorspelde correlaties. Dit betekent dat het

model van cle interne arbeidsmarktpositie naar de arbeidsgebonden WAO-intrede 'te groot'

of beter 'te lang' is. Dit hangt samen met het feit dat het aantal schakels tussen de beide polen

erg grootis. Indien er één zwakke schakel tussen zit (in dit geval de relatie tussen de interne

arbeidsmarktpositie en de interventies op het werk) dan doen de andere relaties eigenlijk niet

zo ter z:ke meer. Hierbij moet wel worden opgemerkt dat het model dat hier gefit is erg streng

is. In woorden zegt het model: de relatie tussen de inteme arbeidsmirktpositie en de belastende

Íàctoren in het werk wordt volledig door de interventies op het werk verklaard, EN de relatie

tussen de interventies op het werk en de belastingsverschijnselen wordt volledig verklaard

door cle belastende factoren op het werk, EN etc. Dat de Bentler & Bonnets NFI desondanks

.94

'9--/ Positie

{
inlerventies op

het werk
I

'uuv

belastende Íactoren in

het werk

'9--/ Ptsitier
interventies op

het werk
I

'uuY

belastende faDtoren in

het werk
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zo hoog ligt is vrij uitzonderlijk. Al met al kan geconcludeerd worden dat het model past bij
de data, maar dat de relatie tussen de interne arbeidsmirktpositie en de arbeidsgebonden WAO-
intrede nu eenmaal erg zwak is (zowel in de geobserveerde als in de voorspelde zin).

Overigens wijken de hier vermelde vastgestelde corelaties tussen de onderdelen van het model
enigszins af van de aan het begin van deze paragraaf aangegeven correlaties. Dit heeÍt te maken
met het feit dat ten behoeve van de pad analyses alle variabelen tegehlkertr.yd in de analyse
zijn opgenomen. Dit betekent dat alleen de respondenten waarvan ztl deze variabelen bekend
zijn in deze analyse meelopen. Dit kan tot enige verschuivingen in de omvang van de onderlinge
correlaties leiden.

Aanvullend zijn analyses uitgevoerd met beperktere varianten van het model. Zo is bijvoorbeeld
gekeken naar varianten waarbij de beide polen wel gehandhaafd zijn, maar waarbij verder maar
één of twee tussenschakels (Íàctoren) zijn betrokken. Bijvoorbeeld een variant waarbij het
proces loopt van de interne arbeidsmarktpositie naar belastende factoren in het werk en dan
direct naar arbeidsgebonden WAO-intrede. In andere varianten is de interne arbeidsmarktpositie
buiten beschouwing gelaten en is de rest van het model in zijn geheel of in beperktere vorm
getoetst. De resultaten van deze analyses zijn vermeld in bijlage 5.

Uit de analyses blijkt dat steeds wanneer de interne arbeidsmarktpositie in het model wor<lt
opgenomen de voorspelde correlaties r(pred) aanzienlijk onder de feitelijke correlaties r(obs)
blijven. Anderzijds blijkt dat bij het weglaten van de inteme arbeidsmarktpositie uit het model,
de feitelijke r(obs) en de - op basis van de pad analyse - voorspelde correlatie r(pred) dichter
bij elkaar komen te liggen. De correlaties tussen de interne arbeidsmarktpositie en de overige
onderdelen van het model zijn ook zwak. De correlatie tussen de beide polen (. l5) is in die
zin nog het sterkste verband van de interne arbeidsmarktpositie met de overige onderdelen
van het model.

In een streng model waarin de verschillende onderdelen opnieuw in strikte volgorde zijn op-
genomen en geen interacties worden onderscheiden, blijÍï van de feitelijke correlatie van .21
nog .09 als voorspelde correlatie over (zie figuur 4.1 1). De Bentler & Bonnets NFI is met .97
zelfs nog hoger dan in het oorspronkelijke model. Dit betekent dat als de zwakste schakel wordt
weggelaten, het model nog beter blijkt te passen. Overigens blijkt (wederom) dat de buitenste
correlatie zich het moeilijkste laat voorspellen.
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vastgesteld {observed} voorspeld lpredictedl

interventies op

het werk

I

.55 I

I

Y
belastende Íactoren in

het werk

.55

b elasl

lervenlres op

hèt werk

I

I

v
ende factoren in

het werk

4;-----\
belasting
verschiinr

.33 I

Y
arbeidsgebon

W A 0-in lrer

belastings.
verschiinselen

.33 I

v
arbeidsgebonden

WA0-intrede

Bentler & Bonnets Nfr .91

Figuur 4.1 1 Resullaten pad analyse van het beperktere (strikte) model voor het proces van arbeidsgebonden WAO'intrede

In een vrijer model waarin de interventies op het werk, zowel van invloed kunnen zijn op de

belastende omstandigheden op het werk als op de belastingsverschijnselen liggen de feitelijke
en de voorspelde correlatie zelfs op een vergelijkbaar niveau (zie figuur 4.12).De Bentler &
Bonnets NFI tigt echter net wat lager. De NFI corrigeert voor het aantal geschatte paÍameters

van het model. Dus, alhoewel het model vrijer is (meer pijlen), past het toch minder goed.
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vastgesteld {observed}

inlerventies op het werk

voorspeld {predicted)

inlerventies op het werk

.68 / \.ru I/ \t
,21 belastende Íactoren in belastings. L,

het werk verschijnselen 
I,\ /., 1

arbeidsgebonden wAt)-inlrede --l

belastende factoren in

het werk
b elast in g s-

verschi.jnselen

,/""v,\

arbeidsgebonden W A0-intrede

Bentler & Bonnets Nfi

Figuur 4.12 Resultaten pad analyse van het vrijere model voor het proces van arbeidsgebonden WAO-Intrede

Geconcludeerd kan worden dat alle in deze paragraafgepresenteerde modellen redeltk tot
goed passen. Op basis van de hoogte van de Bentler & Bonnets Nfi's is er een voorkeur voor
het model waarin de interne arbeidsmarktpositie buiten het model gelaten wordt (figuur 4. l1).
Daamaast geldt dat door de zwakke correlatie tussen de buitenpolen het voorspellend vermogen
(dat wil zeggen de capaciteit om op basis van de gegevens de uitkomst te voorspellen) van
al deze modellen gering is. Dat is conform de geobserveerde relaties.
Ditbetekent desalniettemin dat hiermee het belasting - belastbaarheidsmodel voor het eerst
empirisch als model is vastgesteld. Arbeidsgebonden WAO-intrede kan (voor een beperkt
deel) verklaard worden uit de interventies gericht op het werk en de invloed daarvan op de
werksituatie en de belastingsverschijnselen. De aanvulling met arbeidsmarktaspecten blijkt
vooralsnog niets op te leveren. Wel blijkt het belang van interventies in het werk. Over
persoonsgerichte interventies kan op basis van het huidige materiaal geen uitspraak worden
gedaan. De resultaten worden nader beschouwd in hoofdstuk 6 (discussie en conclusies).
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5 Resultaten. werkhervatting na WAO-intrede

5.1 lnleiding

Dit deel betreft de resultaten var het onderzoek naar het proces van werkhervatting bij de eigen

werkgever voor werknemers die een jaar arbeidsongeschikt waren voor hun eigen werk.

Centraal staat hierbij de vraag of dit proces verklaard kan worden vanuit een denkkader waarbij

het model belasting - belastbaarheid is aangevuld op basis van de t.heorie van de gesegmenteerde

arbeidsmarkt.
Bij de behandeling van de resultaten is de volgorde van de onderzoeksvragen aangehouden,

zoals die zijn gepresenteerd in paragraaf 1.6. Een beschrijving van de mate waarin werkhervat-
ting voorkomt onder WAO-toetreders gaat hieraan voorafr (§ 5.2).

Zoals aangegeven in hoofdstuk I betreffen de onderzoeksvragen telkens een van de relaties

van het denkkader voor het proces van werkhervatting. Deze relaties staan in afzonderlijke
paragrafen beschreven.
Op de volgende pagina is het denkkader nogmaals weergegeven; hierbij staat aangegeven welke

relaties in welke paragraaf aan de orde komen.

Eerst komt de vraag naar de directe relatie tussen de inteme arbeidsmarkpositie en werkhervat-
ting aan de orde (paragraaf5.3). Verondersteld wordt dat het denkkader een goede weergave

is van de wijze waarop deze relatie tot stand komt. In de hierop volgende paragrafen volgt

een beschrijving van de tussenliggende relaties van het denkkader, dit gebeurt voor alle relaties

afzonderliik. In paragraaf 5.4 komt de vraag aan de orde naar de relatie tussen de interne

arbeidsmarktpositie en interventies ten behoeve van werkhervatting. ln paragraaf 5.5 worden

<le resultaten van de relatie tussen interventies en het verwerkingsvermogen gepresenteerd.

De laatste relatie betreft de relatie tussen verwerkingsvermogen en werkhervatting (§ 5 6)

Tenslotte volgen in paragraaf 5.7 de resultaten van de mate waarin het denkkader inderdaad

een redelijk weergave vormt van de wijze waarop de interne arbeidsmarktpositie en het

voorkomen van werkhervatting met elkaar samenhangen. Bij de bespreking van de resultaten

wordt ook aandacht besteed aan de mate waarin de uitkomsten stroken met hetgeen tot nu toe

in ander onderzoek is aangetoond. Vergelijking met de uitkomsten van ander onderzoek geeft

inzicht in hetgeen deze studie toevoegt aan de kennis over dit proces.

In dit hooÍdstuk worden voor de leesbaarheid de termen 'WAO-toetreders', 'WAO-ers' en 'personen

die in de WAO beliu'rden' door elka.ar gebruikt. Hiermee worden in alle gevallen de personen bedoeld

die eenjaar ongeschikt waren voor hun eigen werk en in die periode een ziektewetuitkering hebben

ontvangen (zie hoofdstuk 3).

t25



belastingsverschiimelen

Figuur 5.1 Denkkader voor het proces van werkhervatting, met daarin aangegeven de paragraÍen waarin de verschillende

relaties worden behandeld. De gearceerde delen geven aan op welke aspecten inÍormatie ontbreekt (zie hoofdstuk

s)

Alvorens in te gaan op de relaties van het denkkader, bevat paragtaaf 5.2 eerst een beschrijving
van de mate waarin werkhervatting voorkomt onder WAO-ers.

5.2 Beschrijving van het voorkomen van werkhervatting na een
periode van arbeidsongeschiktheid

Tabel 5.1 biedt een overzicht van de arbeidssituatie van WAO-ers een half tot anderhalf jaar
nadatzlj eenjaar ongeschikt waren voor eigen werk (ofwel: een halftot anderhalfjaar na 'einde
wachttijd').
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Situatie van de WAO-ers een half tot anderhalÍ

absoluut Percentage

- heeÍt momenteel een betaalde baan

- gaat zeer binnenkort werken

- heeÍt geen baan, maar verwacht de komende laren het

eigen werk weer te kunnen doen

- heeÍt geen baan, maar verwacht de komende jaren wel

ander werk te kunnen doen

- verwacht niet meer te kunnen gaan werken

1031 14,1%

2922 40,0%

2017

207

517

27,5"/"

2,8%

onbekend 628 .9.,.Q7:...........

100.0
Totaal

Wat opvalt bij het lezen van tabel 5.1 is dat bijna één derde van de WAO-ers (307o) anderhalf

tot twee-en-een-halfjaar na de eerste verzuimdag aan het werk is, of zeer binnenkort weer

gaat werken (dit wil zeggen clat er al een datum voor de hervatting van het werk is vastgesteld).

Daamaast denkt nog ongeveer een vijfde van de WAO-ers (2 I 7o) in de nabije toekomst weer

te kunnen gaan werken, een deel bij de eigen werkgever en een deel bij een andere werkgever'

Zrj hebben dit werk echter nog niet. Vier op cle tien WAO-ers verwacht helemaal niet meer

te kunnen werken.

In tabel 5.2 staat nader aangegeven waar de WAO-ers weer aan het werk zijn gekomen: bij

6e oude of bij een nieuwe werkgever. Zoals ook verder in deze dissertatie steeds het geval

zal zljn,bevat de groep hervatters zowel degenen die daadwerkelijk het werk hebben hervat

als dà groep die zeer binnenkort weer aan het werk zal gaan (degenen waarbij de datum van

de hervatting al is vastgesteld)'

ii de oude oÍ een nieuwe

absoluut Percentage

- werkhervatting bij de oude werkgever

- werkhervatting bij een nieuwe werkgever

- werkhervatting; onbekend oude of nieuwe werkgever

- geen weÍkheÍvatting

1510

596
'118

4470

20,6"/"

8,1%

1,6%

61,0%

8,6%
onbekend

Geconstateerd kan worden dat werkhervatting van WAO-ers vooral plaats vindt bij de oude

werkgever. Circa twee op de drie hervatters werken weer bij de oude werkgever' De overige

hervatters zrln bij een nieuwe werkgever begonnen.

Zoals in hoof4stuk 3 is aangegeven zal bij de verdere analyses alleen nog een onderverdeling

gemaakt worden in het al dan niet hervatten van het werk bry de oude werkgever' Hierbij zijn

de WAO-toetreders die ziin gaan werken bij een nieuwe werkgever samengenomen met

628
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degenen die het werk niet hervat hebben. Centraal in de analyses staat dus het onclerscheid
tussen hervatten bij de oude werkgever of niet hervatten bij de oude werkgever.

In het navolgende wordt aangegeven hoe de vercleling is naar hervatten of niet hervatten bij
de oude werkgever naar diagnosecategorieën en bedrijfskenmerken. Als diagnose geldt Oà
laatste hoofddiagnose die door een verzekeringsarts van de (toenmalige) GMD is gLsteld.

Iabel 5.3 Percentuele verdeling van de werkhervatting bii de oude werkqever naar diagnosecateqorie

werkhervatting bij oude werkgever

hervat niet hervat onbekend totaal

l. Infecties

2, Nieuwvormingen

3. Stofwisseling

4, Bloed

5. Psyche

6. Zenuwstelsel

7. Hart en vaat

8. Ademhaling

9. Spijsvertering
'10. Urogenitaal

1 1. Zwangerschap

12. Huid

13. Bewegingsstelsel

1415. Congenitaal en perinataal
'16. Symptomen

28.8%

25.5%

24.5%

22.1%

16.8%

19,9%

25.9%

18.4"/o

25.6%

19.7%

17.4%

12.9%

20.9./"

17.9%

23.4%

26.9%

62.1%

66,1%

673%
66.7%

74.7%

70.2/"

62.4%

73.0%

63.9%
1C OA/

78.3"/"

77.1%

71.2%

73.1"/"

bb.4%

66.2/"

9.1o/o

8,5%

8.2Yo

11.10/a

8.4%

9.9%

11.7%

8.6%

10.5%

6.6%

4.3%

10.0%

7.9%

9.0%

6.9%

(n=66)

(n=1 65)

(n=1 1 0)

(n=e)

(n=21 08)

(n=31 2)

(n=622)

(n=174\

(n=1 33)

(n=ol )

(n=23)

(n=70)

(n=2783)

(n=67)

0=ztq)
,,(1.=919).

(n=7322\

:t.2,... ".......9lg.eyelle.!

Totaaj 20.6% 7O.B% 8.6%

Uit tabel 5.3 valt op te maken dat werkhervatting bij de oude werkgever relatief veelr voorkomt
bij WAO-ers die zrjn uitgevallen met een diagnose 'hart- en vaatziekten' (260/o) oÍ eendiagnose
'ongevallen' (277o).WAO-ers met een diagnose'psychische ktachten'komen beduiclend minder
vaak weer aan het werk bij de oude werkgever (naO. De hervattingspercentages bij de oude
werkgever van de WAO-ers met een diagnose 'klachten aan het bewegingsstelsel' (2lc/o) of
een diagnose 'klachten aan het zenuwstelsel' (2Oc/o) liggen rond het gemiddelde niveau. Bij
de overige, kleinere diagnosecategorieën varieert het terugkeerpercentage van 297c voor WAO-
toetreders met 'infecties' tot 73o/o voor degenen met 'huidaandoeningen'.
Deze bevindingen stroken met de literatuur, waarin ook werd gevonden dat mensen met psychi
sche klachten minder vaak reïntegreren (zie hooÍdstuk 2). De verklaring die hiervoor wordt
gegeven is het feit dat bepaalde psychische aandoeningen een nogal wisselencl verloop hebben
(de ene periode is er nauwelijks iets aan de hand, terwijl een andere periocle de klachten zeer
ernstig zijn). Niet in elk productieproces is een dergelijke Ílexibiliteit op te brengen. Ook voor

I
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de directe chef en collega's is de vereiste flexibiliteit vaak groter dan ze aankunnen. Een tweede

verklaring die uit de literatuur naar voren komt is dat voor werknemers met psychische klachten

werkaanpassingen moeilijker te realiseren zijn. Vaak weten directe cheÍi. bedrijfsartsen en

arbeidskuncligen niet welke werkaanpassingen nodig zijn. Ook is er vaak schroom van hun

kant om met de werknemer over werkhervatting te praten, omdat veelal het idee heerst dat

mensen met psychische riandoeningen beter met rust gelaten kunnen worden. Een derde verkla-

ring kan zijn de stigmatisering van mensen met psychische aandoeningen (vooral van mensen

met een psychiatrisch verleden), waardoor rethtegratie van deze groep minder vaak voorkomt.

In figuur 5.2 (zieook tabel B4.3 in bijlage 4) wordt aangegeven hoe de verdeling is van werk-

hervatting naar bedrij fskenmerken (bedr4fstak en bedrijfsomvang)'

urefi hev attirg bi o ude werkPver

in percentages

Bedrijfstak:

Landbouw en

lndustrie

Bouwnijverheid en -install atiebedrijven

Handel, hotel- en restaurantwezen

Transport-, opslag- en cornmunicatiebedrijven

Bank- en vezekeringswezen

Overige di enstverlening

Bedrijfsgrootte:

Minder dan 1O werknerners
'1O-34 werknerners

35-99 werknemers

1OO-499 werknerners

5OO werknemers en meer

Figuur 5.2 Percentuele verdeling van de werkhervatting bij de oude werkgever naar bedrijfskenmerken

Bij de transpoÍ-, opslag- en communicatiebedrijven (287o) en in het bank- en verzekeringswe-

zen (257o')komt relatief veel werkhervatting bij de oude werkgever voor. In het handel, hotel-

en restaurantw ezen (77o/o) is dit beduidend minder vaak het geval. In de overige bedrijfstakken

ligt het percentage hervatters bij de oude werkgever ;r.rin of meer rond het gemiddelde.

Wat betrett de bedrijfsgrootte is te zien dat het aantal WAO-ers dat terugkeert naar de eigen

werknemer toeneemt met de omvang van het bedrijf: hoe groter het bedrijl hoe meer WAO-ers

het werk bij de eigen werkgever hervatten. Brj bedrijven groter dan 500 werknemers ligt dit

percentage op 29Vo, terwijl dit bij de bedrijven met minder dan 10 werknerners op bijna de
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helft van dit percentageligt: 157o. De overige categorieën liggen hier tussen in. Dit komt
overeen met hetgeen in ander onderzoek is gevonden (zie hooÍdstuk 2). De verklaring die
hiervoor gegeven wordt, is dat er binnen grote bedrijven meer alternatieve functies beschikbaar
zijn voor herintreders. Tenslotte wordt als verklaring genoemd dat in grote bedrijven proÍèssio-
nele ondersteuning door personeelszaken en arbodienst vaker aanwezig waren dan in kleine
bedrijven, waardoor werknemers die in de WAO dreigden te belan<len beter ondersteund en
begeleid werden naar hun eigen (aangepaste) werk of naar een anclere functie in het beclrijf
(ten tijde van de enquëte, in 1990, was arbozorg alleen wettelijk verplicht voor bedrijven met
meer dan 500 werknemers en voor enkele specifieke sectoren). Tenslotte hadden grote bedrijven
in die tijd vaak geregelde contacten met een vast team van de GMD, waardoor het gem;rkkelijker
was om in een vroegtijdig stadium met de GMD afspraken te maken over bijvoorbeeld
aangepasr werk enlof een gedeeltelijke wAo-uitkering.

Wat betreft de werkaanpassingen bhjkt dat deze vaak noclig zijn bij de terugkeer naar de eigen
werkgever: ruim tweederde van degenen die weer aan het werk komen bij hun eigen werkgever
kon niet zondermeer terugkeren maar had hiervoor een aanpassing nodig in het werk of de
werkomgeving. In tabel 5.4 staat aangegeven om welk soort aanpassingen het hierbij ging.

- verandering taken (werkzaamheden)
- verandering werktijden
- vermindering werktempo
- hulpmiddelen/meubilair
- (bij)scholing

- aanpassing machines en/of gereedschap

...:..?.!qgtq.... ....

663

465

350

96

48

39

70,7

49,6

ó/,J
10,3

5,1

4,2

...1.?,-0.

Uit het aantal opgegeven werkaanpassingen kan worden opgemaakt dat veel WAO-ers die
hervatten bij de oude werkgever meer dan één werkaanpassing nodig hebben. Verandering
van taken of werkzaamheden komt het meest voor. Deze aanpassing is door ongeveer twee
op de drie hervatters genoemd. Bij ongeveer de helft van de hervatters zijn de werktijden
aangepast. Verandering van werktempo komt brj circa één op de clrie hervatters voor. Brj l4/o
betreft de werkaanpassing de aanschaf van hulpmicldelen, of een aanpassing van het meubilair,
van machines of van gereedschap. Slechts 57o tenslotte heefï om terug te keren bij de eigen
werkgever (bij)scholing gevolgd.
Dat met name verandering van takenpakket, werktijden en werktempo nodig blijken om WAO-
ers weer aan het werk te helpen brj de eigen werkgever is een belangrijke uitkomst. Het betekent
namelijk dat het bij het aanpassen van het werk aan een arbeiclsongeschikte werknemer in de
meeste gevallen om behoorlijk ingrijpende aanpassingen gaat. Een verandering van takenpakket
betekent bijvoorbeeld dat er geschoven moet worden met taken en dat ook de collega's en
wellicht de directe chef hiervan consequenties zullen ondervinden. Deze consequenties kunnen
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in veel gevallen ook een verhoging van de arbeidsbelasting inhouden voor collega's of chef.

Een verandering (vaak een vermindering) van werktempo en verandering van werktijden (ook

vaak een vermindering) betekent in veel gevallen een verlaging van de productiviteit van een

werknemer. Ook dit moet opgevangen worden door het bedrijf, of, wat vaak het geval is, door

de collega's. Uit dit onderzoek blijkt dus dat er bij werkaanpassingen veelal sprake is van

ingrijpende veranderingen in hetproductieproces, die een verandering van de organisatie van

"À 
àia"ling tot gevolg kan hebben (met vaak een hogere arbeidsbelasting voor collega's)'

Ofhet voorkomen van werkaanpassingen ook aÍhankelijk is van de aard van de aandoening

van de WAO-er is te zien in tabel 5.5.

Tabel S.S percentuele verdeling van het voorkomen van werkaanpassingen bij hervatters bij de oude werkgever naar diagnose-

werkaanpassingen

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

L
10.

11.

12.
'13.

1415.

tb.

.11,... .....

52.6"/"

54.8"/"

55.6%

50.0%

54.4%

68.3%

65.6%

61.8%

75.0%

25.0%

88.9%

71.3%

83.3%

66.0%

55.3%

42.1"/"

45.2%

44.4%

43.1"/o

22.6"/"

30.4%

31.3%

35.3%

25.0%

75.0%

tl,t/o

27.5%

16.7"/"

32.0%

40.4%

u1*

50.0%

2.5o/o

1.2"/.

3.1'/o

2.9o/o

1.2%

2.00/o
À DOl

lnfecties

Nieuwvormingen

Stofwisseling

Bloed

Psyche

Zenuwstelsel

Hart en vaat

Ademhaling

Spijsvertering

Urogenitaal

Zwangerschap

Huid

Bewegingsstelsel

Congenitaal en perinataal

Symptomen
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Wat opvalt is dat als hervat wordt, dit bij WAO-ers met harlklachten of klachten aan het bewe-

gingsapparaat zeer vaak gepaard gaat met wefkaanpassingen (respectievelijke in 687o en 7 la/o

van aegevallen). WAO-ers met psychische klachten die weer aan het werk komen, doen dit

veel vaker zonder een werkaanpassin g (btj 54ok is een werkaanpassing gerealiseerd). De aantal-

len bij de overige diagnosecategorieën zijn te klein om uitspraken over te doen.

Wanneer we deze gegevens combineren met de constatering die op basis van tabel 5'3 werd

gedaan, namelijk dat WAO-ers met hart- en vaatziekten en met klachten aan het bewegings-

àpparaat vaker weer aan het werk komen bij de oude werkgever dan WAO-ers met psychische

tiact.,ten, dan lijkt het erop dat voor WAO-ers met psychische klachten minder vaak het werk

wordt aangepa.st en ze daardoor ook minder vaak weer aan het werk komen. Zoals gemeld,

bleek dit àichrjnsel ook in ander onderzoek te zijn geconstateerd (zie hoofdstuk 2)' Als reden

voor het geringevoorkomen van werkaanpassingen bij mensen met psychische klachten werd
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gegeven dat het voor deskundigen en directe chefs vaak moeilijk was in te schatten welke
aanpassingen noodzakelijk zijn, omdat de beperkingen in het werk niet direct duidehlk zrjn.
Ook het feit dat bepaalde psychische aandoeningen een wisselend verloop kennen, maakt het
vinden van een geschikte werkaanpassing niet eenvoudig.

De constatering dat veel werkaanpassingen consequenties hebben voor de werkorganisatie
en de productiviteit in een bedrijf, werpt de vraag op naar het soort bedrijven dat in staat is
dergelijke werkaanpassingen te realiseren. In figuur 5.3 (zie ook tabel 4.4 in bijlage 4) wordt
aangegeven hoe de verdeling is van het voorkomen van werkaanpassingen naar be-
drijfskenmerken.

weftaanpassingen
in percentages

Bedrijfstak:
Landbouw en

Bouwnljverheid en -installatiebedrijven

Handd, hotd- en restaurantwezen

Transport-, opslag- en corrmunicatiebedrijven

Bank- en verzekering

Overige

BedÍijÍsgrootte:

Minder dan 1O werknerners
1O-34 werknemers

35-99 werknemers

100-499

5OO werknerners en meer

10 20 30 40 50

Figuur 5.3 Percentuele verdeling van het voorkomen van werkaanpassingen brj hervatters bij de oude werkgever naar bedrijÍs-
kenmerken

Er blijken maar beperkte verschillen te zijn tussen de bedrijfsklassen ten aanzien van het voor-
komen van werkaanpassingen bij hervatting bij de oude werkgever. Uitschieters vormen de
landbouw en visserij (751i) ende overige dienstverlening (53o/o). Geziende aantallen kan echter
alleen aan het lage percentage van de overige dienstverlening betekenis gehecht worden.
Wat betreft de bedrijfsomvang valt op dat in kleine bedrijven (minder aan t O werknemers)
relatief veel (737o) en in middelgrote bedrijven (35-99 werknemers) relarief weinig (582o)
werkaanpassingen bij hervatters voorkomen. In de overige klassen ligt het percentage hervatters
rond het gemiddelde (657o).
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Dat in de zeer kleine bedrijven relatief veel werkaanpassingen voorkomen is een bijzondere

uitkomst. Uit figuur 5.4 was gebleken dat juist in kleine bedrijven relatief weinig herplaatsingen

bij de eigen werkgever voorkomen. De verklaringen die hiervoor werden gegeven betrofÍèn

het gebrek aan alternatieve fïncties en het gebrek aan professionele ondersteuning. Als hervat

wordt, blijkt dit echter wel vaak gepaard te gaan met een werkaanpassing. Werkgevers van

kleine bedrijven blijken dus wel het werk voor hun terugkerende WAO-ers aan te passen,

echter, de WAO-ers die naar een andere functie zouden moeten, kunnen niet meer terecht bij

de oude werkgever, vanwege het gebrek aan alternatieve functies. Hieruit kan worden

opgemaakt dat met name het gebrek aan alternatieve functies een verklaring biedt voor de

vàÀchillen in hervattingspercentage tussen grote en kleine bedrijven en in mindere mate het

gebrek aan mogelijkheden om het werk aan te passen.

Samengevat: Rond een derde deel van de WAO-toetreders is een half tot anderhalf jaar na

de eerste verzuimdag weer aan het werk QOak blj de eigen werkgever et 10Vo bij een nieuwe

werkgever), een kwafi kan naar eigen zeggen de komendejaren in principe weer aan het werk.

Ruim een derde verwacht helemaal niet meer te kunnen werken.

Vooral WAO-ers met harl- en vaataandoeningen en ongevallen komen weer aan het werk bij

de eigen werkgever, WAO-ers met psychische klachten bh.lken beduidend minder vaak weer

terecht te kunnen bij de oude werkgever.

WAO-ers uit de handel, hotel- en restaurantwezen komen relatief weinig weer aan het werk

bij de ou6e werkgever, terwrjl WAO-ers uit het bank- en'verzekeringswezen en de transport-,

opslag- en communicatiebedrijven relatief vaak weer terecht kunnen bij hun oude werkgever.

Werkhervatting blijkt samen te hatgen met de omvang van het bedrijf: hoe groter het bedrttf,

des te meer WAO-ers weer aan het werk kunnen bij de oude werkgever'

De meeste WAO-ers komen niet zondermeer weer aan het werk, in tweederde van de gevallen

was hier een werkaanpassing voor noclig. Deze bestaat met name uit verandering van het

takenpakket, verandering van werktijden en vermindering van het werktempo. Deze werk-

aanpassingen komen veel voor bij WAO-ers met klachten aan het bewegingsstelstel en hart-

en vaataandoeningen en relatief weinig bij WAO-ers met psychische klachten. Voor WAO-ers

die hun werk hervatten in de overige dienstverlening worden relatief weinig werkaanpassingen

gerealiseerd. In de kleinste bedrijven komen werkaanpassingen onder de hervatters relatief

veel voor en in de middelgrote bedrijven relatief weinig.

5.3 De invloed van de interne arbeidsmarktpositie op werkher-

vatting bij de oude werkgever.

In deze paragraaf volgt een beschrijving van de invloed van de interne arbeidsmarktpositie

op werkhervatting br1 de oucle werkgever. Het gaat hier om de mate waarin de interne ar-

beiclsmtirktpositie van invloed is op de kans van WAO-ers, om weer bij de eigen werkgever

aan de slag te kunnen. De inteme arbeidsmuktpositie is geconstrueerd op basis van persoons-

kenmerken als geslacht, leeftijd, nationaliteit, opleiding, gezondheid en dergelijk (zie hoofdstuk

3). Het gaat hier bijvoorbeeld om de vraag of een Nederlandse man met een hoge opleiding

en veel dienstjaren, meer kans heeft om weer aan de slag te kunnen bij de oude werkgever
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dan een niet-Nederlandse vrouw met een lage opleicling en een gering aantal dienstjaren. Zoals
beschreven in hoofdstuk I is het de bedoeling van deze dissertatie om na te gaan of er een
verband is tussen deze combinatie van persoonskenmerken en de kans op werkhervatting en
ofditverband te verklaren is aan de hand van in hoofdstuk I gepresenteerde denkkader. In
Íiguur 5.4 wordt het denkkader schematisch weergegeven, met daarin aangegeven de relatie
die in deze paragraafcentraal staat. In de komende paragrafen volgen beschrijvingen van de
tussenliggende verklarende relaties volgens het denkkader (zie hiervoor § 5. I ). In paragraaf
5.7 tenslotte, komt de vraag aan de orde in hoeverre het denkkader in<lerclaad een redelijke
aÍ.spiegeling vormt van de wijze waarop de interne arbeidsmarktpositie en werkhervatting aan
elkaar gerelateerd zijn.

§ 5.3

Figuur 5.4 Denkkader voor het proces van werkhervatting. De relatie die in deze paragraaf centraal staat is hierin vet
weergegeven

Alvorens in te gaan op het verband tussen interne arbeidsmarktpositie en werkhervatting, volgt
eerst een beschrijving van het voorkomen van werkhervatting naar een aantal persoons-
kenmerken: geslacht, leeftijd, nationaliteit, opleiding, beroepstak, de omvang van het
dienstverband(het aantal uren dat men per week werkt), het aantal jaren dat men in clienst was
brj de eigen werkgever en de gezondheid aan het begin van het eerstejaar ziekte. Met uitzonde-
ring van beroepstak vormt de combinatie van deze persoonskenmerken cle operationalisatie
van het begrip 'interne arbeidsmarktpositie'. Deze beschrijving van de persoonskenmerken
gebeurt voor elk kenmerk afzonderlijk, waarbij eerst wordt aangegeven hoe de frequentieverde-
lingen zijn van de persoonskenmerken naar werkhervatting. Hierbij staat ook vermeld of deze
verschillen (bivariaaO significant zijn. Wat volgt is een antwoord op de vraag of de eventueel
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gevonden bivariate verbanden blijven bestaan, wanneer gecorrigeerd is voor de andere

persoonskenmerken. Wanneer het effect van het persoonskenmerk na correctie verdwijnt, dan

wordt aangegeven welke van de andere persoonskenmerken hiervoor verantwoordelijk is.

Tot slot staat telkens aangegeven of het gevonden effect strookt met hetgeen bekend was uit

de literatuur en of de uitkomst overeenkomt met de verwachting op basis van het denkkader.

Tabel 5.6 Percentuele verdeling van de werkhervatting bij de oude werkgever naa

werkhervatting bij oude werkgever

ia nee onbekend totaal

geslacht:
- man

- VTOUW

leeÍtijd:
- jonger dan 35 jaar

- 35 lln 44 )aar
- 45 lln 54 jaat

- 55 t/m 65 jaar

nationaliteit:
- Nederlands

- niet-Nederlands

opleiding:
- geen

- lager onderwijs

- lager beroepsonderwijs

- IVAVO/IVIULO

- middelbaar beroepsonderwijs

- HAVO, atheneum

- hoger beroepsonderwijs

- universiteit

beroepstak:
- wetenschappelijke (vak)specialisten e.d.

- beleidvoerende en hogere leidinggevenden

- administratieve beroepen

- commerciële beroepen

- dienstverlenende beroepen

- agrarische beroepen, vissers

- ambachtelijke- en industriële beÍoepen

omvang dienstverband:
- 1- Buur
- 9 - 16 uur

-17 -24uur
-25 -32uut
-33-40uur
- meer dan 40 uur

24.6%

14.9%

'19,0%

24.1"/"

21.9"/"

15.4"/"

21.6%

11,9%

9.5%

15.7%

21.8"/"

22.2%

29.2%

24.6Yo

28.2"/"

21.9%

26.0%

19.4"/"

25.4%

18.1%

14.3%

14.6%

23.0%

15.2%

13.2./"

16.7%

24.1%

18.5%

66.5%

77.0%

75.0%

65.7%

68,6%

69.9%

70.1%

78.3"/"

73.5"/"

7 4.8"/"

70.9"/"

72.0%

64.2%

69.5%

65.1 %

6B.B%

66.5%

74.4%

69.2"/"

755%
76.7"/"

73.7'/"

69.3%

725%
845%
80.1%

77.2%

68.0%

68,8%

8,9%

8.1%

6.0%

6.3%

95%
14.7"/.

9.7%

9.6%

5.8%

6.5%

5.9%

6.7%

s.4%

6.2%

5.4%

6.4o/o

8.9%

12.1%

8.3%

6.77o

6.1%

7 .9o/o

12.8%

(n=a$1)
(n=2990)

(n=1 938)

(n=1 920)
g=22a8)

(n=1 21 6)

(n=65a3)

(n=72e1

(n=6so)

(n=1 a55)

fi=2a8a\
(n=1 1 08)

(n=766)

(n=338)

(n=372)

(n=6a)

(n=51 1)

(n=227\

(n=685)

(n=61 2)

(n=1 41 9)

(n=2 1 3)

(n=2764\

(n=21 1 )

(n=457)

(n=608)

(n=s0e)

(n=4920)

(n=336)
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werkhervatting bij oude werkgever

la nee onbekend

aantal dienstiaren (bij de laatste werkgever):
- maximaal 5laar
- 6-1 0 jaar

- 11-15jaar
- 1 6-20 laar
- meer dan 20 jaar

gezondheid bil uitval:
- niet goed

- matig
-redelijk

.:.9.999........ ..

14.3"/"

223%
24.20/o

30.2%

7 .0o/o

175%

27.7%

..?9,?%.

Totaal 20.6/" 70.8%

80.1%

68.4%

67.5%

66.9%

57j%

85,0%

64.0%

54.0/.

5.6%

7.47o

9.7%

8.7o/o

12.9%

8.1%

6.7%

8,3%

6.8%

(n=2635)

(n=1 509)

(n=1 1 2e)

(n=ao+)

(n=964)

(n=2626)

(n=1 429)

(n=1 1 79)

(Hq9q)

h=7322)8,6%

Geslacht
In tabel 5.6 is te lezen dat mannen na een jaar ziekte veel vaker het werk bij de oude werkgever
hervatten (25%) dan vrouwen (.l\Vo).
Ook iils voor de ,mdere persoonskenmerken wordt gecorrigeerd, blijft dit verschil significant
(zie tabel 5.9). Met name het feit dat vrouwen meer in deeltrjd werken dan mannen, interacreert
met het efÍèct van geslacht op werkhervatting, waardoor na comectie een daling van de correlatie
optreedt.
Dat de verschillen tussen mannen en vrouwen voor een deel verdwijnen wanneer gecorrigeerd
wordt voor andere variabelen, strookt met de uitkomsten van het onderzoek van Van der Stelt
e.a. ( 1996 a en b) en van Kers e.a.( I 996). In onderhavig onderzoek blijtt een zelfstan<lig effect
over, terwijl bij de hiervoor genoemde onderzoeken het effect volledig verdween.
De bevinding dat geslacht een zelfstandig effect heeft op werkhervatting, komt ook overeen
met de verwachting op basis van het denkkader: vrouwen hebben namelijk een ongunstiger
arbeidsmarkpositie dan mannen en zouden daardoor minder vaak het werk hervatten bij ar-
beidsongeschiktheid.

Leeftijd
Oudere WAO-ers (ouder dan 55 jaar) komen minder vaak ( l57o) bij de oude werkgever terecht
dan jongere WAO-ers. De situatie ligt het meest gunstig voor de WAO-ers tussen de 35 en
44 jaar, waarvan bijna een kwarl het werk bij de oude werkgever hervat. De jongste wAo-ers
hebben een lager hervattingspercentage (197d) dan de groep tussen de 35 en 44 jaar. Het effect
van leeftijd blijÍi bestaan wanneer gecorrigeerd wordt voor de andere persoonskenmerken.
Op basis van het denkkader wordt een negatieve samenhang verwacht tussen leeftijd en
werkhervatting (hoe hoger de leeftijd, hoe minder werkhervatting), dit verband wordt ook
inderdaad gevonden.
In de literatuur werd door sommige onderzoekers wel een lineair verband vermoed tussen leef-
tijd en werkhervatting (zie o.a. Kers e.a., 1996), dit verband bleek echter te verdwiinen na
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coÍrectie voor andere variabelen. Alleen Van der Stelt e.a. (1996a) tonen bij personen die 2,5

jaar in de WAO zitten aan, dat werkhervatting van deze groep samenhangt met leeftijd.

Ceconcludeerd kan worden dat teeftijd in dit onderzoek een zelfstandige invloed heefï op de

kans op werkhervatting, en dat deze invloed conform aan de verwachting is: hoejonger de

WAO-er hoe meer kans op werkhervatting bij de eigen werkgever.

Natknaliteit
Van de Nederlandse WAO-ers keert één op de vijf terug naar de eigen werkgever. Bij de niet-

Nederlanders geldt dit slechts voor één op de acht. Niet-Nederlanders blijken dus in mindere

mate terug te kunnen keren naar de eigen werkgever dan Nederlanders. Wanneer gecorrigeerd

wordt voor <Ie samenstelling van de groep niet-Nederlanders blijÍt er geen verschil bestaan

tussen de hervattingskans voor Nederlanders en niet-Nederlanders. Met name gezondheidsver-

schillen en verschillen in opleiding tussen Nederlanders en niet-Nederlanders verklaren het

gevonden bivariateverschil. Nacorrectie voor deze twee variabelen valt het onderscheid dus

weg.

Deze uitkomst is niet conform de bevindingen tot nu toe uit de beperkte literatuur die voorhan-

den is (Mark e.a., 1992), waaruit juist bleek dat WAO-ers met een andere dan Nederlandse

nationaliteit minder kans maakten op werk na arbeidsongeschiktheid dan Nederlanders. In

het onderzoek van Mark e.a. was echter niet gecorrigeerd voor andere kenmerken.

De bevinding dat nationaliteit geen verband heeft met werkhervatting strookt niet met de ver-

wachtingen op basis van het denkkader.

Opleiding
Bij opleiding is er sprake van verschillende terugkeerpercentages per opleidingsklasse. Er

blijken hier twee effecten een rol te spelen: het effect van het niveau van de opleiding en het

effect van het al dan niet gevolgd hebben van een beroepsopleiding. WAO-ers die geen

opleiding hebben of alleen lager onderwijs, hebben een relatief laag terugkeerpercentage, terwijl

WAO-ers met een hogere opleiding vaker terugkeren naar hun eigen werkgever. WAO-ers

met een beroepsopleiding keren vaker terug naar eigen werkgever dan de WAO-ers met een

algemene opleiding (24ïo Íen opzichte van l8olo). Het effect van zowel de hoogte van de

opleiding als van het hebben van een beroepsopleiding blijft bestaan wanneer gecorrigeerd

wordt voor de invloed van overige variabelen (zie tabel 5.7). Het resteren<le eÍfect van

opleidingsniveau is echter maar gering, hetgeen te maken heeft met de correctie voor

beroepsopleiding, waardoor het effect van bijvoorbeeld het hebben van een MBO- of HBO-

opleiding niet meer meegerekend wordt bij de invloed van de hoogte van de opleiding op

werkhervatting.
De conclusie dat hoogte van de opleiding een efïect heeft op de kans op werk bij de eigen werk-

gever na een periode van €irbeidsongeschiktheid strookt met hetgeen tot nu toe in de meeste

literatuur is gevonden (zie o.a. De Koning & Vuijk, 1989 en Kers, 1990) en met de verwachtin-

gen volgens het denkkader. De uitkomsten komen niet overeen met de resultaten van Van der

Stelt e.a., 1996b, die geen effect vonden van de hoogte van de opleiding na correctie voor

andere variabelen.
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Beroep
WAO-ers met dienstverlenende en agrarische beroepen komen relatief weinig weer aan het
werk btj de oude werkgever (circa l5Vo). Voor de beleidvoerende en hogere leidinggevende
beroepen en de commerciële beroepen ligt het terugkeerpercentage iets gunstiger, maar met
respectievelijk l97o en l8o/a nog net onder het gemiddelde (21o/o). WAO-ers die werkten als
wetenschappelijk vakspecialist (267o), of in een administratief (25o/o) of Nnbachtelijk/industrieel
beroep (23Vo') hebben verhoudingsgewijs de meeste kans om terug te keren bij de oude werk-
gever.

Omvang dienstverbund
WAO-ers die hoogstens 32 uur in de week werkten komen beduidend minder vaak weer bij
de oude werkgever aan de slag dan WAO-ers die meer uren maakten. Het verschil is het grootst
tussen de WAO-ers die 9-16 uur werkten (.7Va werkhervatting bij de oude werkgever) en
degenen die 33-40 uur werkten (24o/o werkhervatting bij de oude werkgever). Bij correctie
voor de samenstelling van de groep deeltijders (deze groep kent relatief veel vrouwen, heeft
gemiddeld weinig dienstjaren en is gemiddeld ongezonder) blijÍt het eÍfect van deeltijd op
de kans op werkhervatting bij de oude werkgever bestaan (zie tabel 5.7).Het zelfstandige eÍ'Íect
van de omvang van het dienstverband op werkhervatting is ook in ander onderzoek reeds
geconstateerd (Kers e.a., 1996) en is tevens volgens verwachting op basis van het denkkader.
Werknemers die in deeltijd werken hebben een slechtere arbeidsmarktpositie en zouden
daardoor minder kans maken op werk bij de oude werkgever. Naast de slechtere
arbeidsmarktpositie van deeltijders kan ook een verklaring zijn dat werkaanpassingen minder
goed mogelijk zijn bij werknemers die in deeltrld werken: de mogelijkheid om de werktijden
(verder) aan te passen is uiteraard geringer bij personen die al in deeltijd werken. Dir blijkt
op basis van het onderhavig onderzoek ook inderdaad het geval te zijn: bij personen die al
in deeltijd werkten voor ze uitvielen komen minder vaak werkaanpassingen voor (zie § 5.4.2).

Aantul dienstjaren
Er is sprake van een duidelijke samenhang tussen het aantal diensdaren en de werkhervatting
btj de oude werkgever. Naarmate het aantal dienstjaren hoger ligt, is de kans om terug te keren
bij de oude werkgever ook groter. Bij de WAO-ers die nog maar kort in dienst zijn bij een
werkgever (minder dan 5 jaar) bedraagt de kans op werkhervatting ongeveer één op zeven.
Bij een aantal dienstjaren van meer dan 20 jaar is deze kans opgelopen tot bijna één op drie.
Diteffectblijft ook na correctie voor de invloed van de andere persoonskenmerken bestaan
(zie tahel 5.7.1.

Deze samenhang strookt met hetgeen uit ander onderzoek was gebleken (zie o.a. Van der Stelt
e.a., 1996a) en past binnen de verwachting volgens het denkkader. Werknemers met een gering
aantal diensdaren hebben een minder goede arbeidsmarktpositie dan werknemers met veel
dienstjaren en zullen daardoor vaker reïntegreren bij de oude werkgever.

Gez,ondheid

De werkhervatting bij de laatste werkgever blijkt tenslotte sterk samen te hangen met de gezond-
heid bij het begin van het verzuim. Het werkhervattingspercentage loopt van 77o bij de WAO-
ers met een slechte gezondheid op het moment van uitval, tot 397o bij WAo-ers met een -
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ondanks de aandoening - relatief goede gezondheid bij uitval. Deze samenhang is opvallend

sterk en blijft ook sterk na correctie voor het effect van de overige persoonskenmerken (zie

tabel5.7).
Ook uit ander onderzoek kwam deze samenhang naar voren, daar waar gewezen werd op het

fèit dat niet zozeer de aard van de aandoening, maar veel meer de ernst ervan van invloed is

op de kans op werkhervatting (zie o.a. Kers e.a., 1996 en Van der Stelt e.a., 1996a en b). Ook

strookt deze uitkomst met de voorspelling op basis van het denkkader. Werknemers met een

relatief goede gezondheid hebben een betere arbeidsmarktpositie dan werknemers met een

slechtere gezondheid en zullen daarom meer kans maken op terugkeer naar de oude werkgever.

Na de beschrijving van de relatie van de afzonderlijke persoonskenmerken met werkhervatting

volgt nu de behandeling van de relatie tussen de totale interne arbeidsmarktpositie en

werkhervatting. In tabel 5.7 staat de relatie weergegeven tussen de interne arbeidsmarktpositie

en werkhervatting. Hierbij komt ook aan de orde in welke mate de verschillende onderdelen

van de inteme arbeidsmzrktpositie van belang zijn voor werkhervatting (Beta's), gecontroleerd

voor de invloed van de overige variabelen. Beroepsklasse maakt geen onderdeel uit van de

interne arbeidsmarkpositie (zie hoofdstuk 3). Opleiding wordt op twee manieren meegenomen:

de hoogte van de opleiding en de aard van de opleiding (algemeen vormende opleiding of
beroepsopleiding).

Tabel 5.7 Resultaten van de multivariate analyse (logistische regressie) tussen de (onderdelen van) de interne

arbeidsmarktpositie en weÍkheÍvatting onder WAO-ers (n=61 15); weergegeven zijn de Bela's (B), de odd's ratio's

{0.r.) en de betrouwbaarheidsintervallen (b,i.)

0. r. b.i.

- geslacht (vrouw)

- leeftijd (ouder)

- nationaliteit (niet NL)

- opleiding (beroeps)

- opleiding (hoger)

- omvang arbeidsovereenkomst (grote0

- aantal dienstjaren (groter)

: e.eÍe.!q!.eig. (qeler)....,..... ................

multiole r

e7

- ,08

.ZÓ

.07

.16

.25

",.6!

.39

.69

'92
.78

1.32

1.08

1 .18

1,33

1 .95

0.53-0.86
0.84 - 1.00

0.51 - 1.05

1.18-1.46
1.03 - 1.12

1,10-1.25
1.28 - 1.39

....1.§.9.:.?,91.. ."...

De (multiple) correlatie tussen de interne arbeidsmarktpositie en de werkhervatting bij de oude

werkgever bedraagt .39. Dat wil zeggen dat ongeveer l5lo van de variantie in het voorkomen

van werkhervatting verklaard wordt door de interne arbeidsmarktpositie van WAO-er. De

interne arbeidsmarktpositie blijkt dus voor een redelijk deel de kans op werkhervatting van

WAO-ers bij de eigen werkgever te bepalen.

Wanneer nu gekeken wordt naar welke van de kenmerken op basis waar'Ian de interne arbeids-

marktpositie is geconstrueerd vooral samenhangen met werkhervatting dan blijkt het volgende:

Gezondheid bepaalt voor een groot deel de gevonden relatie (B =.67). Hiernaast is te zien

dat ook geslacht een redelijke bijdrage levert aan het gevonden efÍèct (B= .37). Vervolgens

spelen het aantal dienstjaren en het al dan niet hebben van een beroepsopleiding een rol. De
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invloed van leeftijd, hoogte van de opleiding en de omvang van het dienstverband is er
weliswaar, maar deze is in vergelijking met de andere variabelen gering. Zoals reeds was
opgemerkt, heeft nationaliteit geen zelfstandig effect op werkhervatting.

5.4 De invloed van de interne arbeidsmarktpositie op het
voorkomen van interventies gericht op de bevordering van
werkhervatting

5.4.1 lnleiding
In deze paragraafstaat de invloed van de interne arbeidsmarktpositie op het voorkomen van
interventies centraal. Het gaat hier om interventies die gericht zijn op het aan het werk houden
of helpen van een werknemer. nadat de aandoening is ontstaan. Bijvoorbeeld: de werknemer
die spierdystroÍie blijkt te hebben hoeft niet meer te tillen, dit wordt overgenomen door de
collega's. Een ander voorbeeld: de werknemer die al lange tijd rugklachten heeft wordt
aangeboden naar een rugschool te gaan, waar deze wordt geleerd meer te letten op een goecle
werkhouding en op een gezondere manier van bewegen. Zoals uit de voorbeelden blijkt kan
het hier gaan om twee sooften interventies. Het eerste type interventie betreft het verancleren
van de belasting in het werk, zodat deze beter is aÍgestemd op het (verminderde) verwerkings-
vermogen van de werknemer. Het tweede type interventie betreft het verbeteren van het verwer-
kingsvermogen van de werknemer, opdat deze de belasting van het werk (weer) beter aankan.
Deze studie beperkt zich tot de interventies die vanuit het bedrijf worden geïnitieerd. Het kan
hier gaan om aandacht van de directe chef, waardoor de werknemer er weer beter tegen kan,
om gesprekken met de bedrijfsarts, waardoor de werknemer zich kan voorbereiden op de
werkhervatting en om (om) scholing.
In deze paragraafkomen achtereenvolgens beide typen interventies aan de orde, waarbij het
gaat om de relatie tussen de interne arbeidsmarktpositie en het voorkomen van de interventies.
Verondersteld wordt dat het hebben van een slechte interne arbeidsmarktpositie gepaard gaat
met weinig interventies. De hypothese is dan dat een vrouw met een lage opleiding, niet-
Nederlander met een slechte gezondheid en nog maar een gering aantal dienstjaren minder
kans maakt op een werkaanpassing dan een Nederlandse man met een hoge opleiding, die
relatiefgezond is en al velejaren in dienst is bij de betreÍfende werkgever.
Alvorens te onderzoeken of er een relatie is tussen de interne arbeidsmarktpositie en werkher-
vatting bij de eigen werkgever, volgt in beide paragrafen eerst een beschrijving van het verband
tussen het voorkomen van interventies en de aÍzonderlijke persoonskenmerken (geslacht,
leeft1d, nationaliteit, opleiding, dienstjaren etc.) waaruit de interne arbeidsmarktpositie is opge-
bouwd.
Deze beschrijving wordt voorafgegaan door een overzicht van het voorkomen van de interven-
ties naar diagnosecategorieën en bedrijfskenmerken.
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5.4.2 De invloed van de interne arbeidsmarktpositie op het voorkomen van
interventies gericht op het werk

ln figuur 5.5 staat aangegeven om welke relatie van het denkkader voor het proces van werk-
hervatting het in deze paragraaf gaat.

belastingsverschijnseler

Werkhervattirg

Figuur 5.5 Denkkader voor het proces van werkhervatting. De relatie die in deze paragraaf centraal staat is hierin vet

weergegeven

In tabel 5.8 staat aangegeven hoe vaak interventies gericht op het werk voorkomen en in tabel

5.9 om wat voor soofi interventies het daarbij ging. Zoals aangegeven in hoofdstuk 3 gaat het

hier om pogingen die vanuit het bedrijf zijn gedaan om het werk aan te passen aan de WAO-er.
Het betreft hier pogingen die gedaan werden voordat de WAO-er uitviel. Deze pogingen

worden in deze disserlatie gebruikt als indicatie voor de pogingen die hiertoe zijn ondernomen

tijdens het eerstejaar arbeidsongeschiktheid voor eigen werk.

Tabel 5.8 Het voorkomen van tnterventies gericht op het werk bij WAO-ers

aantal percentaqe

22,1%

69,1%

8,8%

la
nee

1619

5062

..gtp.e.rgtq.

Totaal

641

7322 100.0
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Tabel 5.9 De aard van de voor uitval qetroÍfen intervenlies qericht op het werk bii WAO-ers

aantal 0ercentaqe

aanpassing van het werk in het algemeen:
-ja
- nee
- n.v.t (geen interventies oÍ interventies onbekend)

verandering van takenpakket oÍ herplaatsing:
-ja

- n.v.t (geen interventies of interventies onbekend)

verandering van werktijden:
-ja
- nee

- n.v.t (geen interventies of interventies onbekend)

overige interventies:
-ja
- nee

...r..!,.y.1ls99.t.itlpt-v.ettrs9..9l.r.tlgty,st!99.9tp.el9l]g)..

Totaal

850

5697

721

904

5697

485

1 140

5697

192
'1433

5697

11,6%

10,6%

77,8%

I,B%

12,3"/"

77,8"/"

6,6%

15,6%

77,8%

2,6%

19,6%

L!.,B"il:.

100.0

Geconstateerd kan worden dat bij iets meer dan een vijÍde van de WAO-ers interventies gericht
op het werk voorkwamen. Algemene aanpassingen van het werk zijn door de WAO-ers het
meestgenoemd(1250), gevolgd door verandering van takenpakket ofherplaatsing (107o) en
verandering van werktijden (7Vo).Bij 3Vo van de WAO-ers ging het om niet nader aangeduide
andere aanpassingen.

ln tabel 5. 1 0 wordt een overzicht gegeven van het voorkomen van interventies gericht op het
werk naar diagnose. Hieruit bllkt dat deze niet in gelijke mate voorkomen bij alle diagnoses.
Relatief weinig interventies (19olo) komen voor onder WAO-ers met psychische klachten en
relatief veel (24o/o) onder WAO-ers met klachten aan het bewegingsapparaat. Bij WAO-ers
met andere diagnoses varieert het percentage van 16lo Lot 267o. Deze uitkomsten komen
overeen met hetgeen in paragraaf 5.2 reeds was geconstateerd ten aanzien van de realisatie
van werkaanpassingen nawerkhervatting. De verklaringen hiervoor zijn dezelfde als gegeven
werden voor de geringere realisatie van werkaanpassingen na werkhervatting: werkaan-
passingen voor werknemers met psychische klachten lijken minder makkelijk te realiseren,
omdat minder duidelijk is welke beperkingen in de arbeid er zijn ten gevolge van de
aandoening. Tevens hebben bepaalde psychische aandoeningen een wisselend verloop, hetgeen
het implementeren en effectueren van de juiste interventies bemoeilijkt.
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Iabei 5. í0 Het voorkomen van intervenlies gericht op het werk naar diagnosecategorie

interventies geÍicht oP het werk

ia nee onbekend totaal

Symptomen

..9rs"evelle.!.

9,1%

13.3%

B.2o/o

11.1%

7.8o/o

14.0"/"

12.1"/,

6.6%

17.4%

8.6%

7 .0o/o

7.0%

5.6%

16,3% (!.=..q9.ej..

1.

2.

3,

4.

5.

6,

7.

8.

L
10.

11.

tz_

13.

1415.

tb.

11,..... ..

27.3"/"

19.4"/.

20.0"/"

18.5%

26.0"/"

23.6%

20.1"/"

16.5%

23.0"/"

13.0%

20.0%

24.4/"

26.9"/"

24.30k

(n=66)

(n=1 65)

(n=1 1 0)

(n=e)

(n=21 0B)

(n=31 2)

(n=622)

(n=1 7a)

(n=1 33)

(n=61 )

(n=23)

(n=70)

(n=2783)

(n=67)

ln=214\

lnfecties

Nieuwvormingen

Stofwisseling

Bloed

Psyche

Zenuwstelsel

Hart en vaat

Ademhaling

Spijsvertering

Urogenitaal

Zwangerschap

Huid

Bewegingsstelsel

Congenitaal en perinataal

63,3%

67.3/o

71.8%

88.9%

73.7%

62.87"

62.4%

67.8%

75.9"/"

70.5o/"

69.9%

71.4"/"

68.6%

68.7"/"

70.1o/o

59.3%

Uit figuur 5.6 blijkt dat interventies gericht op het werk het meest voorkomen br.l WAO-ers

uit de industrie (281o) ende transpoft-, opslag- en communicatiebedrijven (21Eo).Bll de WAO-

ers uit overige dienstverlening komen interventies gericht op het werk het minst voor (ll7o).

In de overige bedrijfsklassen ligt het percentage interventies gericht op het werk rond het

gemiddelde (22Io).

Er is een duide|jk verband tussen de bedrijfsomvang en het aantal interventies gericht op het

werk voor de ziekmelding. Naarmate het bedrijf groter is, wordt vaker met behulp van interve-

nties geprobeerd te voorkomen dat een werknemer het werk niet meer kan doen vanwege de

ziekte. In kleinere bedrijven (tot 100 werknemers) gebeurt dit bij hooguit één op de vijf WAO-

ers en bij bedrijven tussen de 100 en 500 werknemers komt dit bij één op de vier WAO-ers

voor. In de grote bedrijven (rrieer dan 500 werknemers) ligt dit op circa één op drie.

Hiervoor geldt waarschijnh1k de verklaring die ook in de literatuur (zie hooÍdstuk 2) wordt

genoemd voor het toenemen van werkhervatting met het toenemen van de omvang van het

Èedrijf: ondersteuning door een proÍèssionele dienst (personeelszaken en arbozorg) kan de

pogingen tot preventie van ziekteverzuim doen toenemen; tevens kunnen interventies gericht

op het werk voor grote bedrijven gemakkelijker te realiseren zijn omdat er meer mogelljkheden

zi.jn het werk anders te organiseren.
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inbuenties gedót op het werk
in percentages

Bedrijfstak:

Landbouw en

Bouwnijverheid en -installatiebedrijven

Handd, hotd- en rmtaurantwezen

ïransport-, opslag- en corrmunicatiebedrijven

Bank- en v erzekering swezen

Overige dienstverlenirg

BedÍijfsgrootte:

Mirder dan 1O

1o'-34

35-99 werknenrers

1OO-499 werknerners
5OO werknerners en meeÍ

Figuur 5.6 Het voorkomen van interventies gericht op het werk naar bedrijÍskenmerken

Na deze beschrijving van interventies gericht op het werk volgt een overzicht van de relatie
fussen de interne arbeidsmarktpositie en het voorkomen van deze interventies. Zoals aangegeven
is in hoofdstuk 3, wordt de arbeidsmarktpositie geconstrueerd uit een aantal persoonskenmer-
ken. De relatie met de persoonskenmerken zal eerst aan de orde komen (zie tabel 5.1 l). Deze
beschrijving van de persoonskenmerken gebeurt voor elk kenmerk afzonderlijk, waarbij eerst
wordt aangegeven hoe de frequentieverdelingen zijn van de persoonskenmerken naar interven-
ties gericht op het werk. Hierbij wordt ook vermeld of deze verschillen (bivariaat) significant
zijn' Vervolgens wordt beschreven of deze bivariate verschillen blijven bestaan, wanneer
gecorrigeerd wordt voor de andere persoonskenmerken. Wanneer de verschillen verdwijnen,
dan wordt aangegeven welke van de andere persoonskenmerken hiervoor verantwoordelijk
is. Tot slot wordt telkens bekeken of de gevonden (multivariate) effect strookt met hetgeen
verwacht werd op basis van het denklcader.
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Tabet 5.1 1 Het voorkomen van interventies qericht op het werk naar persoonskenmerken

interventies gericht op het werk

ia nee onbekend aantal

geslacht:
- man

- vrouw

leeftijd:
- jonger dan 35 jaar

-35 llm 44 jaar

- 45 lln 54 jaar

- 55 t/m 65 jaar

nationaliteit:
- Nederlands

- niet-Nederlands

opleiding:
- geen

- lager onderwijs

- lager beroepsondenruijs

-MAVO/MULO

- middelbaar beroepsondenntijs

- HAVO, atheneum

- hoger beroepsondenruils

- univeÍsiteit

beroepstak:
- wetenschappelijke (vak)specialisten e.d.

- beleidvoerende en hogere leidinggevenden

- administratieve beroepen

- commerciële beroepen

- dienstverlenende beroepen

- agrarische beroepen, vissers

- ambachtelijke- en industriële beroepen

omvang dienstverband:
- I " 8uuÍ
- 9 - 16 uur

-17 -24uur
-25-32uur
-33-40uur
- meer dan 40 uur

aantal dienstjaren (bii de laatste werkgever):
- maximaal 5 jaar

- 6-1 0 jaar

-11-15jaar
- 1 6-20 jaar

- meer dan 20 jaar

25.4%

17.4%

21.7%

21.5"/"

22.9%

22.3ï"

22.6%
'18,1%

20.6"/"

19.9%

22.7%

22.0"/"

26.1%

23.7%

22.6"/"

20.3"/"

20.5%

24.7%

24.4"/"

20.6"/"

15.4%

23.9ï"

25.7%

11.4"/"

10.1./.

17.4%

19.3%

24.9%

21.7%

175%

22.6"/"

25.6"/"

32.9%

65.5%

74.4%

72.2%

68.1%

62.1%

68.9%

71.7"/"

645%
69.1 %

70.0"/"

70.1"/"

69.2%

71.3%

71.9%

68.3%

70.2%

73.4%

76.3%

65.3%

66.6%

76.3%

78.1%

74.0"/"

743%
68.0%

65.2%

75.5"k

70.4%

69.4"/"

63.6%

57.0%

9.17o

B.2o/o

6.1%

6.8%

9.0%

15.6%

8.4%

10.2%

14.9%

1'1.0%

7.3%

7.9%

5.0%

O.Z1o

7.8%

7.2%

5.4%

6.0%

8.3%

10.8%

12.3%

11.8%

8.6%

6.5"/"

7.07o

13j%

7.00/o

10.8%

10.2%

(n=a$1)
(n=2990)

(n=1 938)

(n=1 920)

(n=2248)

(n=1 2 1 6)

(n=65a3)

(n=729\

(n=656)

(n=1 455)

$=248a\
(n=1 1 08)

(n=766)

(n=338)

(n=372)

(n=o+)

(n=51 1 )

(n=227)

(n=685)

(n=61 2)

(n=1 41 9)

(n=21 3)

$=276a\

(n=21 1 )

(n=457)

(n=608)

(n=50e)

(n=ae20)

(n=336)

(n=2635)

(n=1 509)

(n=1 1 79)

(n=80a)

(n=e6a)
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interventies gericht op het werk

ja nee onbekend

gezondheid bij uitval:
- niet goed

- matig
- redelijk

.:.9,9.q9..... ....,...

17.50/o 73.6%

21.8% 70.7%

27.5% 66.2%

26.4"/" 66.5%

B.B%

7.4/.
6.3%

(n=2626)

(n=142e)

(n=1 1 79)

(L=.t9.tQ).

Totaal 22.1% 69,1% 8.8% h=1322\

Geslacht
Uit tabel 5.1 I kan worden opgemaakt dat interventies gericht op het werk bij vrouwen minder
vaak voorkomen (ll7o) dan bij mannen (25Vo). Na correctie voor de samenstelling van de
groep vrouwen blijkt het hierboven geconstateerde verschil te blijven bestaan.
Deze uitkomst is volgens de verwachting op basis van het denkkader: mannen hebben op basis
van de verwachting een betere arbeidsmarktpositie dan vrouwen en komen daarom vaker in
aanmerking komen voor interventies gericht op het werk.

Leefrijd
Wat betreÍï de leeftijd zien we niet veel variatie in het voorkomen van interventies: bii alle
categorieën ligt dit rond de22Vo. Dit is niet volgens de verwachting op basis van het denkkader:
verwacht werd dat voorjongeren vaker interventies gericht op het werk worden gerealiseerd
dan voor ouderen, vanwege hun betere arbeidsmarktpositie. Hier speelt mogelijk een rol dat
jongeren nog langere tijd moeten werken dan ouderen, en daarom eerder geprobeerd wordt
hen op een passende andere functie te krijgen. Werkaanpassingen zijn vaak ingrijpend (zie
paragraaf 5.2), hetgeen in het geval van jongeren een jarenlange verandering van het
productieproces of van de organisatie zou betekenen.

Nationaliteit
Btj Nederlanders (.237o) wordt het werk vaker aangepast dan bij niet-Nederlanders (187o).
Het verschil valt weg na comectie voor de overige kenmerken. Deze uitkomst is niet in over-
eenstemming met de verwachtingen op basis van het denkkader: niet-Nederlanders zouden
een minder gunstige arbeidsmarktpositie hebben en voor hen zouden daarom ook minder vaak
werkaanpassingen worden gereal i seerd.

Opleiding
Het voorkomen van interventies gericht op het werk geeft geen grote verschillen te zien naar
opleiding. Voor alle WAO-toetreders geldt een percentage van rond de22To. Alleen bii WAO-
ers met een MBO-opleiding ligt het percentage interventies gericht op het werk hoger (261o)
dan gemiddeld. Dit is opvallend omdat verwacht werd dat met een hogere opleiding er meer
interventies gericht op het werk zouden worden gerealiseerd.
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Beroep
Er bh.yken slechts geringe verschillen naar beroepstak. Relatief veel interventies gericht op

het werk komen voor bij de ambachtelijke en industriële beroepen (26a/o), beleidvoerende en

hogere leidinggevenden (257o) en de administratieve beroepen (24Vo). Relatief weinig komen

interventies gericht op het werk voor in de dienstverlenende en commerciële beroepen en bij
wetenschappelijke vakspecialisten (resp. l57o,2lo/c en2lVo). Bij de agrarische beroepen en

vissers ligt het percentage interventies gericht op het werk rond het gemiddelde voor alle WAO-
toetreders.

Om.vang dienstverband
De omvang van het dienstverband blijkt van invloed op het voorkomen van interventies gericht

op het werk vóór het eerste jaar ziekte. Naarmate de WAO-ers meer uren werkten, komen in
het algemeen ook meer interventies gericht op het werk voor. Bij degenen die minder dan 16

uur werkten, ligt het percentage werkaanpassingen net boven de 10a/c.Dit percentage loopt
met de omvang van het dienstverband op tot25o/o bij degenen die 33 tot 40 uur werkten. Onder

WAO-ers met een dienstverband van meer dan 40 uur komen werkaanpassingen weer iets

minder voor (221o). Ook na correctie voor de overige persoonskenmerken blijkt de omvang

van het dienstverband samen te hangen met het voorkomen van interventies gericht op het

werk (zie tabel 5.12).
Dat de omvang van het dienstverband een zelfstandig effect heeft op het voorkomen van in-
terventies gericht op het werk strookt met de voorspelling krachtens het denkkader: werknemers

die in deeltild werken hebben een minder gunstige inteme arbeidsmarktpositie en zullen daarom

minder vaak in aanmerking komen voor een werkaanpassing. Zoals ook al in de vorige
paragraafwas aangegeven is een andere verklaring die hiervoor gegeven kan worden het feit
dat bij personen die in deeltr.ld werken de mogelijkheid om het werk aan te passen met een

verdere vermindering van de werktijden wegvalt, omdat dan een te gering aantal werkuren

over zou blijven. Dat de correlatie niet hoog is heeft te maken met de interactie tussen het effect
van geslacht en de omvang van het dienstverband (zie ook hierboven).

Aantal dienstjaren
Bg het aantal diensdaren valt op te merken dat met het stijgen van de dienstjaren het aantal

interventies gericht op het werk voor ziekmelding ook toeneemt. Bij een diensttijd van 5 jaar

of minder komen interventies gericht op het werk in lSlo van de gevallen voor. Bij een

diensttijd tussen de 6 en 15 jaar ligt dit percentage hoger (237o). Onder WAO-ers die tussen

de 16 en 20 jaar gewerkt hebben bij hun werkgever komen nog meer interventies gericht op

het werk voor (269o). Degenen die meer dan 20 dienstjaren bij de laatste werkgever hadden

gewerkt hebben het hoogste percentage aanpassingen, namelijk 33clo.

De relatie tussen het aantal diensdaren en het in aanmerking komen voor interventies gericht

op het werk blijft bestaan wanneer gecorrigeerd wordt voor de overige persoonskenmerken
(zie tabel 5.12).
Deze relatie verloopt zoals te verwachten was volgens het denkkader: WAO-ers met een langere

diensttijd hebben meer kÍediet bij de werkgever, daardoor een betere interne arbeidsmarktpositie

en komen daarom vaker in aanmerking voor interventies gericht op het werk.
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Gezondheid
Ook bij de gezondheid brj uitval is sprake van een min of meer rechtlijnig verband met inter-
venties gericht op het werk. Naarmate de gezondheid aan het begin van het verzuim beter was,
komen ook meer interventies gericht op het werk voor. Bij een slechte gezondheid op het
moment van uitval komt rond de l8o/o van de WAO-ers in aanmerking voor een werkaan-
passing. Bij een matige gezondheid ligt dit percentage op 221o. Bij WAO-ers met een redelijke
of goede gezondheid ligt het percentage interventies gericht op het werk ronrl,2JO/o. Na correctie
voor de overige persoonskenmerken blijft de geconstateerde relatie in stand (zie tabel 5.12).
Ook deze relatie verloopt volgens verwachting: werknemers met een goede gezondheid hebben
een betere arbeidsmarktpositie dan werknemers met een minder goede gezondheid en voor
hen zullen dus vaker interventies gericht op het werk worden gerealiseerd.
Ondanks dat deze relatie te verwachten was volgens de veronderstellingen van het denkkader,
is het toch een opmerkelijke uitkomst dat naarmate een WAO-er gezonder is, deze eerder in
aanmerking kwam voor interventies gericht op het werk. Logischerwijs zouden juist
werknemers die ongezonder waren voor uitval eerder een werkaanpassing nodig hebben gehad.
Het lijkt erop dat vooral geïnvesteerd wordt in werknemers van wie verwacht wordt dat ze

een grote kans maken om weer aan het werk te komen: de relatief gezonden. Bij de minder
gezonden wordt de kans op succes van de interventie lager ingeschat, waardoor de interventie
achterwege blijft.

Aan het slot van deze paragraaf volgt een overzicht van de relatie van de interne arbeidsmarkt-
positie en het voorkomen van interventies gericht op het werk voor de ziekmelding. In tabel
5.1 2 staan de resultaten gepresenteerd van de logistische regressie analyse (zie hoofdstuk 3).
De volgende kenmerken blijken voor een groot deel de relatie tussen inteme arbeidsmarktpositie
en interventies gericht op het werk te bepalen: geslacht, het aantal dienstjaren, de omvang van
het dienstverband en gezondheid. Geslacht en dienstjaren spelen hierbij de belangrijkste rol,
ook de omvang van het dienstverband en de gezondheid bij uitval blijken van invloed te zijn
op het voorkomen van interventies gericht op het werk. Zoals reeds geconstateerd spelen
leeftijd, nationaliteit en opleiding geen rol.

Tabel 5.12 Resultaten van de multivariate analyse (logistische regressie) tussen de (onderdelen van) de interne

arbeidsmarktpositie en werkheruatting onder WAo-ers (n=6128); weergegeven zijn de Beta's (B), de odd s ratio's
(0.r.) en de betrouwbaarheidsintervallen (b,i.)

b.i

- geslacht (vrouw) - .23 .80
- leeftijd (ouder) - .06 ,95
-nationaliteit (niet NL) - .15 .86
-opleiding (beroeps) ,10 1,10
- opleiding (hoger) ,01 1.01

- omvang arbeidsovereenkomst (grote| ,16 1.18
- aantal dlenstjaren (groter) .20 1.22

multiple r

0.64-0.95
0.88 - 1.02

0.65 - 1,08

0.98-1.23
0.97 - 1.05
'1.10-1.25

1.18 . 1 .27

1.13 - 1.23
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De multiple correlatie tussen de inteme arbeidsmarktpositie en het voorkomen van interventies
gericht op het werk onder WAO-ers bedrrurgt . I 9. Dit betekent dat slechts 4Vo van de variantie
in het voorkomen van interventies gericht op het werk verklaard kan worden door de interne
arbeidsmarktpositie van WAO-ers.

Zoals reeds in hoofdstuk 3 is geconstateerd, zijn er geen gegevens beschikbaar over (potentiële)

belastingsverschijnselen in het werk waarin eventueel terug wordt gekeerd, noch over de

regelmogelijkheden en de kwaliteit in c.q. van dit (potentiële) werk. Hierdoor kan dit deel van

het denkkader niet verder worden getoetst. De directe relatie tussen interventies gericht op

het werk en werkhervatting bedraagt .38 (zie bijlage 2).

In de volgende paragrafen wordt het andere deel van het denkkader verder onderzocht, namelijk
de relatie tussen interne arbeidsmarktpositie, interventies gericht op de persoon, ver-
werkingsvermogen en werkhervatting.

5.4.3 De invloed van de interne arbeidsmarktpositie op het voorkomen van
interventies gericht op de werknemer

Wanneer een werknemer gezondheidsklachten heeft, is er niet alleen aandacht voor de moge-
lijkheden om het werk aan te passen, maar wordt ook nagegaan of er mogelijkheden zijn om
de capaciteiten en vaardigheden van de werknemer te verbeteren, zodat deze ondanks de

klachten toch weer aan het werk kan. Ook vanuit het bedrijf kan bevorderd worden dat de

klachten verminderen ofzelfs verdwijnen. In dit onderzoek betreft het interventies die tijdens
heteerstejaar ziekte plaatsvonden. Het gaat hier om de volgende activiteiten: (b1)scholing,
contact van chef of personeelsfunctionaris met de betrokken WAO-ers, de bedrijfszrts heeÍi
gesproken over werkhervatting, de bedrijfsarts heeft zich ingespannen om betrokkene weer
aan het werk te krijgen.
In deze paragraaf staat het verbiu.rd centraal tussen de interne arbeidsmarktpositie van een werk-
nemer en de mate waarin deze interventies voorkomen. In figuur 5.7 staat aangegeven welke
plaats deze relatie inneemt in het denkkader dat centraal staat in deze dissertatie.
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belastingsverschljuelen

Figuur 5.7 Denkkader voor het proces van werkhervatting. De Íelatie die in deze paragraaf centraal staat is hieÍin vet
weergegeven

Alvorens in te gaan op de beschrijving van de relatie tussen de arbeidsmarktpositie en de

interventies gericht op de werknemer volgt eerst een beschrijving van de mate waarin deze

interventies voorkomen (abel 5.13 en 5.14). Tevens wordt beschreven hoe de verdeling hiervan

is naar diagnose (tabel 5.15) en naar bedrijfskenmerken (figuur 5.8).

Iabel 5. 73 Het voorkomen van interventies gericht op de werknemer

absoluut oercentaqe

-la
- nee

...er.qefer.q

Totaal

5383

1 855

84

73,5%

15,3%

...""...... J",1."/g...... .......

100.0
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percentaqe

(bij)scholing:
-ja
- nee

- onbekend

contacten tiidens het eerste iaar ziekte
-ja
- nee
- onbekend

activiteiten bedrijÍsarts:
- ingespannen voor werkhervatting

- gesproken over werkhervatting

- alleen contact
- geen contact

17.3%
1 ao/I,L/O

5,10/o

6,10/o

60,0%

................. "........!.'3.llv

100.0

50

obJ I

641

4970

2191

161

'1265

530

370

450

4354

JIJ

7322

0,7%

90,6%

8,8%

67,9%

29,9"/"

2,2%

Totaal

Bij driekwarl van de WAO-toetreders bljken vanuit het bedrijf acties te zijn ondernomen ten

behoeve van deze persoon. Dit heeft vooral betrekking op het onderhouden van contact door

hetbednjf(direcre chef ofpersoneelszaken) tijdens het eerstejaar ziekte (zie tabel 5.14). Bij
687o van de WAO-toetreders heeft dergelijk contact plaatsgevonden. Overige interventies

hebben betrekking op activiteiten van de bedrijfsarts en bij- of omscholing, waarvan

laatstgenoemde activiteiten bij de WAO-ers vrijwel niet voorkom en. Bi1 407c van de WAO-
toetreders was een bedrijÍ'sarts in het bedrijf aanwezig. Het gaat hier om gegevens uit 1990,

toen de verplichting voor alle bedrijven tot aansluiting bij arbodiensten nog niet aan de orde

was.

Bij ongeveer een kwalt van de WAO-ers is door de bedrijÍiarts gesproken over werkhervatting

en/of heeft de bedrijfsarls zich ook echt ingespannen om de werknemer zo snel mogelijk weer

aan her werk te helpen. Dat wil zeggen dat bij ongeveer twee op de drie WAO-ers uit bedrijven

met een bedrijÍiarts een dergelijke interventie heeft plaatsgevonden.

De interventies gericht op de WAO-er blijkt ook af te hangen van de diagnose (zie tabel 5. 1 5).

WAO-ers met nieuwvormingen krijgen relatief veel aandacht tijdens het eerste jaar ziekte

(90olo), evenals WAO-ers met harl- en vaatziekten (82a/o) en ongevallen (19Eo). Relatief weinig

interventies zijn er voor WAO-ers met psychische klachten, stofwisselingsziekten en adem-

halingsklachten (allen rond de 7}a/o).

De geringe mate waarin interventies gericht op de werknemer voorkomen onder werknemers

met psychische klachten is te verklaren uit het Í'eit dat vaak wordt gedacht dat men deze mensen

een langere periode 'met rust' moet laten. Tevens is er veelal weerstand om iemand met

psychische klachten te bezoeken, vanwege de onbekendheid met de klachten en het feit dat

de klachten invloed kunnen hebben op de sociale vaardigheden van de werknemer, waar met

een bezoek juist een beroep op wordt gedaan.
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Tabel 5.15 Het voorkomen van interventies qericht op de werknemer

interventies gericht op de werknemer

la nee onbekend

1, lnfecties

2, Nieuwvormingen

3. Stofwisseling

4. Bloed

5. Psyche

6. Zenuwstelsel

7, Hart en vaat

B. Ademhaling

9. Spijsvertering
'10. Urogenitaal
'1 1. Zwangerschap

12. Huid

1 3. Bewegingsstelsel

1415. Congenitaal en perrnataal

16. Symptomen

.. :1.2,. .........9rs.ey?119.r.............

Totaal

4.51o (n=66)

0.6% (n=165)

0.9% (n=1 10)

(n=s)

1 .2o/o (n=2108)

1.6o/o (n=312)

1.1o/o (n=622)

11% (n)7a)
0.8% (n=133)

1.6ïo (n=61)
_ (n=23)

1.4o/o (n=70)

1.01o (n=2783)

1.51o (n=67)

0 9% (n=21a)

].,!il:............. .......(t+.4.e.)...

1.1o/o h=7322\

75.8"/"

90,3%

68.2%

77.80/o

70.2%

77.20/a

81.7%

70.1%

72.9"/a

73.8/"
69.9%

70.0%

72.6/.
70.1"/"

I O.Z7o

78.5'/o

15.7%

9.1%

30.9%

22.2%

28.7%

17.2%

28.7"/"

ZO.ó7o

24.6%

30.4%

28.67"

26.4"/"

28.4%

22.9"/"

......2_9].h

25.3%73.5%

Uit figuur 5.8 (zie ook tabel 84.6 in bijlage 4) bh.1kt dat interventies gericht op de werknemer
verhoudingsgewijs weinig voorkomen in de bouwnijverheid (63ïo), de landbouw en visserij
(677o) en de industrie (1 lE;). Met name voor de bouwnijverheid is dit een opvallend laag
percentage aangezien daar - als gevolg van collectieve afspraken tussen werkgevers en
werknemers - alle werknemers in principe arbozorg hadden. Veel contacten tijdens het eerste
jaar ziekte en/of activiteiten van bedrijfsafisen komen voor in de overige dienstverlening (80ola)
(waar echter slechts weinig interventies gericht op het werk voorkwamen) en het bank- en
verzekeringswezer. (79vo). De overige bedrijfsklassen liggen rond het gemiddelde (15ok).

Wat betreft de bedrijfsomvang valt op dat het voorkomen van interventies toeneemt, naarmate
de omvang van het bedrijf toeneemt: bij WAO-ers uit grotere bedrijven komen vaker in-
terventies voor tijdens het eerste jaar ziekte dan bij WAO-ers uit kleinere bedrijven. Voor be-
drijven tot 100 werknemers ligt het percentage van dit soort interventies relatief laag (circa
697o),Íer.ruijl bedrijven met meer dan 100 werknemers een relatief hoog percentage hebben
(circa 807o). Dit zal voor een deel samenhangen met het feit dat ten tijde van de ge-
gevensverzameling voor dit onderzoek ( 1 990), de beschikbaarheid van een arbodienst alleen
verplicht was voor indusffiële bedrijven van 500 werknemers of meer en in bepaalde sectoren.
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Bedrijfstak:

Landbouw en visserii

lndustie

Ebr.rwnijverheid en -installati ebedrijven

Handd, hotel- en restaurantwezen

Transport-, opslag- en corrmunicatiebedrijven

Bank- en vezekeringswezen

Overi ge di enstverleni ng

Bedrijfsgrootte:

Minder dan 1O werknemers
1O-34 werknemers

35-99 werknemers

1OO-499 werknerrers

5OO werknerrers en meer

70 90 100

Figuur 5.8 Het voorkomen van interventies gericht op de werknemer naar bedrijfskenmerken

Na deze beschrijving komen we nu op de kernvraag van deze paragraaf: in welke mate is er

een verband tussen de interne arbeidsmarktpositie en het voorkomen van interventies gericht

op de werknemer? Ofwel: hebben WAO-ers met een slechtere interne arbeidsmarktpositie

minder aandacht gehad van chef, bedrijfsarts of collega's en hebben ze minder gelegenheid

gehad zich om- of bij te scholen? Verondersteld wordt dat deze relatie er is. Bijvoorbeeld een

niet-Nederlandse vrouw met een lage opleiding en een klein aantal dienstjaren zal minder

aandacht hebben gehad van haar collega's dan een man met een hoge opleiding en veel

dienstjaren.
Alvorens in te gaan op deze relatie volgt eerst een overzicht van de relatie met de afzonderlijke
persoonskenmerken waar de inteme arbeidsmarktpositie uit is geconstrueerd (tabel 5.16). De

beschrijving van de relatie tussen de persoonskenmerken en persoonsgerichte interventies

gebeurt voor elk kenmerk afzonderlijk, waarbij eerst wordt aangegeven hoe de frequentieverde-

lingen zijn van de interventies naar de persoonskenmerken. Hierbij staat ook vermeld of deze

verschillen (bivariaat) signiÍicant zijn. Vervolgens wordt beschreven of deze bivariate
verschillen blijven bestaan, wanneer gecorrigeerd is voor de andere persoonskenmerken.

Wamneer de verschillen verdwijnen, dan wordt aangegeven welke van de andere persoons-

kenmerken hiervoor verantwoordelijk is. Tot slot wordt telkens bekeken of het gevonden

(multivariate) effect strookt met de verwachting op basis van het denkkader.

80605040302010
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Tabel 5.16 Het voorkomen van interventies gericht op de werknemer naar persoonskenmerken

interventies gericht op de werknemer

ia nee onbekend

geslacht:
- man

- VTOUW

leeftijd:
- jonger dan 35 jaar

- 35 lln 44 jaar

- 45 lln 54 jaar

- 55 t/m 65 jaar

nationaliteit:
- Nederlands

- niet-Nederlands

opleiding:
- geen

- lager ondenruijs

- lager beroepsondenruijs
-MAVO/IVIULO

' middelbaar beroepsonderwijs
- HAVO, atheneum

- hoger beroepsonderwijs

- universiteit

beroepstak:
- wetenschappelijke (vak)specialisten e.d.
- beleidvoerende en hogere leidinggevenden
- administÍatieve beroepen

- commerciële beroepen

- dienstverlenende beroepen
- agrarische beroepen, vissers
- ambachtelijke- en industriële beroepen

omvang dienstverband:
- 1- Suur
- 9-16uur
-17 -24uut
-25-32uur
-33-40uur
- meer dan 40 uur

aantal dienstlaren (bij de laatste werkgever):
- maximaal 5 jaar

- 6-1 0 jaar

- 1 1-15 jaar

- 16-20 jaar

- meer dan 20 jaar

70.5%

77.8%

70.8%

74.7%

73.6%

75.8%

74.8%

63,8%

60.5%

70.4%

72.0"/"

77.6%

82.0/"

81.4%

84.7%

79.7%

90.4%
ao ao/-

81.2%

78.4%
aE oa/

68.1%

69.1 %

71.1"/"

775%
81.3%

79.6%

73.1"/"

66.7"/o

65.6%

78.7%

77.8%

80.3%

81.74/.

28.1"/"

21.4%

28.0"/"

24.6%

25.4%

22.2"/"

35.3%

37.0%

28.3%

271%
21.9"/.

27.2%

18.0%

14.8/"

9.6%

19.8%
'18.5%

20.4"/"

29.6%

30.2%

28.0%

21.7"/"

18.3%

19/%
26A%

31.8%

33.8%

21.1"/"

21.8%

18.7%

16.8%

1.4%

0.8%

1.2%

0.6%

1 .1o/o

2.00k

1,0%

1.0%

2.4/"

0.8%

0,5%

0.8%

0,6%

0,5%
ó 401

0,0%

0.97o

0.3%

1.1%

0.4o/o

0.4"/.

l.ó1o

0.9%

0.9%

0,5%

1.0%

0.6%

1.57o

0,6%

0.2%

0.4o/o

1.07o

1.5ïo

(n=43s1 )
(n=2990)

(n=1 e38)

(n=1 e20)

$=22a8)
(n=1 21 6)

(n=65a3)

(n=729)

(n=656)

(n=1 455)

$=248a\
(n=1 1 08)

(n=766)

(n=338)

(n=stz)
(n=6a)

(n=51 1 )

(n=2271

(n=oas)

(n=61 2)

(n=1 a1 9)

(n=21 3)

$=276a1

(n=21 1 )

(n=457)

(n=608)

(n=sos)

(n=a920)

(n=336)

(n=2635)

(n=1 509)

(n=1 1 2e)

(n=804)

(n=964)
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interventies gericht op de werknemer

ia nee onbekend

gezondheid bij uitval:
- niet goed

- matig
-redelijk

: 9.999..........,,.. .

Totaal

68.2%

73.6%

77 sa/a

.............". . .........90,77s

735%

(n=2626)

(n=1 429)

(n=1 1 79)

.. ............ít:].q10J...

31.4%

26.0%

........1.9,97:,.,.. .....

25.3% ln=7322)

Geslacht
Persoonsgerichte interventies komen bij vrouwen (78%) vaker voor dan bij mannen (1 lok).

Vrouwen hebben meer contact met het bedrijf dan mannen en praten ook meer met de arts

over hun problemen en over een mogelijke werkhervatting. Deze relatie blijft bestaan wanneer

gecorrigeerd wordt voor de invloed van de andere persoonskenmerken (zie tabel 5.17).

Op grond van de veronderstellingen was een omgekeerd patroon verwacht. Een verklaring

hiervoor valt vooralsnog niet te geven. Uit literatuur over verschillen tussen mannen en vrouwen

blijkt wel dat vrouwen in een vroeger stadium over (gezondheids)klachten praten en hulp

zoeken en mannen hier langer mee wachten (Vaas, 1996). Wellicht is dat een verklaring voor

het hier gevonden verschil.

Leeftiid
Bij WAO-toetreders jonger dan 35 jaar komen interventies gericht op de werknemer minder

voor dan bij andere leeftijdsktassen, namehjk brj J lVo van de WAO-ers. De overige categorieën

liggen dicht brl elkaar (rond de 15Vc).Dit verschil tussen jongeren en ouderen verdwijnt
wanneer gecorigeerd wordt voor de overige persoonskenmerken. Debet hieraan is met name

het aantal dienstjaren: wanneer hiervoor wordt gecorrigeerd is er geen relatie meer tussen

leeÍïijd en interventies gericht op de werknemer.

Dit is niet volgens de verwachtingen van het denkkader, waarbij verwacht werd dat jongeren

meer aandacht zouden krijgen tiidens het eerste jaar ziekte.

Nationaliteit
De resultaten laten zien dat bij Nederlanders beduidend vaker sprake is van aandacht voor

de werknemer en bij- of omscholing (15o/i) dan bij niet-Nederlanders (647o). Ook na correctie

voor de overige persoonskenmerken blijft dit verschil bestaan (zie tabel 5. l7)'
Dat er een zelfstandig effect is van nationaliteit op interventies tijdens het eerste jaar ziekte,

is volgens de verwachting op basis van het denkkader: Nederlanders hebben een betere interne

arbeiclsmarktpositie dan niet-Nederlanders en zullen daarom vaker in aanmerking komen voor

interventies gericht op de persoon.

Nadat in de vorige paragrafen telkens was geconstateerd dat het effèct van nationaliteit ver-

dwijnt na correctie voor met name gezondheid, dienstjaren en opleiding, is het opmerkelijk

dat bij persoonsgerichte interventies wel een zelfstandig effect van nationaliteit bltkt te bestaan,

zij het dat dit maar klein is. Dit betekent dat collega's, chef en bedrijfsarts zich bij de vraag

of ze al dan niet iets zullen ondernemen voor een zieke werknemer onder andere laten leiden

0.3%

0.3%

0.3%

0,3%

155



door de nationaliteit van de betrokkene. Een reden hiervoor kan zijn het verschil in cultuur,
waardoor het contact moeizamer verloopt, een tweede reden kan zijn een taalbarrière.

Opleiding
Btj opleiding geldt: hoe hoger opgeleid, hoe meer interventies. Bij 6lEa van de personen zonder
opleiding vindt een interventie plaats, terwijl dit bijvoorbeeld bij WAO-ers met een middelbare
beroepsopleiding rond de 80a/o ligt. Bij correctie voor de overige kenmerken blijft het effect
van de hoogte van de opleiding bestaan (zie tabel 5. l7). Of er sprake is van een beroepsoplei-
ding of niet blijkt niet van invloed te zijn op het voorkomen van persoonsgerichte interventies.
Deze uitkomsten stroken gedeeltelijk met de veronderstellingen krachtens het denkkader, vol-
gens welke werklemers met een hoge en specifieke opleiding een betere (interne) arbeidsmarkt-
positie hebben en er voor hen zijn daardoor meer pogingen tot interventies worden ondernomen
tijdens het eerste jaar ziekte.Deze veronderstelling blijkt dus alleen te worden bevestigd voor
de hoogte van de opleiding, en niet voor het al dan niet hebben van een beroepsopleiding.

Beroep
Ook bij de verschillende beroepstakken zijn er uiteenlopende percentages van voorkomen
van interventies te zien. De meeste aandacht komt voor bij wetenschappelijke vakspecialisten
(907c). Ook voor WAO-ers met administratieve beroepen (81o/o) en beleidvoerende en hogere
leidinggevende (19Vo) was er veel aandacht tijdens het ziektewedaar. Weinig aandacht was
er voor de WAO-ers uit de ambachtelijke en industriële beroepen (697o) en voor de agrariërs
en vissers (6871.

Omvang dienstverband
Wat betreft de omvang van het dienstverband blijkt dat bij WAO-ers die meer dan 8 uur werk-
ten, maar minder dan 33 uur de meeste persoonsgerichte interventies voorkomen (18Vc 1rr.
81ok).Bij WAO-ers die korter dan 9 uur werkten (7lo/o) en bij degenen die langer werkten
(J3o/o en 67 Vo) komen minder persoonsgerichte interventies voor. Dit effect blijkt echter verband
te houden met de invloed van sexe. Bij vrouwen blijkt meer aandacht voor persoonsgerichte
interventies dan bij mannen. Wanneer gecorrigeerd wordt voor deze invloed verdwijnt het
verschil in de omvang van het dienstverband.
Dit strookt niet met de verwachting volgens het denkkader.

AemtaL dienstjaren
Bij het aantal diensdaren is een duidelijk patroon te zien: hoe langer WAO-ers in clienst zijn,
hoe meer aandacht er was voor de WAO-er tijdens het eerste jaar ziekte. Bij WAO-ers met
een diensttijd van minder dan 5 jaar ligt het percentage op 66Vo, terwijl dit voor WAO-ers met
een diensttijd van meer dan l6 jaar rond de 82c/o 1igt. Ook na correctie voor de overige
kenmerken blijft er een verband tussen het aantal dienstjaren en het in aanmerking komen voor
interventies tijdens het eerstejaar ziekte (zie tabel 5.17).
Dit spoort met de hypothesen volgens het denkkader: een lange diensttijd duidt op een goede
interne arbeidsmarktpositie, hetgeen leidt tot meer aandacht voor de werknemer wanneer deze
vanwege ziekte langere tijd niet kan werken.
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Gezondheid
De gezondheid aan het begin van de ziekteperiode van de WAO-er blijkt ook van belang te

zijn voor de persoonsgerichte interventies. Hoe gezonder de WAO-er zich voelde op het

moment van uitval. hoe vaker deze interventies voorkwamen. Voor WAO-ers die zich slecht

voelden, geldt een percentage van 687o, terwijl dit bij WAO-ers die zich relatief goed voelden

rond de Sllo lag. Na corectie voor de andere persoonskenmerken blijft dit verband in stand

(zie ook tabel 5. I 7).

Ook dit strookt met de verwachtingen volgens het denkkader. Een relatief goede gezondheid

betekent een goede inteme arbeidsmarktpositie, hetgeen betekent dat een bedrijf eerder geneigd

zal zijn aiurdacht te besteden aan de werknemer wanneer deze ziek wordt. Een andere verklaring

kan zijn dat bij emstiger ziektes collega's, bedrijfsartsen en directe chefs minder snel contact

zullen opnemen met de werknemer, omdat deze eerst de tijd dient te krijgen om te herstellen.

Andersom kan geredeneerd worden dat juist bij ernstige ziektes aandacht van het bedrUi
bijvoorbeeld in de vorm van een bezoek aan het ziekenhuis voor de hand ligt.

Al metal blijken interventies, gericht op het verbeteren van de capaciteiten en vaardigheden

van de persoon vooral voor te komen onder de volgende WAO-ers: vrouwen! Nederlanders,

personen met een hoog opleidingsniveau, personen met een groot aantal dienstjaren en met

een relatief goede gezondheid.

Tot slot van <leze paragraaf komt de relatie van de interne arbeidsmarktpositie aan de orde.

Zoals aangegeven, is deze geconstrueerd op basis van de hier gepresenteerde persoonskenmer-

ken, met uitzondering van beroepsklasse en diagnose (zie hoofdstuk 3). In tabel 5.17 volgt

een overzicht van de correlatie van de onderdelen van de interne arbeidsmarktpositie met het

voorkomen van interventies ten behoeve van de werknemer, gecorrigeerd voor de eff-ecten

van de andere persoonskenmerken.

Tabel5.17 Resultaten van de multivariate analyse (logistische regressie) tussen de (onderdelen van) de interne

aöeidsmarktpositie en werkhervatting onder WAO-ers (n=6563); weergegeven ziln de Beta's (B), de odd's ratio s

{0.r.) en de betrouwbaarheidsintervallen (b.i.)

0.r

- geslacht (vrouw)

-leeftijd (ouder)

- nationaliteit (niet NL)

- opleiding (beroeps)

- opleiding (hoger)

- omvang arbeidsovereenkomst (groter)

- aantal dienstjaren (groler)

.48

.02

- .33

.01

,19

- .03

.31

.17

'1.61

1.02

0.72

1.01

1.21

0.97

1.37

1 .19

1.47 - 1.76

0.95 - 1.09

0.53 - 0.90

0.BB - 1 .13

1 .17 - 1.25

0.90 - 1.03

1.32 - 1.42

....1..1.!.-..1,?! "............:.9.939.f qnCiq. (q.e,19.4

mrltinle r .zo

Uit tabel 5.17 is op te maken dat de correlatie tussen de interne arbeidsmarktpositie en de

aandacht voor WAO-ers .26 bedraagt. Dit betekent dat de interne arbeidsmarktpositie voor

ongeveer 7o/o de variantie in het voorkomen van dit type interventies kan verklaren.
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Verantwoordelijk voor dit verband zijn met name geslacht, nationaliteit en dienstjaren. Het
opleidingsniveau en de gezondheid brj uitval hebben maar weinig invloed op het voorkomen
van interventies gericht op de persoon. De omvang van het dienstverband, de leeftijd en het
hebben van een beroepsopleiding blijken, zoals gemeld, geen rol te spelen.

5.5 De invloed van interventies gericht op de werknemer op
het verwerki n gsvermogen

In deze paragraaf staat de invloed van persoonsgerichte interventies op het verwerkingsvermo-
gen centraal. In figuur 5.9 staat aangegeven welke pla,ats deze relatie inneemt in het denkkader,
waarvan verondersteld wordt dat deze een goede weergave vormt van de relatie tussen
werkhervatting bij de oude werkgever en de interne arbeidsmarktpositie.

belastingsvuschijreelen

Werlfien aning

Figuur 5.9 Denkkader voor het proces van werkhervatting. De relatie die in deze paragraaf centraal staat is hierin vet
weergegeven

Alvorens in te gaan op de relatie tussen dit type interventies en het verwerkingsvermogen,
presenteren we eerst een overzicht van het verwerkingsvermogen van WAO-ers (tabel 5.18).
Zoals aangegeven in hoofdstuk 3 wordt als operationalisatie van het verwerkingsvermogen
de psychische en somatische gesteldheid op het moment van enquète gebruikt (gemeten met
de VOEG (Dirken, 1980)).
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Iabel 5. í8 Het verwerkingsvermogen, uitgedrukt in de psychische en somatische gesteldheid (n=7322)

- drukkend gevoel maag

- kortademig

- pijn borsUmaag

- piln botten/sPieren

- moeheid

-hooÍdpijn

- rugpijn

- maag van streek
- verdooÍd gevoel

- snel moe

- duizelig
- lusteloos

- 's ochtends moe

28.1%

33.2%

33.2%

67 .7"/"

63.8%

44j%
57.8"/"

21.5"/"

55.6%

62.2"/"

31.6%

46.9%

47.9"/o

65.0%

60.6%

60.2%

67 .7"/"

31.'1%

49.9"/"

37.2%

70.4/"
38,9%

32.7',/"

61.7"/"

46.0%

46.6%

7.0o/o

6.2'/o

6.7%

4.4%

4.8%

5.9%

5.0%

8.1%
Ë Ào/

5.1"/.

6.7%

7 .00/o

5.5%

Uit tabel 5.18 is op te maken dat WAO-ers veelvuldig de volgende klachten hebben: pijn in

botten en spieren (687c), vermoeiclheid en snel vermoeid zijn (rond de 637o) en rugpijn (587o)'

ook een vËrdoof<l gevoel of tinteling in de ledematen komen veel voor onder wAo- ers (56Va

heeft hier klachten over). Relatief weinig klachten zljn er over de maag (.21 en 287o)'

duizeligheid (321o) en ademhaling (3370).

Tabel 5. I 9 biedt een overzicht van de verdeling van het aantal psychische en somatische klach-

ten (ingedeeld in drie categorieën) voor WAo-toetreders'

1927 26.3%- 0-3 klachten

- 4-7 klachten

... :..9. "- .1.-3..lll.q.c!.!et

Totaal
100.0

In tabel 5.19 staat aangegeven dat40lo van de WAO-ers 4 tot 7 klachten hebben en nog eens

een derde deel heeft 8 tot 13 klachten. Een kwart van de WAO-eIS meldt slechts 0 tot 3 klachten'

Het gemiddeld aantal klachten bedraagt 6'

Tabel 5.20 geeft inzicht in de relatie tussen het aantal psychische en somatische klachten die

worden gerapporteerd en de diagnose.

6.0
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Iabel5.20 Gemiddeld aantal psychische en somatische klachten van WAO-ers naar diagnosecategorie

_ klachten aantal

1. InÍecties

2. Nieuwvormingen

3. Stofwissellng

4, Bloed

5. Psyche

6, Zenuwstelsel

7. Hart en vaat
B. Ademhaling

9. Spijsvertering

10. Urogenitaal

1 1. Zwangerschap

12. Huid

13. Bewegingsstelsel

1415. Congenitaal en perinataal

(n=66)

(n=1 65)

(n=t t o)

(n=e)

(n=21 08)

(n=31 2)

(n=622)

(n=1 74)

(n=1 33)

(n=61 )

(n=23)

(n=70)

(n=2783\

(n=67)

$=21a\
/n-a/ O\

...........\:,.-..YlY/...

16. Symptomen

...12,...........9.1s.eyfl 19.f .....

5,9

5,5

6.8
LO

6.7

5.4
EA

6.7

6.7

5.9

6.5

3,5

5.6

5,1

6.7

4.7

Totaal 6.0 b=7122)

Uit tabel 5.20 blijkt dat er grote verschillen zijn tussen de diagnosecategorieën wanneer het
gaat om het aaÍltal klachten dat gemeld wordt. Veel klachten komen voor onder WAO-ers met
stofwisselingsproblemen, met psychische klachten, met klachten in verband met de
spijsvertering en met ademhalingsklachten en symptomen (allen rond de 6.7 klachten). Een
relatief laag aantal (rond de 5.5) klachten komt voor onder WAO-ers met nieuwvormingen,
klachten van het bewegingsapparaat, het zenuwstelsel en onder WAO-ers die een ongèval
hebben gehad.

Figuur 5.10 (zie ook tabelB4.7 in brjlage 4) biedt een overzicht van de verdeling van psychische
en somatische klachten van WAO-ers naar bedrijfskenmerken (bedrijfstak en bèdrlfiomvangl.
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vedeling van het veÍrerking*eÍÍnogen

naar beddiÍskenmerl@n
Bedriifstak:

Landbouw en visserii

lndustie

Bouwnijverheid en -installatióedrijven

Handel, hotel- en restaurantwezen

Transport-, opslag- en corrmuni cati ebedri jven

Bank- en vezekeringswezen

Overi ge dienstverlening

Bedr'tjfsgrootte:

Minder dan 1O werknerners
1O-34 werknerrers

35-99 werkneners

'l00-499 werknerrers

5OO werknerners en meer

FiguurS.l0 Verdeling van het verwerkingsvermogen (uitgedrukt in het gemiddeld aantal gerapporteerde psychische en

somatische problemen) naar bedrijÍskenmeÍken (bedrijfstak en bedrijÍsomvang)

Er blijkt een verband te zijn tussen het aantal klachten van WAO-ers en de bedrijfsklasse waar

deze van aÍkomstig zijn. De meeste klachten hebben WAO-ers uit de handel en horeca (ge-

middeld 6.3 ktachten). Relatief weinig klachten komen voor onder'WAO-ers uit de bouwnijver-

heid en de landbouw en visserij. Dit is opmerkelijk omdat het hier juist gaat om bedrijfsklassen

met fysiek zware beroepen en verwacht zou kunnen worden dat werknemers die uitvallen meer

klachten hiervan onilervonden hebben (zie hoofdstuk 3). Een verklaring kan zijn dat juist in

deze beroepen met hoge Íysieke eisen, slechts een geringe vermindering van het verwerkings-

verÍnogen ieidt tot het niet meer kirnnen uitoefenen van het beroep' Deze WAO-ers hebben

relatieiweinig klachten, maar zijn door de hoge eisen die in de bouw en landbouw en visserij

aan de werknemers worden gesteld, niet meer in staat hun beroep uit te oefenen. In andere

bedrijfstakken, zoals btvoorbeeld de communicatiebedrijven, kan langer doorgewerkt worden

met een bepaalde aandoening, omdat hier de fysieke eisen van het werk minder hoog zouden

zrjn.

Voor de bedrijfsomvang geldt dat het gemiddeld aantal klachten bij WAO-ers niet noemens-

waardig varieert met de omvang van het bedrijf van de WAO-er'

Nu een beschrijving is gegeven van het verwerkingsvermogen van WAO-ers, wordt ingegaan

op de relatie die centraal staat in deze paragraaf: de relatie tussen persoonsgerichte interventies
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(geoperationaliseerd als aandacht vanuit het bedrijfen de mogel4kheid om een opleiiling te
volgen) en het verwerkingsvermogen (tabel 5.21).

Tabel 5 21 Het venruerkingsvermogen (uitgedrukt VOEG-klachten ten tijde van de enquéte) naar interventies gericht op de
werknemer

interventjes gericht op de werknemer qemiddeld aantal VOEG-klachten totaal aantal klachten

6.5

2.8 0:9{)
Totaal 5.9 (n=7322\

Uit tabel 5.21 is op te maken dat WAO-ers voor wie interventies waren gerealiseerd minder
klachten melden dan WAO-ers voor wie dit niet was gedaan.
De correlatie tussen interventies gericht op de werknemer en het verwerkingsvermogen, zoals
hier gemeten is echter laag: .09, hetgeen betekent dat slechts 1Vo van de variantie in
verwerkingsvermogen verklaard wordt door variaties in het voorkomen van intelenties gericht
op de werknemer. Dat de correlatie laag is, was wel te verwachten, omdat de ernst van de
klachten natuurlijk in de eerste plaats aÍhankelijk is van de ernst en het verloop van de
aandoening en in de tweede plaats van het succes van de eventuele therapie die is voorge-
schreven door de curatieve sector. Hiernaast zijn juist over «le aspecten van het ver-
werkingsvermogen waar vanuit het bedrijf wel invloed op uitgeoefencl kan worden, zoals
motivatie, geen gegevens voorhanden. De verklaarde variantie is dus tevens waarschijnlijk
zo laag vanwege de beperkte operationalisatie van het begrip verwerkingsvermogen in dit
onderzoek.
Uit dit onderzoek blijkt wel dat interventies vanuit het bedrijf iets kunnen bijdragen aan de
verbetering van het verwerkingsvermogen van een verzuimende werknemer.

Aangezien er geen gegevens beschikbaar zijn over de belastingsverschijnselen in de werksituatie
waarin teruggekeerd is c.q. zou worden, wonlt in cle volgende paragraaÍ de rechtstreekse relatie
tussen het verwerkingsvermogen en werkhervatting beschreven.

5.6 De invloed van het venruerkingsvermogen op werkhervat-
ting

In deze paragraaf staat de relatie centraal tussen het verwerkingsvermogen en de werkhervatting.
Het gaat hier om de vraag of de (resterende) arbeidscapaciteit van een WAO-er rnede bepaait
of deze weer aan het werk komt of niet. Bijvoorbeeld of een WAO-er met veel psychische
en/of somatische klachten minder kans maakt om aan het werk te komen clan een WAO-er
met weinig klachten. In figuur 5.1 I staat aangegeven welke plaats deze relatie inneemt in het
denkkader arbeid, WAO en werkhervatting.
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Figuur 5.11 Denkkader voor het proces

weergegeven

In tabel 5.22 staat de samenhamg

geven.

-0-3klachten
-4-Tklachten

belastingsv ersch lim elen

\\rerkhcrvattiil g

van werkhervatting. De relatie die in deze paragraaf centraal staat is hierin vet

tussen het verwerkingsvermogen en werkhervatting weerge-

Tabel 5.22 percentuele verdeling van de werkhervatting bij de oude werkgever naar gemiddeld aantal psychische en somatische

klachten

(n=1 927)

(n=2903)

\t.?!.s.?\..

werkhervatting bij de oude werkgever

29.6%

21.7"/.

12.5"/"
..:.9.:".19..{?.c!.!c!l

Bij het toenemen van het aantal psychische en somatische klachten daalt het percentage WAO-

ers dat weer aan het werk is br.1 cle oude werkgever sterk' Bij 0 tot 3 klachten kon 30 Va van

de WAO-ers weer terecht bij de oude werkgever, bij 4 tot 7 klachten was dit rond de 227o en

voor wAo-ers met 8 tot 13 klachten gold een percentage van slechts l3olr.

Gezien het 1èit clat er geen gegevens voorhanden zijn over belastingsverschijnselen, wordt

hier de directe relatie gemeten tussen het verwerkingsvermogen en werkhervatting'
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De correlatie tussen het verwerkingsverïnogen, zoals hier gemeten (somscore) en werkhervat-
ting ligt rond de '21 , hetgeen betekent rJat 47o vut de variantie in de werkhervatting van WAO-
toetreders verklaard kan worden met een variatie in het verwerkingsvermogen, zoals gemeten
in dit onderzoek. Deze lage verklaarde variantie kan het gevolg zr.1n van de beperkte
operationalisatie van het begrip verwerkingsvermogen. Bekend is dat bijvoorbeeld motivatie
een sterke relatie heeft met werkhervatting (zie o.a. van der stelt e.a., 1996a). ook de
beperkingen als gevolg van de aandoening (mede een onderdeel van het verwerkingsvermogen)
konden niet meegenomen worden in dit onderzoek.

5.7 Het denkkader voor het proces van werkhervatting bij de
eigen werkgever in zijn geheel getoetst

In hoofdstuk I is aangegeven hoe vanuit het model belasting - belastbaarheid (Van Dijk e.a.,
I 990) en de theorie van de gesegmenteerde interne arbeiclsmarkt (Bremer I 99 1 , Mok, 1975 ;
Van Beek, 1993) een verklarend denkkader voor het proces van werkhervatting ten behoeve
van de onderhavige studie is ontwikkeld. In dit hoofdstuk is tot nu toe steeds gekeken naar
de onderdelen van dit denkkader. In deze paragraaf wordt nagegaan of het gehele model een
goede verklaring biedt voor de relatie arbeidsmarktpositie - werkhervatting. Dat wil zeggen
dat getracht zal worden de relatie tussen de interne arbeidsmarktpositie en de werkhe.ruttirg
bij de oude werkgever te verklaren vanuit <Ie in het denkkader weergegeven mechanismen.
Hierbij wordt gebruik gemaakt van een pad analyse. Deze techniek ii eerder toegelicht in
hoofdstuk 3. In het denkkader wordt verondersteld clat de interne arbeidsmarktpositie van
invloed is op het al dan niet uitvoeren van interventies gericht op het werk enlof de persoon;
dat de persoons-interventies van invloed zijn op het verwerkingsvermogen; en dat het verwer-
kingsvermogen van invloed is op de werkhervatting bij de oucle werkgever (zie figuur 5.12).

164



belastin gsverschijnseleD

Figuur 5.12 Denkkader voor het pÍoces van werkhervatting, met daarin aangegeven de gevonden correlaties voor de

verschillende onderdelen van het denkkader

Het mechanisme loopt dus van de interne arbeidsmarktpositie, via interventies gericht op het

werk, interventies gericht op de persoon en het verwerkingsvermogen, naar werkhervatting.

Vanwege het ontbreken van gegevens over belastende factoren en regelmogelijkheden en belas-

tingsveischijnselen van het (potentiele) werk waarin hervat is c.q. zou worden, kan dat deel

,on h.t denkkader niet getoetst worden. Dit houdt in dat het belasting - belastbaarheidsmodel

voor werkhervatting maar zeer beperkt wordt getoetst.

Het denkkader is in figuur 5.12 weergegeven, waarbij tevens de gevonden correlaties voor

6e verschillende onderdelen van het model zijn aangegeven. Vastgesteld is dat de multiple

correlatie tussen de inteme arbeidsmarktpositie en werkhervatting .39 bedroeg. De verbanden

tussen de tussenliggende stappen in het <lenkkader bleken minder hoog te zljn'. er werd een

multiple corelatie van .l 9 gevonden tussen cle interne arbeidsmarktpositie en het voorkomen

van interventies gericht op het werk en een multiple correlatie van .26 tussen de interne

arbeidsmarkpositie en de mate waarin persoonsgerichte interventies voorkomen. De invloed

van persoonsgerichte interventies op het verwerkingsverÍnogen bleek gering te zijn: hier werd

een óorrelatie van .09 gevonden. Tussen het verwerkingsvermogen en werkhervatting bleek

een correlatie van .21 te bestaan.

Om te toetsen of het model gebruikt kan worden als verklaring voor het onderliggende proces

wordt gekeken in welke mate de correlatie tussen de interne arbeidsmarktpositie en

werkhewauing bij de oude werkgever verandeft, wanneer men deze via de verschillende onder-

delen (de beide typen interventies (werk en persoon) en het verwerkingsvermogen) laat lopen.

Wanneer het model 'geldig' is zal de correlatie slechts in geringe mate veranderen'
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De feitelijke correlatie r(obs) tussen de interne arbeidsmarktpositie en de werkhervatting be-
draagt '39. Wanneer we de variabelen in een pad analyse opnemen blijft hier een voorspelde
correlatie r(pred) van .26 over (zie figuur 5. l3). Kijken we naar de Bentler en Bonnets NÍj.
dan blijkt deze slechts .30 te zijn, hetgeen betekent dat dit model niet past bij de gegevens.
Dit betekent dat het denkkader, voor zover <lat hier getoetst kon worclen, geen goede weergave
is van de wijze waarop de relatie verloopt tussen de interne arbeidsmarktpositie en
werkhervatting.

vastgesteld (observed) voorspeld {predicted}

Bentler & Bonnets Nfi

Figuur 5.13 Resultaten pad analyse van het totale model voor het proces van werkhervatting bij de oude werkgever

Om na te gaan of er modellen te vinden zijn die beter passen bij de gebruikte set van variabelen,
zijn nog analyses uitgevoerd met alternatieve varianten. Zo is gekeken naar varianten met
minder schakels (factoren), waarbij bijvoorbeeld wel de beide polen zijn gehandhaaÍd, maar
minder tussenschakels zijn betrokken; bijvoorbeeld een model met de interne arbeidsmarkt-
positie, interventies gericht op de persoon, verwerkingsvermogen en werkhervatting. ook
is gekeken naar een variant waarbij de samenhang tussen cle beide typen interventies in het
model is meegenomen. De resultaten van dezeanalyses zijn vermeld in bijlage 5. Uiteindelijk
bleek het volgende model het proces van werkhervatting bij oude werkgever beter te verklaren:
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Figuur 5.14 Resultaten pad analyse van het beperkte model voor het proces van werkhervatting bij de oude werkgever

Het mo«lel waaÈij de invloed van de arbeidsmarktpositie op werkhervatting verloopt via in-

terventies gericht op de persoon en interventies gericht op het werk en waarbï het verwerkings-

verÍnogen uit het model gelaten wordt, blijkt het beste te passen bij de data. Bovendien bevat

dit mo<lel een interactie tussen beide typen interventies. Dit model heeft een Bentler en Bonnet

van .71, hetgeen inhouclt clat dit model redelijk past, maar niet volledig een verklaring biedt

voor de gevonden conelatie tussen de interne arbeidsmarktpositie en werkhervatting (als dit

het geval was geweest moest de Bentler & Bonnets Nfi boven de .90 uitkomen, zie paragraaf

3.6). Kennelijk verloopt <leze correlatie ook nog via andere variabelen of is er sprake van een

directe relatie, waarbij er geen andere factoren een rol spelen bij dit gevonden verband.

De conclusie luidt derhalve dat de gevonden relatie tussen de interne arbeidsmarktpositie en

werkhervatting voor een deel verloopt via interventies gericht op het werk en interventies ge-

richt op de persoon, waarbij er tevens sprake is van een interactie tussen beide typen in-

terventies. Dit laatste is ook aannemelijk, aangezien beide typen interventies vanuit een zelÍde

bedriifplaatsvinden en dat gesprekken die gericht zijn op de terugkeer van het werk van de

WAO-er ook kunnen lei<len tot ile conclusie dat er werkaanpassingen nodig zijn. Uit het feit

clat het model niet volledig past, kan geconcludeerd worden dat ook andere variabelen een

rol kunnen spelen bij het verband tussen de interne arbeidsmarktpositie en werkhervatting

of dat dit verband ook gedeeltelijk rechtstreeks verloopt.
Het feit dat verwerkingsvermogen, zoals in dit onderzoek gemeten, geen onderdeel uitmaakt

van het model dat het best bij de gegevens past, kan te maken hebben met de beperkte ope-

rationalisatie van dit begrip in deze studie. Zoals ook al aangegeven ter verklaring van het

.16.38
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geringe verband tussen interventies gericht op de persoon en verwerkingsveÍrnogen, ontbreken
gegevens over motivatie, beperkingen in het werk en andere kenmerken van het verwerkings-
vermogen. Dit kan een reden zijn voor de uitval van dit concept uit het model. In de
slotbeschouwing (hoofdstuk 7) wordtverder ingegaan op de operationalisatie van dit begrip.

Voorhetproces van werkhervatting bij de oude werkgever is de conclusie dat de interne ar-
beidsmarktpositie hierbij een rol speelt en deze rol gedeeltelijk verloopt via interventies gericht
op de persoon en interventies gericht op het werk. Hiermee wordt de veronderstelling dat de
inteme arbeidsmarkpositie een rol speelt bij werkhervatting bij de eigen werkgever bevestigd.
Wat betreft de mate waarin het belasting - belastbaarheidsmodel ook een rol kan spelen bij
de verklaring van werkheryatting bij de eigen werkgever, is op basis van clit onderzoek geen
eenduidige conclusie te trekken, mede vanwege het fèit dat van een aantal concepten (belas-
tingsverschijnselen, regelmogelijkheden en belastende factoren) uit dit model gegevens ont-
breken en van de concepten waar wel gegevens over zijn deze gegevens onvoldoende waren
voor een goede operationalisatie van het betreffende concept (verwerkingsvermogen).
Wel lijkt het erop dat dit model een rol speelt, gezien de uitkomst dat interventies gericht op
het werk en op de persoon voor een deel een verklaring bieden voor de relatie tussen interne
arbeidsmarktpositie en werkhervatting. Deze interventies zijn gericht op het herstel van de
balans tussen belasting en belastbaarheid. Het lijkt er hierom op dat voor de verklaring van
het proces van werkhervatting bij de eigen werkgever, een combinatie gezocht kan worden
van arbeidsmarkttheorieën en het model belasting - belastbaarheid.
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6 Discussie en conclusie

6.1 lnleiding

Deze dissertatie heeft tot doel inzicht te geven in het proces van arbeidsgebonden WAO-intrede

en werkhervatting brj de eigen werkgever van werknemers die een jaar arbeidsongeschikt w;ren

voor hun eigen werk. Tevens wordt gezocht naar de samenhang van beide processen. Voor
het bereiken van deze doelen is een denkkader ontwikkeld op basis van het model belasting -

belastbaarheid en de theorie van de gesegmenteerde arbeidsmarkt (zie figuur 6.1).

Figuur 6.1 Denkkader voor het proces van arbeidsgebonden WAO-|ntrede en reÏntegratie

Verondersteld wordt dat het proces van arbeidsongeschikt worden en van het hervatten van

het werk bij de oude werkgever beïnvloed worden door de interne arbeidsmarktpositie van

de WAO-er. Op basis hiervan worden al dan niet interventies uitgevoerd gericht op het werk

en/of de persoon. Voor werknemers die belangrijk zijn voor het bedrijf of de organisatie zal

de werkgever eerder maatregelen trefÍèn om het werk te verbeteren of de gezondheid van de

persoon te bevorderen dan voor werknemers die voor het bedrijf minder belangrijk zljn. Deze

belastende factoren
+

regelmogelijkhed en
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interventies hebben invloed op de belastende factoren op het werk en/of het verwerkingsvermo-
gen van de werknemer en daarmee op het ontstaan van belastingsverschijnselen (tijdelijke
effecten van de blootstelling aan belastende omstandigheden op het werk). Het aanhouden
van de belastingsverschijnselen kan op termijn leiden tot arbeidsgebonden WAO-intrede.
Bij werkhervatting gaat om dezelÍde processen, maar dan in omgekeerde zin. Interventies tijdens
langdurig verzuim geven een minder belastende werksituatie en/of een beter verwerkings-
vermogen, van de werknemer en daarmee een geringere belastingsverschijnselen, hetgeen
werklervatting mogelijk maakt.

In dit hoofdstuk worden de resultaten vtm het onderzoek, zoals gepresenteerd in de hoofclstuk-
ken 4 en 5, bediscussieerd en worden conclusies getrokken met betrekking tot de bovenstaande
doelstellingen. Eerst volgt een nadere beschouwing van de verzamelde gegevens en de wijze
waarop het onderzoek is uitgevoerd (paragraaf 6.2). Daan'ra worden op basis van deze discussie
de conclusies getrokken (paragraaf 6.3). Hierbij komen eerst de conclusies voor beide processen
aÍzonderlijkaandeorde(paragraaf6.3.l en6.3.3)endebeantwoordingvandevraagstelling
over arbeidsgebonden WAO-intrede en werkhervatting
(§ 6.3.2 en 6.3.4). Tot slot van dit hoofdstuk bekrjken we arbeidsgebonden WAO-intrede en
werkhervatting bij de oude werkgever in hun onderlinge samenhang en wordt nagegaan in
hoeverre beide processen met eenzelÍde denkkader verklaard kunnen worden (§ 6.3.5).

6.2 Discussie

Zoals in hoofdstuk 3 is aangegeven, zijn de gegevens van onderhavig onderzoek afkomstig
van een schrifteh.lk aÍgenomen vragenlijst onder personen die een jaar aanspraak hadden ge-
maakt op een ziektewetuitkering. Deze gegevens vormen een uniek bestand, zowel door de
omvang als de representativiteit van de onderzoeksgroep. Bovendien bevat het bestand zowel
vragenlijstgegevens als gegevens van de verzekeringsgeneeskundige registratie van de
befokken WAO-ers. Tenslotte betreft het zowel informatie over het proces van arbeidsonge-
schikt worden als over het proces van werkhervatten. Hoewel het bestancl daarmee ook
uitermate geschikt is voor de onderhavige vraagstelling, brengt het enige beperkingen met
zich mee. Over deze beperkingen en de wijze waarop hiermee rekening gehouden moet worden
bij het trekken van conclusies handelt deze discussie. Tevens wordt ingegaan op aspecten van
validiteit en betrouwbaarheid van de gebruikte gegevens.

De onderzoeksgroep omvat alleen personen die minstens één jaar on1ie.;chikt wuren voor cigen
werk
De werknemers voor wie met succes maatregelen zijn getroffen om de ziekteen/of de uitval
te voorkomen, komen niet voor in de onderzoeksgroep. Dit betekent waarschijnlijk dat de
efÍ'ecten van de interventies met beffekking tot arbeidsgebonden WAO-intrede in werkelijkheid
groter zullen zijn dan in dit onderzoek wordt vastgesteld. Daar waar conclusies worden
getrokken op basis van deze resultaten, moet rekening gehouden worden met deze mogelijke
onderschatting van het eÍfect van interventies. Als er geen verbanclen tussen de onderzochte
concepten worden gevonden, terwijl die theoretisch wel verondersteld zijn, hoefï dit nog niet
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<lirect te betekenen dat de theorie onjuist is. De afwezigheid van een verband kan ook verklaard

worden vanuit de homogeniteit van de onderzoeksgroep. Conclusies over het niet-bestaan

van verbanden bij interventies br.1 arbeidsgebonden WAO-intrede kunnen daarom op basis

van dit materiaal moeilijk getrokken worden.
Voor de resultaten met betrekking tot werkhervatting dient bedacht te worden dat hier een

vergelijking is gemaakt tussen werknemers die het werk hervat hebben bij de eigen werkgever

ten opzichte van werknemers die het werk niethervat hebben of hervat hebben bij een andere

werkgever. Hierbij is verondersteld dat de laatste groep niet terecht kon bij de oude werkgever

en claarom moest uitwijken naar een andere.werkgever. De reden hiervoor zou zijn dat deze

werknemers een slechte interne arbeidsmarktpositie hadden. Ten opzichte vatn de personen

die helemaal niet aan het werk zijn gekomen heeft deze groep mogelijk wel een goede externe

arbei<lsmarktpositie. Aangezien de interne en de externe arbeidsmarktpositie gedeeltelijk

samenhangen, is het mogelijk dat er sprake is van een groep met een relatief gunstige interne

arbeidsmarktpositie. Het is mogehlk dat br.y uitsluiting van de hervatters bij de nieuwe

werkgever, er een sterker vel-band zou zljn gevonden tussen de interne arbeidsmarktpositie

en interventies ol' werkhervatling.
Bij analyse van de gegevens blijkt ook dat in de groep werknemers die het werk hervat hebben

bij de eigen werkgever meer personen zijn die afkomstig zijn van grote bedrijven dan in de

vergelijkingsgroep (zie paragraaf 5.2). Bt grote bedrijven kan het eflèct van de interne

arbeidsmarktpositie groter zijn dan bij kleine, omdat grote bedrijven meer alternatieve tuncties

hebben dan kleine. Hier kunnen dus werknemers met op zichzelf een goede interne arbeids-

marktpositie soms niet aan de slag, omdat er geen geschikte fÏnctie voorhanden is. Door deze

scheve verdeling tussen beide groepen wat betreft bedrijfsomvang, is het mogelijk dat het

gevonden effect van de interne arbeidsmarktpositie een onderschatting is.

De gegevens zijn afkttmstig van een eenmalige meÍing

Het Íèit dat de gegevens door middel van een eenmalige meting verzameld zijn, betekent dat

{e studie naar de processen voor een deel plaatsvindt op basis van vragen die een beroep op

het geheugen hebben gedaan van de betrokken WAO-er. Het is niet duidelijk welke effecten

dit op de verzamelde gegevens heeft.

Daamaast kunnen de antwoorden van de WAO-ers ook 'gekleurd' worden door allerlei voor-

vallen die in de periode tussen het tijdstip waarnaar gevraagd wordt en het moment van de

gegevensverzameling hebben plaatsgevonden. Een werknemer die van zijn oude werkgever

aangepast werk aangeboden heeft gekregen, kan bijvoorbeeld als gevolg hiervan milder

oordelen over de arbeidsomstandigheden bij zijn oude baas, dan een werknemer waar de

werkgever niet bereid was iets te doen om hem weer aan het werk te helpen. Hierdoor zouden

positieve verbanden clie gevonden worden tussen gebeurtenissen in het verleden en ten tiide

van de gegevensverzameling in werkelijkheid minder sterk kunnen zijn dan de resultaten doen

vermoeden. Bij het trekken van conclusies zal rekening gehouden moeten worden met dit
mogelijke effect.

Van een aantal concepten ontbreken gegevens

Omdat in dit onderzoek gewerkt is met reeds verzameld materiaal, ontbreken een aantal ge-

gevens. Over interventies gericht op het werk br1 arbeidsgebonden WAO-intrede zijn maar
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beperkte gegevens beschikbaar. Over interventies gericht op de werknemer bij arbeidsgebonden
WAO-intrede zijn helemaal geen gegevens aanwezig. Over belastende Íactoren in de
werksituatie na interventies bestaan geen gegevens. Tenslotte zijn er geen gegevens voorhanden
overhet verwerkingsvermogen van de werknemers voorafgaande aan het ontstaan van de ziekte.
Hetontbreken van gegevens over een aantal concepten betekent uiteraard dat hierover geen
uitspraken gedaan kunnen worden.
Toch wordt in deze dissertatie gezocht naar een antwoord op de vraag of het proces van het
ontstaan van arbeidsgebonden WAO-intrede en werkhervatting verklaard kan worden aan
de hand van een denkkader dat deze concepten bevat. Bij het onderzoek naar het proces van
arbeidsgebonden WAO-intrede ontbreken gegevens over het verwerkingsvermogen en
interventies gericht op de werknemer (zie figuur 6.2). Over de andere zijde van het denkkader,
die van de interventies gericht op het werk, de belastencle factoren en regelmogelijkheden en
de belastingsverschijnselen zijn wel gegevens beschikbaar, zodat een zijde van het kader
volledig getoetst wordt.

interventies
wetknemer

verwerkings-
velmogen

Figuur 6.2 Denkkadervoor het proces van arbeidsgebonden WAO-intrede. Van de vet aangegeven gedeelten zijn gegevens
beschikbaar

inte rne arbeidsn-rarktpositie

belastende làctoren
+

regehnogelijkheden
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Bij werkhervatting ontbreken gegevens over belastende factoren en regelmogelijkheden na

interventies gericht op de werksituatie en gegevens over de mogelijke belastingsverschijnselen

in de werksituatie waarin terug wordt gekeerd c.q. terug zou worden gekeerd, waardoor die

zijde van het denkkader slechts gedeeltelijk wordt getoetst (zie figuur 6.3).

inteNenties
werk

belastende Íàctoren
+

regelmogelijkheden

bela sting sverschij nselen

Werkhervatting

Fíguur 6.3 Denkkader voor de relatie tussen aöeid, WAo en werkhervatting. Van de vet aangegeven gedeelten ziln gegevens

beschikbaar

Bij de toetsing van de denkkaders met behulp van pad-analyses worden de ontbrekende con-

cepten uiteraard niet meegenomen maar overgeslagen, zodat alleen uitspraak wordt gedaan

over de concepten van het denkkader waar gegevens over beschikb aar zijn. Dit kan enerzijds

leiden tot een overschatting van de geldigheid van het denkkader. De reden hiervoor is dat

door het ontbreken van gegevens over bepaalde concepten de te toetsen modellen eenvoudiger

worden. Complexere modellen worden met een pad analyse eerder gefalsificeerd dan

eenvoudiger modellen. Anderzijds is niet uitgesloten dat de ontbrekende concepten zouden

kunnen leiden tot sterkere verbanden, hetgeenjuist een gunstig effect zou kunnen hebben op

de houdbaarheid van het model. Dit betekent dat het vooralsnog onduidelijk is in hoeverre

hetontbreken van gegevens over bepaalde concepten de uitkomsten van de toetsing van de

modellen beïnvloedt.

inle rne arbeidsmarktpositie
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Over de operationalisatie yan de concepten is discussie mogelijk
Discussiepunten bij de operationalisaties van de verschillende concepten komen hieronder
achtereenvolgend aan de orde.

Zoalsal aangegeven in hoofdstuk 3 ontbreken een aantal gegevens om het begrip'interne
arbeidsmarktpo.rirle'optimaal te kunnen operationaliseren. Alleen de persoonskenmerken van
de WAO-ers konden hierbij betrokken worden. Er was geen directe informatie beschikbaar
over de positie en de waarde van de respondent voor het bedriif, zoals de mobiliteitskansen,
de mate waarin de kwaliÍlcaties van de werknemer overdraagbaar zijn en de waarde van de
kwalificaties voor het bednjf. Volgens de arbeidsmarkttheorieën zouden deze aspecten moeten
worden toegevoegd aan de persoonskenmerken om tot een goede indicatie van de interne
arbeidsmarktpositie (zie ook hoofdstuk 1) van een werknemer te komen. De operationalisatie
is alleen gebeurd op basis van persoonskenmerken zoals geslacht, leeftijd, nationaliteit,
opleiding, gezondheid etc. Over de opleiding waren bovendien alleen gegevens beschikbaar
met betrekking tot de schoolopleiding en niet met betrekking tot meer speciÍieke beroeps- of
bedrijfsopleidingen. Dit houdt in dat de waarde van een werknemer voor het bedrijf alleen
indirect is bepaald. Voor de resultaten in dit onderzoek met betrekking tot de interne arbeids-
marktpositie betekent dit dat het gehanteerde concept slechts een grove indicatie geeli van
de daadwerkelijke interne arbeidsmarktpositie. De richting van de gevonden verbanden zal
naar verwachting wel de juiste zijn. Op basis van deze resultaten kunnen dan ook slechts globale
conclusies getrokken worden.

Wat betreft de'interuenties gericht op het werk'waren wat beÍeft de str"rdie naar arbeidsgebon-
den WAO-intrede alleen gegevens beschikbaar over de mate waarin het bedrijf aandacht be-
steedde aan de arbeidsomstandigheden. Er ontbreken specifieke gegevens over dit arbeidsom-
standighedenbeleid. Ook ontbreekt informatie over eventuele individuele maatregelen die
getroffen zijn om te voorkomen dat een ziekte zou ontstaan. De beschikbare gegevens kunnen
daarom slechts een zeer grove indicatie geven van hetgeen voor de WAO-er is gedaan om
zijn aandoening te voorkomen. Bovendien is gevraagd naar de aandacht voor iubeidsomstandig-
heden in het algemeen, hetgeen nog niets hoeft te zeggen over de aandacht die er was voor
de kwaliteit van de arbeid van de betreffende respondent. Daar staat tegenover dat het antwoord
op deze vraag gekleurd kan zijn door de eigen ervaringen van de werknemer, hetgeenjuist
weer goed aansluit bij de informatie die nodig is voor de operationalisatie van dit concept.
Voor de intelpretatie van de resultaten betekent dit dat alleen een grove indicatie wordt gegeven
van het effect van interventies op het werk. De richting zal .juist zijn maar de kracht van het
effect kan in werkelijkheid anders zijn dan hier gevonden. Het is aannemelijk dar dit effect
in werkelijkheid sterker zal zljn, aangezien met name individuele maatregelen, die hier niet
gemeten konden worden, sterke verbanden zullen vertonen met bijvoorbeeld de ervaren
arbeidsbelasting. Empirische gegevens zijn hiervoor helaas niet beschikbaar (zie ook hoolïstuk
2). De resultaten van het onderhavig onderzoek geven dus een conservatieve schatting van
het werkelijke effect van interventies gericht op het werk.
Wat betrelï de interventies gericht op het werk ten bate van werkhervatting waren alleen ge-
gevens beschikbau over interventies voorafgaande aan het verzuim. Over dit soort interventies

114



tijdens verzuim is niets bekend. In hoeverre de interventies vooraJgaande ann de uitvaL

inderdaacl een goede indicatie zijn voor de pogíngen tijdens verzuim is niet nct te ga(tn.

Brl interventies gericht op cle werknemer Eaat het om interventies die vanuit de werksituatie

mogelijk zijn om het verwerkingsvermogen van de werknemer te beïnvloeden. Hier waren

aleÉn gegevens beschikbaar die te maken hadclen met het proces van werkhervatting. Het betreft

data over bijscholing, aandacht van chef en collega's en activiteiten van de bedrijfsarts. Deze

data lijken voldoende om uitspraken te doen over interventies vanuit het bedrijf, gericht op

de werknemer.

Gegevens over beLasterule Jactoren en regelmogetijkheden waren alleen voorhanden voor de

vragen over arbeiclsgebonden WAO-intrede. Hierbij is gebruikgemaakt van de Vragenlijst

voor Arbeid en Gezondheid (VAG). Deze lijst kan gezien worden als een valide instrument

voor de meting van belastende factoren. Regelmogelijkheden worden met deze Iijst slechts

gedeeltelijk achterhaakl. Voor de uitkomsten betekent dit dat maaLr beperkte uitspraken mogeltjk

iiln or". de rol van regelmogelijkheden bij het proces van arbeidsgebonden WAO-intrede.

Over het verwerkingsverrnogenwlÍenmaar beperkte gegevens verzameld en bovendien hadden

deze gegevens alleen betrekking op het proces van werkhervatting. Voor het verwerkings-

,".-ógàn waren alleen gegevens beschikbaar over de psychische en somatische gesteldheid

ten tijde van de enquète, terwijl met betrekking tot werkhervatting idealiter gegevens

beschikbaar hadden moeten zijn over attitudes, motivatie, capaciteiten en vaardigheden op

het moment van werkhervatting en beperkingen ten gevolge van de aandoening. Op welke

wijze dit gebrek arur gegevens cle uitkomsten beïnvloedt is niet na te gaan, waarschijnlijk drukt

deie beperkte operationalisatie de verklaarde variantie aangezien de ontbrekende variabelen

als motivatie en beperkingen in het werk van belang bleken voor werkhervatting. Bedacht

moet daarom worden dat de uitkomsten betrekking hebben op een beperkt deel van wat onder

verwerkingsvermogen wordt verstaan. De invloed van het feit dat niet het moment van

werkhervatting, maar het moment van enquète als meetmoment is genomen is moeilijk in te

schatten.

Wat betreft de belastingsrrrrr: hiinrtlal waren alleen gegevens beschikbaar met betrekking

tot het proces van arbeidsgebonden WAO-intrede. De VAG-vragen die hiervoor zijn gebruikt

lijken een goede weergave te zijn van de belastingsverschijnselen'

Over de operationalisatie van werkhervatting als een van de mogelijke belastingsgevolgen

is nauwelijks <liscussie mogelijk, aangezien het hier ging om een feitelijke vraag'

Deze vraag kon bijna niet misverstaan worden, omdat er ook werd doorgevraagd of het werk

al dan niet was aangepast.

Tot slot moet wel de operationalisatie van het begrip 'arbeidsgebonden WAO-intrede' onder

cle loep worden genomen. Zowel Willems (1987) als Kompier (1988) benadrukken dat een

causaal verband tussen arbeid en ziekte doorgaans op individueel niveau niet of nauwelijks

te bewijzen is. Het arbeidsgebonden karakter van gezondheidsproblemen kan volgens hen
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hooguit aannemelijk of waarschijnlijk worden gemaakt. In «lit onderzoek is de mate waarin
een ziekte ofaandoening het gevolg is van het werk dat een respondent deed, gemeten door
ditrechtsfreeks aan de betrokken werknemer te vragen. De respondent had hierbij de keuze
tussen vier alternatieven: geheel of grotendeels, voor een belangrijk deel, in beperkte mate
en helemaal niet. In dit onderzoek is gewerkt met een tweedeling: wel of niet arbeidsgebonden,
waarbij enerzijds geheel of grotendeels en voor een belangríjk cleel zljn samengevoegd en
anderzijds in beperkte mate ei helemaal niet.Deze wijze van operationaliseren bevat twee
discussiepunten: het subjectieve karakter ervan en de wijze waarop de antwoordcategorieën
zijn samengevoegd.
Aangaande het subjectieve karakter is onderzoek gedaan naar de validiteit van deze wijze van
meten van de arbeidsgebondenheid van een aandoening (Griindemann & Scheltart, 1993).
Dit onderzoek is gedaan onder een aselecte steekproef van 1000 WAO-ers uit de groep WAO-
ers die hadden meegedaan aan het vragenlijst onderzoek. Van deze 1000 personen is op basis
van hun dossier bij de toenmalige Gemeenschappehjke Medische Dienst een oordeel gegeven
over de mate waarin de aandoening van de betrokken WAO-er een gevolg was van het werk
dat deze eerst deed. Dit oordeel werd gegeven door twee medewerkers van de hiervoor
genoemde dienst (een arts en een sociaal wetenschapper), aan cle hand van een beslissingssche-
ma dat vooraf was opgesteld. Bij vergelijking van het oordeel van de WAO-ers met dat van
de GMD-medewerkers bleek dat beide oordelen voor een belangrijk deel met elkaar in
overeenstemming waren. Bijna tweederde van de WAO-ers was in beide onderzoeken
overeenkomstig ingedeeld. Bij ongeveer een kwart van de WAO-ers had de overeenstemming
betrekking op de arbeidsgebondenheid en bij bijna 40lo op de niet-arbeidsgebondenheid van
de ziekte ofde aandoening. De verschillen in indeling bleken vooral betrekking te hebben op
WAO-ers die zelf hadden aangegeven een arbeidsgebonden ziekte te hebben, terwijl de
beoordelaars van de GMD van mening waren dat dit niet het geval was. De omvang van de
arbeidsgebondenheid van de ziekte onder de WAO-ers lag volgens de beoordelaars van de
GMD dan ook een stuk lager. Volgens hen kon slechts ongeveer eenderde van de aandoeningen
oorzakelijk in verband gebracht worden met het vroegere werk. Bij nadere analyse uun d.
verschillen werd vastgesteld dat deze deels verklaard kunnen worden uit het feit dat de
informatie over de duur van de expositie in de dossiers verschilt van de door de respondenten
in de enquëte verstrekte informatie. Daarnaast bleek sprake van een te strikte toepassing van
de criteria van de beslisboom door de beoordelaars van de GMD. Dit bleek vooral voor te
komen bij jonge WAO-ers (onger dan 45 jaar), die werkten in minder extreem fysiek
belastende werksituaties (deeltijd, lichter fysiek werk), maar wel in psychisch belastende
omstandigheden, die de oorzaak hadden kunnen zijn van de WAO-intrede. Met deze andere
omstandigheden die op zichzelf ook de oorzaak hadden kunnen zijn van cle WAO-intrede,
werd door de beoordelaars geen rekening gehouden. vandaar dat bij deze groep de
arbeidsgebondenheid van de ziekte door de beoordelaars onderschat lijkt te zijn. Bovendien
werd in geval van lwijfel veelal beslist dat geen sprake was van een arbeidsgebonden aandoe-
ning. Verder werd opgemerkt dat de antwoorclen van de WAO-ers in de enquéte vertekend
konden zijn, omdat de vraag naar de arbeidsgebondenheid van de ziekte retrospectief (minstens
anderhalfjaar na de uitval uit het werk) gesteld was. In deze periode kon men het verleden
anders zijn gaan bekijken. Zo konden onder meer attributieprocessen een rol spelen, waardoor
men erbehoefte aan kon hebben'de oorzaak'van de ziekte elders, bijvoorbeeld in het werk
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te leggen. Daarnaast kon bij bepaal«le personen ookjuist sprake zijn van een geneigdheid 'de

schuld' bij zichzelf te leggen. Beide processen moeten als vertekening gezien worden. Wat

betreft de omvang van de arbeidsgebondenheid van de ziekte is daarom uiteindelijk gecon-

cludeercl dat deze tussen de percentages van de WAO-ers en die van de deskundigen in zou

moeten liggen. Dat wil zeggen dat bij ongeveer 42o/o van de aandoeningen van de betrefÍènde

WAO-ers de oorzaak in het werk gezocht moet worden. Daarnaast is geconcludeerd dat de

grote mate van overeenstemming in indeling en de plausibiliteit van de verklaring van de gevon-

den verschillen op basis van een omvangrijke analyse, de resultaten var het enquëte-onderzoek

en het clossier-onderzoek ten aanzien van de arbeidsgebondenheid van de ziekte in redelijke

mate als valide kunnen worden beschouwd'

In dit licht moet ook gewezen worden op de interne validiteit van de gegevens. Zoals eerder

al is aangegeven is de WAO-ers in geval van arbeidsgebondenheid ook gevraagd naar de as-

pecten in het werk die van invloed zijn geweest op het ontstaan van de aandoening. De WAO-

ers noemden hier met name cle lichamelijke en geestelijke belasting van het werk en de

arbeidsomstandigheclen in het algemeen. De samenhang tussen de arbeidsgebondenheid van

de ziekte en de aspecten in het werk <lie hiermee in verband gebracht kunnen worden, is ook

onderwerp geweest van een uitgebreicle multivariate analyse aan de hand van hetzelÍde materiaal

(Griindemann e.a., 1991). Hierbij werd geconstateerd dat arbeidsgebonden aandoeningen vooral

voorkomen onder WAO-ers die:

- in bedrijven werkten wa.rr geen specifieke aandacht bestond voor de arbeidsomstandigheden;

- hun (laatste) werk relatief vaak als lichamelijk en/of geestelijk belastend ervoeren;

- een arbeidsverleden hebben met zwaar lichameh.lk belastende arbeid;

- een arbeidsverleden hebben met zwaar geestelijk belastende arbeid;

- verhouclingsgewijs minder tevreden waren over de inhoud van hun (laatste) werk.

Vastgesteld kan worden clat de door de WAO-ers als oorzaak vtut hun aandoening aangegeven

werkaspecten in belangrijke mate sporen met de aspecten die uit de multi-variate analyses als

'oorzaak' van de arbeidsgebonden aandoening naar voren komen.

Al met al kan geconstateerd worden dat de gebruikte enquètegegevens in het algemeen valide

en betrouwbaar zijn en dat daarmee de vragen van dit onderzoek op een goede wijze beant-

woord kunnen worden. Kanttekeningen zijn geplaatst ten aanzien van de onderzoekspopulatie"

de eenmaligheid van de meting en de operationalisatie van de concepten.

6.3 Conclusies

6.3.1 Conclusies met betrekking tot het
WAO-intrede

ontstaan van arbeidsgebonden

Het werk heeft een belangrijke invloed op het ontstaan van ziekten en aandoeningen bij WAO-

ers. Een grote meerderheid van de WAO-ers had voor de uitval uit het werk al hinder van

effecten van de blootstelling aan de belastende omstandigheden op het werk. Circa twee op

de drie WAO-ers had klachten over de lichamelijke belasting van het werk. Ook tijdsdruk en

vermoei{heid door het werk zijn door een ruime meerderheid van de WAO-ers aangegeven.

Gemiddeld hadden <le WAO-ers al zes jaar hinder van de aandoening. Slechts bij iets meer
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dan een kwarl van de WAO-ers was de ziekte vrij plotseling opgekomen. Ruim de helft van
WAO-ers heeft een duidelijke relatie aangegeven tussen de ziekte waardoor men in de WAO
is gekomen en het werk dat men deed. De belangrijkste werkaspecten die door de WAO-ers
als oorzaak van de ziekte worden gezien ziln de lichamelijke en de geestelijke belasting van
het werk en de arbeidsomstandigheden in meer algemene zin.

Bedrijfstak
Arbeidsgebonden aandoeningen onder de WAO-ers komen in de bouw het meest voor. Bijna
twee van de drie WAO-ers uit deze sector legt een oorzakelijk verbancl tussen het werk dat
rnen deed en de ziekte of aandoening waarvoor men in de WAO is gekomen. Ook in de handel
en horeca ligt het percentage arbeidsgebonden ziekten onder cle WAO-ers wat hoger dan
gemiddeld. ln het bank- en verzekeringswezen, de overige dienstverlening en de transport-,
opslag- en communicatiebedrijven komt arbeidsgebonden WAO-intrede juist wat minder voor.
In deze sectoren noemt circa één op de twee wAo-ers het werk als oorzaak van de wAO-
aandoening. In de landbouw en in de industrie ligt dit cijfer rond het gemiddelcle.
Zoals in de vorige pnragraaÍ is aangegeven hebben de bovenstaande gegevens betrekking op
de WAO-populatie. De kans om in de WAO te komen is in cle verschillen<le secroren niet ge1jk.
Aangezien juist in de sectoren met het hoogste WAO-risico de arbeidsgebondenheid van de
aandoening onder de WAO-ers het grootst is en in de sectoren met het laagste WAO-risico
de arbeidsgebondenheid van de aandoening onder ile WAO-ers het kleinst is, wordt het verschil
onderschat. Met behulp van enkele getallen kan dit effect worden geïllustreerd (zie tabel 6. I ).

Tabel 6.1 De percentuele verdeling van de arbeidsgebonden WAO-|ntrede, het absolute Einde-Wachttijdrisico (per 1.000
werkenden) en het arbeidsgebonden Einde-Wachttijdrisico (per 1.000 werkenden) naar bedriifstak

percentage arbeids-

gebonden WAO-

absolute arbeidsgebonden

EW-risico (per EW-risico (per

bedrijÍstak:
- landbouw en vrsserij
- industrie
- bouwnijverheid en -installatiebedrijven

- handel, hotel- en restaurantwezen
- transport-, opslag- en communicatiebedrijven
- bank- en verzekeringswezen

...:.9y9tr.g9.qlgf.qlygile.ui!.s........

27,4 14,2

25,0 1 3,1

28,2 17,9

rntrede 1.000) 1 000\

51,7%

52,4/"

63,3%

55,2% 12.1 6,7

19,2 9,8

8,7 4,0

Gemiddeld S2,g% 16,8 8,9

In eerder onderzoek (Grtindemann e.a., 1991) is met behulp van de onclerhavige gegevens
en populatiegegevens van het CBS een berekening gemaakt van het absolute risico op een
maximale duur van de ziektewetuitkering oftewel einde-wachttijd (EW-risico) per bedrijtiklasse
in een jaar. In de bouw blijkt dit risico ruim clrie maal zo groot als in het bank- en ver-
zekeringswezen. Het arbeidsgebonden EW-risico (de kans om in verband met arbeidsgebonclen
aandoeningen een maximale duur van de Ziektewet te bereiken) ligt in de bouw zelÍi 4 keer
zo hoog als in het bank- en verzekeringswezen. In de oorspronkelijke berekening lag het per-
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centage enbeidsgebonden aandoeningen onder de WAO-ers in de bouwnijverheid maar 36Vo

hoger dan bij de WAO-ers afkomstig uit het bank- en verzekeringswezen.

In de bouw, de landbouw en in de industrie ligt het risico op langdurig verzuim in verband

met arbeidsgebontlen aandoeningen dus het hoogst. In de literatuur (zie hoofdstuk 2) wordt

als oorzaak van dit hogere risico in eerste instantie gewezen op de belasting van het werk. Op-

vallend is echter dat alleen de WAO-ers uit de industrie ook relatief veel belastende factoren

in het werk hebben gemeld (zie tabel 6.2').In de bouw en in de landbouw is zelfs sprake van

relatief weinig klachten over de belastende factoren in het werk in het algemeen. Nadere

beschouwing laat echter zien dat in de bouw en in de landbouw wel sprake is van relatief veel

klachten over de klimatologische omstandigheden (inclusief veiligheid) en de taakinhoud,

terwijl in de andere sectoren met name de werkorganisatie en de arbeidsverhoudingen relatief

ongunstig scoren. Daarbij kunnen ook één belastende factor (fysiek zwaar werk) en één

gezondheiclsklacht (rugprln) op een ernstige situatie wiizen, indien deze combinatie in één

bedrijfstak veel voorkomt.

Tabel 6.2 Overzicht van de belangrijkste conclusies met betrekking tot aÍbeidsgebonden WAO-intrede en bedrijfskenmerken

(betekenis van de teksns' ^ = gunstig; 0 = gemiddeld; ' = ongunstig), Gunstig betekent in deze tabel minder arbeids-

gebonden aandoeningen onder de WAO-ers, minder belastende Íactoren in het werk en meer interventies gericht

op het werk (aandacht voor de arbeidsomstandigheden). De aanduiding 'gunstig' of 'ongunstig' wordt alleen gebruikt

icante verschillen

arbeidsgebonden belastendeÍacto- aandachtarbeids-

WAO-intrede ren in het werk omstandigheden

bedrijÍstak:
- landbouw en visserij

- indusÍie
- bouwnijverheid en -installatiebedrijven

- handel, hotel- en reslaurantwezen

- transport-, opslag- en communicatiebedriiven

- bank en verzekeringswezen
- overige dienstverlening

bedriiÍsgrootte
- minder dan 10 werknemeÍs
- '10-34 weÍknemers
- 35-99 werknemers
- 100-499 werknemers

- 500 werknemers en meer

0

In de landbouw en in de industrie is verder sprake van een gunstig oordeel over de aandacht

voor de arbeidsomstandigheden in het bedrijf. Waarschrjnhjk wordt het oordeel over de arbeids-

omstandigheden mede gekleurd door een positieve beleving van deze aandacht. Daarnaast

hebben landbouwers, industrie-arbeiders en bouwvakkers mogelijk minder hoge verwachtingen

van hun arbeidsomstandigheden en zullen zij ook eerder hierover tevreden zijn. A1 rnet al kan

in cle gegevens toch ondersteuning gevonden worden voor de rol van de belastende

omstancligheden bij het ontstaan van arbeidsgebonden WAO-intrede in de bouw, de landbouw

en de industrie.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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Het wat hogere percentage arbeidsgebonden aandoeningen onder de WAO-ers uit de handel
en horeca is in het absolute en het irbeidsgebonden EW-risico niet terug te vinden. Deze cijfers
liggen zelfs wat onder het gemiddelde. Wellicht speelt de leeÍtrjdsopbouw hierbij een ro1. In
deze sector zijn immers verhoudingsgewijs meer jongeren werkzaam. In de transport-, opslag-
en communicatiebedrijven is het omgekeerde aan de hand. Het wat lagere percentage arbeids-
gebonden aandoeningen onder de WAO-ers uit deze sector gaat samen met een wat hoger
absoluut en arbeidsgebonden EW-risico. Ook hier zou de leeftijdsopbouw verantwoordeliik
kunnen zijn voorhetgevonden verschil. In de transport-, opslag- en communicatiebedrijven
komen immers juist verhoudingsgewijs wat minder jongeren voor. Opvallend is bovendien
dat zowel in de handel en horeca als in de transport- en communicatiesector in verhouding
tot de andere sectoren volgens de WAO-ers minder aandacht wordt besteed aan de
arbeidsomstandigheden. Dit vormt zonder meer een reden voor een sterke nadruk op een te
ontwikkelen preventief beleid in deze sectoren.

Bedrijfsgrootte
In de grote bedrijven (met meer dan 500 werknemers) komen minder arbeidsgebonclen aan-
doeningen onder de WAO-ers voor dan in kleine, middelgrote en de kleinere grote bedrijven.
Een interactie met bedrijfstak ligt niet voor de hand, ofschoon er een duidelijke samenhang
is tussen de grootte en de sector. Bedrijven met meer dan 500 werknemers zijn relatief vaak
actief in de industrie, de handel, de zakelijke en de overige dienstverlening. Deze sectoren zijn
echter voldoende heterogeen op de onderhavige factoren (arbeidsgebonden WAO-intrede,
belastende factoren in het werk en de aandacht voor de arbeidsomstan<ligheden). Uit tabel 6.2
bltjkt bovendien dat in bedrijven met meer dan 500 werknemers ook relatief veel aandacht
aan de arbeidsomstandigheden werd geschonken. Dit liikt echter geen direct effect te hebben
op de beleving van de arbeidsomstandigheden door de WAO-ers die in bedrijven van deze
omvang op een gemiddeld niveau ligt. Bij de vergelijking naar bedrijfstak is echter al
geconstateerd dat de vergelijking van dit gegeven over de sectoren discutabel is.

Diagnose
De meest voorkomende wAo-diagnoses - aandoeningen aan het bewegingsapparaat en psy-
chische klachten - bhjken door de WAO-ers ook relatief het meest gerelateerd te worden aan
het werk (zie tabel 6.3). WAO-ers die in verband met psychische klachten zijn uitgevallen,
waren in het algemeen ook minder tevreden over de omstandigheden in het werk en over de
aandacht hiervoor binnen het bedrijf. Opvallend is dat deze WAO-ers relatief vaak werkzaam
waren in het bank- en verzekeringswezen en in de overige dienstverlening waar men in het
algemeen juist wat positiever - of tenminste gemiddeld - op deze aspecten scoort.
Mogelijkerwijs waren de WAO-ers met psychische aandoeningen in speciÍieke delen van deze
sectoren werkzaam of in specifieke beroepen.
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Tabel 6.3 Ovezicht van de belangrijkste conclusies met betrekking tot de aÍbeidsgebonden WAo-intrede en de diagnose

in hoofdcategorieén (betekenis van de tekens: ^ = gunstig; 0 = gemiddeld; ' = ongunstig), Gunstig betekent in

deze tabel minder arbeidsgebonden aandoeningen onder de WAO-ers, mrnder belastende factoren in het werk

en meer interventies gericht op het werk (aandacht voor de arbeidsomstandigheden). De aanduiding 'gunstig' of

'onOUnstig' wordt alleen gebruikt bij signiÍicante verschillen (p<.05)

arbeidsgebonden

WAO-intrede

belastendefactoren aandachtarbeidsom

in het werk standiqheden

WAO-diagnose:
- psychisch

- hart en vaten

- beweging

- overio

0

0

Aandoeningen aan hetbewegingsapparaatkomen relatiefvaak voor in de bouw en in de land-

bouw en relatief weinig in het bank- en verzekeringswezen. Hoewel de WAO-ers met deze

aandoeningen verhoudingsgewijs vaak een verband zien tussen de klachten en het werk,
oordelen zij in het algemeen gunstiger over de belastende Íactoren in het werk. Ten aanzien

van de aandacht voor de arbeidsomstandigheden scoren deze WAO-ers op een gemiddeld

niveau.
Harl- en vaataandoeningen en overige aandoeningen worden in mindere mate met het werk
in verband gebracht. Ook deze WAO-ers zijn in het algemeen minder negatief over de belasting

in het werk. Bovendien oordelen zij verhoudingsgewijs positief over de aandacht voor deze

omstandigheden in het bedrijf.

In tabel 6.4 wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste resultaten met betrekking tot
arbeidsgebonden WAO-intrede en persoonskenmerken.

Tabel 6.4 Overzicht van de belangrijkste conclusies met betrekking tot de arbeidsgebonden WA0-intrede en persoons-

kenmerken (betekenis van de tekens: ^ = gunstig; 6 = gemiddeld; ' = ongunstig). Gunstig betekent in deze tabel

minder arbeidsgebonden aandoeningen onder de WAO-ers, minder belaslende factoren in het werk en meer

interventies gericht op het werk (aandacht voor de arbeidsomstandigheden). De aanduiding 'gunstig' of 'ongunstig'

wordt alleen gebruikt bij signiÍicante verschillen (p<.05)

arbeidsgebonden belastendeÍacto- aandachtarbeids-

WAO-intrede ren n het werk omstandigheden

geslacht:
- man

- VTOUW

leeÍtijd:
- jonger dan 35 jaar

- 35 t/m 44 jaar

- 45 Vm 54 jaar

- 55 t/m 65 jaar

nationaliteit:
- Nederlands
- niet-Nederlands

0

0

0

0

0
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arbeidsgebonden belastendefacto- aandachtarbeids-

WAo-intrede ren in het werk omstandioheden

opleiding:
- geen

- lager onderwijs
- lager beroepsonderwijs 0
-MAVO/MULO O

- middelbaar beroepsonderwijs 0
- HAVO, atheneum
- hoger beroepsonderwijs
- universiteit

beroepstak:
- wetenschappelijke (vak)specialisten e,d, 0
- beleidvoerende en hogere leidinggevenden 0
- administratieve beroepen

- commerciële beroepen 0
- dienstverlenende beroepen 0
- agrarische beroepen, vissers
- ambachtelijke en industriële beroepen

omvang dienstverband:
- 1- 8uur
- 9-16uur 0
- 17 -24uut 0
-25-32uur 0
-33-40uur
- meer dan 40 uur

aantal dienstiaren (bil de laatste werkgeve0:
- maximaal 5 jaar 0
- 6-1 0 jaar 0
- 1 1-15 jaar 0
-16-20jaar 0
- meer dan 20 jaar 0

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Geslacht
Onder de WAO-ers komen arbeidsgebonden aandoeningen relatief en absoluut vaker voor
bij de mannen dan bij de vrouwen. Voor een deel blijkt dit te maken te hebben met het feit
dat vrouwen een hoger WAO-risico hebben dan mannen (zie paragraaf 2.I .1). Wanneer hiemee
rekening wordt gehouden blijkt de kans op arbeidsgebonden WAO-intrede bij mannen (8,8
per 1.000 werkenden) nog wel wat hoger te liggen dan bij vrouwen (8,1 per I .000 werkenden)
maar is het verschil gehalveerd (van 78Vo naar 9o/o).

Verder komen vrouwen vaker op jongere leeÍïr1d in de WAO dan mannen (zie eveneens §

2. 1 . 1). De hiermee gepaard gaande kortere expositie aan gezondheidsbedreigende omstandig-
heden in het werk zou dan het minder voorkomen van arbeidsgebonden aandoeningen onder
de vrouwelijke WAO-ers kunnen verklaren. Uit de multivariate analyse blijkt echter dat het
verband tussen geslacht en arbeidsgebonden WAO-intrede - hoewel beperkt - toch blijÍï bestaan
wanneer geconffoleerd wordt voor de invloed van de overige persoonskenmerken, waaronder

182



leeÍtrjcl. De samenhang tussen geslacht en arbeidsgebonden WAO-intrede wordt weliswaar

gedrukt, maar dit komt niet door de invloed van leeÍlijd, maar door die van de omvang van

het dienstverband. Deze variabelen zijn sterk met elkaar verbonden (zie bijlage 2). Het

merendeel van de WAO-ers die in deeltijd werkten is vrouw. Ook de omvang van het

dienstverband gaat samen met een kortere expositie aan gezondheidsbedreigende factoren

in het werk. Dit kan in die zin de geringere aLrbeidsgebonden WAO-intrede van vrouwen voor

een deel verklaren. Maar er blijÍi toch sprake van een weliswaar gering maar significant effect

van de variabele geslacht ten aanzien van de omvang van de arbeidsgebonden WAO-intrede.

Wellicht betreÍi dit een eÍÍ'ect van de interne arbeidsmarktpositie.

LeeJti.jd

Voor de leefiijd geldt dat het voorkomen van arbeidsgebonden WAO-intrede toeneemt met

het stijgen van de 1eeÍ1ijd. Na de leeftijd van 55 jaar komt dit juist minder voor. Wanneer echter

rekening wordt gehouden met het leeftijdsspeciÍieke WAO-risico, dan bllkt de kans op

arbeiclsgebonclen WAO-intrede ook in de categorie boven de 55 jaar (20,8 per 1.000

werken<len) weer hoger dan in de categorie 45 tot en met 54 jaar (17,2 per 1000 werkenden).

Voor de categorieën tot 35 jaar en 35 tot en met 44 jaar ligt de kans op arbeidsgebonden WAO-
intrede respectievelijk op 4,6 en 9,1 per 1.000 werkenden.

De omvang van de hinder van de belastende factoren in het werk bh.1kt tegengesteld aan de

arbeiilsgebondenheid van de WAO-aandoening. Naarmate de leeftijd toeneemt geven de WAO-
ers minder hinder van de belastende Íactoren aan, maar tegelijkertijd melden zij juist meer

aanclacht voor de arbeidsomstandigheden. Deze resultaten zijn in lijn met ander onderzoek

naar de werksituatie van jongeren (zie onder andere Kompier e.a., I994). Jongeren rapporteren

meer klachren over de arbeidsinhoud (werktempo, minder duidelijke taken), de arbeidsomstan-

digheden (fysiek belastende factoren), de arbeidsvoorwaarden (ploegendienst) en de

arbeidsverhouclingen (steun en begeleiding) dan ouderen. Anderzijds hebben jongere

werknemers een betere gezondheid dan oudere werknemers en is hun lichamelijke

belastbaarheid in het algemeen groter dan die van ouderen. Tenslotte is er bij jongeren sprake

van een geringe cumulatieve expositie aan gezondheidsbedreigende omstandigheden. Dezè

fàctoren verklaren het geringe percentage arbeidsgebonden WAO-intrede onder de jongere

WAO-ers. Overigens loopt de verdeling van de hoofddiagnoses br.1 jongere en oudere WAO-ers

in belangrijke mate parallel. Alleen aandoeningen aan hart en vaten komen bij jongere WAO-ers

min{er vaak voor. Daarlegenover staat een hoger percentage overige aandoeningen. Dit heeft

onder andere te maken met een groter aantal ongevallen bij jongeren.

Nationaliteit
Er is een cluiclelgke relatie tussen de nationaliteit van de WAO-er en de arbeidsgebondenheid

van zijn of haar aandoening. Niet-Nederlandse WAO-ers hebben beduidend vaker een

arbeiclsgebonden aandoening dan Nederlandse WAO-ers. Als hier bovendien het grotere WAO-
risico van niet-Nederlandse werknemers (zie paragraaf 2.1.1) in verdisconteerd wordt, zal het

verschil in het absolute risico op arbeidsgebonden WAO-intrede bij niet-Nederlanders nog

beduidend groter zijn dan het in dit materiaal aangetrofÍ'en verschil (ruim 20c/o). De grotere

kans op arbeidsgebonden WAO-intrede onder niet-Nederlanders wordt meestal in verband

gebracht met <le eLrbeidsomstandigheden van deze werknemers. De gegevens over de ervaren
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belasting van het werk ondersteunen deze hypothese. NierNederlanders hebben meer klachten
over de belastende omstandigheden op het werk, ondanks het feit dat zij meer aandacht van
hun werkgever voor de arbeidsomstandigheden binnen het bedrijfrapporteren.

OpLeiding

Wanneer naar het opleidingsniveau van de WAO-ers gekeken wordt, kan worden vastgesteld
dat hoe lager de opleiding, hoe vaker sprake is van een arbeidsgebonden aandoening als oorzaak
van de arbeidsongeschiktheid. Omdat het absolute WAO-risico bij lagere opleidingsniveaus
eveneens hoger ligt (zie paragraaf 2. I . I ), is op deze lagere niveaus ook sprake van een
verhoudingsgewijs grote absolute kans op arbeidsgebonden WAO-intrecle. De verschillen
tussen de opleidingsniveaus ten aanzien van deze absolute kans op arbeidsgebonden WAO-
intrede zullen daarom - net als bij de bedrijfstakken - beduidend groter zijn <lan de in het
onderhavige materiaal aangetroÍfen verschillen in arbeidsgebonden wAo-intrede.
De aandacht voor de arbeidsomstandigheden blijkt in het algemeen groteÍ bij de lagere oplei-
dingsniveaus dan bij de hogere. Dit hangt niet samen met het oordeel over de werksituatie
(de belastende factoren in het werk). De meeste klachten over omstandigheden in het werk
hebben wAo-ers met een algemene middelbare opleiding (MAVO/MULO) en wAo-ers met
een hogere beroepsopleiding.

Beroep
In lijn met het vooraÍgaande blijkt dat arbeidsgebonden WAO-intrede het meest voorkomt
onder de werklemers die in een ambachtetjk of industrieel beroep werkzaam waren of in een
agrarisch of visserijberoep. Bij de eerstgenoemden is ook verhoudingsgewijs sprake van veel
klachten over de arbeidsomstandigheden in brede zin. De agrariërs en vissers scoren op clit
punt beduidend lager, maar geven ook aan dat in de bedrijven waar zlj werkten de
arbeidsomstandigheden veel aandacht kregen.
Bij de WAO-ers met een administratief beroep komen - ondanks het feit dat zij veel klachten
over de belastende omstandigheden in het werk hadden - verhoudingsgewijs weinig arbeiils-
gebonden aandoeningen voor. Wellicht is hier sprake van enige interactie met geslacht, want
het betreft hier vooral vrouwelijke werknemers die op relatiefjonge leeÍiijd in de WAO terechr
zijn gekomen, waardoor sprake is van een beperktere blootstelling aan ongezonde
omstrurdigheden. Bij een in omvang en duur toenemende arbeidsparticipatie van vrouwen zal
hier extra aandacht aan besteed moeten worden om te voorkomen dat vrouwen ook vaker
vanwege arbeidsgebonden aandoeningen arbeidsongeschikt worden.
Opvallend is tenslotte de ontevredenheid over de arbeidsomstandigheden van cle WAO-ers
die werkten in de beroepstak'beleidvoerende en hogere leidinggevenden'. Bij deze WAO-ers
is sprake van verhoudingsgewijs veel klachten op dit punt, ondanks een positief oordeel over
de aandacht voor deze omstandigheden. Arbeidsgebonden WAO-intrede ligt in deze beroepstak
dan ook op een min of meer gemiddeld niveau, hetgeen voor deze hoog opgeleide werknemers
aan de hoge kant is.
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Omvang dienstverbancl
Naarmate de WAO-ers meer uren per week werkten, ligt in het algemeen de arbeidsgebonden-

heicl van de WAO-intrede ook hoger. Van de WAO-ers die maximaal 8 uur in de week werkten,

heeft manr 4lc/o van de werknemers aangegeven dat het werk de oorzaak was van de ziekte

of aandoening die tot WAO-intrede heeft geleid. Bij degenen die meer dan 32 uur werkten

ligt dit percentage op ruim 55olo.

Korter werken gaat in het algemeen ook samen met meer tevredenheid over de aandacht van

de arbeidsomstandigheden en met minder problemen over de belastende omstandigheden in

het werk. Zoals eerder is aangegeven moet hierbij wel rekening worden gehouden met de

samenhang van omvang dienstverband met geslacht. WAO-ers die in deeltryd werkten zijn
voor het merendeel vrouw. Uit CBS-gegevens (CBS, 1991) blijkt dat vrouwen ook veelal in

andere beroepen (dienstverlenend en administratief) werken dan mannen (industrieel en

transport). Dit kan ook van invloed zijn op de belastende omstandigheden in het werk en de

aandacht die men hieraan besteed.

Aantal dienstjaren
Er is geen verband tussen het aantal dienstjaren en het voorkomen van arbeidsgebonden aan-

doeningen onder de WAO-ers. Wel valt te constateren dat WAO-ers met een geringer aantal

dienstjaren in het algemeen zowel minder tevreden waren over de aandacht voor de

arbeidsomstandigheden als over de feitelijke omstandigheden van hun werk. Wellicht waren

deze WAO-ers werkzaam in het secundaire deel van de arbeidsmarkt waar arbeidscontracten

veelal minder lang duren en de arbeidsomstandigheden minder gunstig zUn (zie § 1.4).

De hierboven besproken persoonskenmerken zijn in belangrijke mate aan elkaar gerelateerd.

Daarom is in dit onderzoek niet alleen gekeken naar de bivariate verbanden tussen deze per-

soonskenmerken en het voorkomen van arbeidsgebonden WAO-intrede, maar ook naar het

multivariate beeld, dat wil zeggen naar de betekenis van deze kenmerken, gecontroleerd voor

cle invloed van de overige kenmerken. Uit deze analyses blljkt dat de gesignaleerde bivariate

verbanden (van geslacht, leeÍtijd. nationaliteit, opleiding en omvang dienstverband), ook

multivariaat significant bijdragen aan het verband tussen de interne arbeidsmarktpositie en

arbeidsgebonden WAO-intrede. Nationaliteit heeft hierbij de belangrijkste bijdrage. Het effect

van de overige variabelen is minder. Daamaast is sprake van een interactie-effect tussen geslacht

en omvang dienstverband. Onder de vrouwelijke WAO-ers die in deeltijd werkten komt minder

arbeidsgebonden WAO-intrede voor.

6.3.2 Beantwoording van de vraagstellingen over arbeidsgebonden WAO-
intrede

In deze paragraaf wordt ingegaan op de vraagstelling van dit proef'schriÍï, namelijk of het voor-

komen van arbeidsgebonden WAO-intrede verklaard kan worden vanuit een denkkader waarin

het belasting - belastbiurheidsmodel gecombineerd is met de theorie van de gesegmenteerde

interne arbeidsmarkt (zie paragraaf 1.4). Het kader gaat uit van de veronderstelling dat het

proces verloopt van de interne arbeidsmarktpositie, via interventies gericht op het werk en

de persoon, naeLr de werksituatie en het verwerkingsveÍrnogen, en vervolgens via de belastings-

verschijnselen naar arbeidsgebonden WAO-intrede. Eerst zal de samenhang tussen het begin
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(de interne arbeidsmarktpositie) en het eind van het proces (de arbeidsgebonden WAO-intrede)
worden bekeken. Vervolgens zullen de verschillende relaties binnen het model getoetst worden.
Tenslotte zal de geldigheid van het totale model besproken worden.

De relatie ïussen de interne arbeiclsmarktpositie en de rtrbeidsgebonden WAO-intrede
In dit proefschriti is de interne arbeidsmarktpositie geoperationaliseerd aan de hand van de
volgende persoonskenmerken: geslacht, leeÍtijd, nationaliteit, opleiding, omvang dienstverband
en aantal dienstjaren. Aangenomen is dat deze aspecten een indicatie vormen van de positie
die een werknemer in een bedrijf inneemt. Hierbij is de hypothese dat vrouwen, ouderen, niet-
Nederlanders, laag opgeleiden, parttimers en werknemers met een kort dienstverband bij de
lantste werkgever een zwakkere positie innemen op de arbeidsmarkt binnen het bedrilf. Deze
werknemers zijn in het algemeen minder belangrijk voor het bedrijf en eenvoudig te vervangen.
De veronderstelling is dat onder werknemers met een slechte interne arbeidsmarktpositie meer
arbeidsgebonden WAO-intrede voorkomt dan onder werknemers met een goede positie. De
resultaten van de (bivariate) analyses laten zien daÍ deze veronderstelling maar voor een deel
van de kenmerken op gaat. Onder niet-Nederlandse WAO-ers en onder laag opgeleide WAO-ers
komen inderdaad meer arbeidsgebonden aandoeningen voor. Het verband met de duur van
het dienstverband ontbreekt echter vrijwel volledig. Ook de resultaten ten aanzien van leefti.jd
zijn minder eenduidig. Arbeidsgebonden aandoeningen komen juist het meest voor onder 45
ím 54 jarige WAO-ers en in mindere mate onder de oudste (55 t/m 65 jaar) en de jongere
WAO-ers. De resultaten naar geslacht en omvang van het dienstverband zljn zelfs tegengesteld
aan de verwachting. Bij de mannen en de fulltimers komen juist meer arbeidsgebonden
aandoeningen onder de WAO-ers voor. Uit de multivariate analyses bhjkt dat de gesignaleerde
bivariate verbanden blijven bestaan. Alle variabelen bij elkaar verklaren 2a/o van de variantie
(multiple correlatie .16). Met andere woorden: er is slechts een zeer beperkt verband tussen
de interne arbeidsmarktpositie en het voorkomen van arbeidsgebonden WAO-intrede.

De relatie tussen de inÍerne arbeidsmarktpositie en het voorkomen van interventies gericht
op het werk
Vanuit de gedachte dat werknemers met een slechte interne arbeidsmarktpositie minder be-
langrijk zijn voor de werkgever, is verondersteld dat de werkgever voor deze werknemers
ook minder gauw interventies zal uitvoeren. Hierbij kan zowel gedacht worden aan interventies
ten aanzien van de persoon als aan interventies gericht op de werksituatie. Ongeveer de helÍï
van de WAO-ers heeft aangegeven dat er in het bedrijf specifieke aandacht bestond voor de
arbeidsomstandigheden in het werk.
In het achterliggende denkkader wordt verondersteld dat WAO-ers met een slechte interne
arbeidsmarktpositie (vrouwen, ouderen, niet-Nederlanders, laag opgeleiden, parttimers en werk-
nemers met een kort dienstverband bry de laatste werkgever) minder aandacht voor de
werkomstandigheden in het bedrijf aangeven dan WAO-ers met een goede eLrbeidsmarktpositie
(mannen, jongeren, Nederlanders, hoog opgeleiden, fulltimers en werknemers met een lang
dienstverband bij de laatste werkgever). Uit de (bivariate) analyses blijkt dat aandacht voor
arbeidsornstandigheden vooral voorkomt bij oudere, niet-Nederlandse, laag opgeleide WAO-ers
die parttime werkten en een langere periode bij de laatste werkgever in dienst waren. Alleen
de relatie met de duur van het dienstverband is in overeenstemming met de veronderstelling.
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De multivariate analyses ondersteunen dit beeld. De verbanden met leeftijd, nationaliteit,

opleicling, omvang dienstverband en aantal dienstjaren blijven ook multivariaat overeind
(multiple correlatie.15). Geconstateerd kan worden dat het verband tussen de interne

arbeidsmarktpositie en de aandacht voor de arbeidsomstandigheden zeer beperkt is (de

verklaarde variantie bedraagt slechts 2a/o') efi dat dit verband bovendien veelal tegengesteld

is aan cle verwachtingen! Met andere woorden een slechte interne arbeidsmarktpositie heeft

vrijwel geen direct verband met de aandacht voor de arbeidsomstandigheden en waar dit
verband wel bestaat gaat hetjuist veelal samen met meer aandacht voor deze omstandigheden.

De relatie tussen interventies g,ericht op het werk en de ervcu'en beLastirtg van het werk

In het achterliggende denkkader wordt verondersteld dat interventies gericht op het werk salren-

gaan met minder belastende factoren en klachten over regelmogehlkheden in het werk. De

WAO-ers hadilen - voordat zij met hun werk moesten stoppen - vooral veel klachten over de

organisatie van hel werk, over de omgang met leiding en colLega's en over de beloning,,

w-aarulering en toekomstvenrachtingen. Over de werkomstandigheden en veiLigheid enerzijds

en de tattkinhoud anderzr.ids bleek men in het algemeen meer te spreken.

De WAO-ers die hadden aangegeven dat er in het bedrijf specilieke aandacht bestond voor

de arbeidsomstandigheden in het werk, hebben in het algemeen veel minder klachten over

de belastende Íactoren en de regelmogehjkheden op het werk dan de WAO-ers die geen speci-

Íieke aandacht voor de arbeidsomstandigheden ervaarden. De correlatie tussen beide aspecten

bedraagt .55. Dat betekent dat bijna 30cl van de variantie in het voorkomen van belastende

factoren en regelmogelijkheden brj de WAO-ers verklaard wordt door de aandacht voor de

arbeidsomstandigheden in het bedrijf. Dit is overeenkomstig de veronderstelling vanuit het

denkkader.

De relatie tussen rle eryaren belasting van het yverk en bel.astingsver.schiinseLen

Onder belastingsverschijnselen worden tijdelijke effecten van blootstelling aan de belastende

omstandigheden in het werk verstaan. Voorbeelden zijn klachten over de lichamelijke en gees-

telijke inspanning van het werk, vermoeidheid door het werk en problemen met het tempo

of de drukte van het werk. De meerderheid van de WAO-ers bleek - voordat zij met hun werk

moesten stoppen - klachten te hebben over de lichamelijke inspanning op het werk. Ook bleken

er veel klachten te zijn over de trldsdruk en over de vermoeidheid door het werk te zijn.

Vanuit het denkkader wordt verondersteld dat problemen met betrekking tot de ervaren be-

lasting samengaan met meer belastingsverschtnselen. Uit de analyses bl{kt dit verband in-

derrlaad aanwezig en in de veronderstelde richting. Het aantal belastingsverschijnselen bij de

WAO-ers ligt hoger naarmate er meer problemen met de belastende factoren en regel-

mogelijkheden zijn aangegeven. De correlatie bedraagt .44, hetgeen betekent daÍbiina20a/a

van de variantie in het voorkomen van belastingsverschijnselen verklaard kan worden uit de

belastende Í'actoren en regelmogelijkheden.

De rekÍie tussen de belastingsverschijnselen en het vctorkomen van arbeidsgebonden WAO'

intrede
Dit is cle laatste schakel van het model. Verondersteld wordt dat meer belastingsverschijnselen

samengaan met meer arbeidsgebonden aandoeningen onder de WAO-ers.
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Uit de analyses blijkt inderdaad dat naarmate meer belastingsverschijnselen zijn gerapporteerd,
ook het percentage zrbeidsgebonden aandoeningen onder de WAO-ers hoger ligt. Slechts iets
meer dan eenderde van de WAO-ers die geen belastingsverschijnselen hebben aangegeven,
heeft een aandoening die veroorzaakt is door het werk, terwijl bij degenen die vijf of zes
belastingsverschijnselen hebben gemeld, de aandoening bij bijna drie op de vier wAo-ers
met het werk in verband wordt gebracht. De correlatie bedraagt .33, hetgeen betekent dat
ongeveer l)a/o van de viriantie in arbeidsgebonden aandoeningen onder de WAO-ers verklaard
kan worden uit de belastingsverschijnselen.

De geldigheid van het denkkatler
Nu de verschillende onderdelen van het denkkader besproken zijn, kan nader gekeken worden
naar de algemene geldigheid van het model. Hierbij is gebruikgemaakt van pad-analyses (zie
§ 3.6). Nagegaan is of de samenhang tussen de interne arbeidsmarktpositie en het voorkomen
van arbeidsgebonden WAO-intrede verklaard kan worden vanuit het denkkader. Uit de analyses
blijkt het model weliswaar te passen, maar dat er sprake is van een zwakke schakel. Dit betreÍï
de relatie tussen de interne trbeidsmarktpositie en de interventies op het werk. Uit aanvullende
analyses blijkt het model waarbij alleen de interne arbeidsmarktpositie wordt weggelaten en
de rest van het model gehandhaafd blijft, de voorkeur te hebben. Door een zwakke correlatie
tussen de buitenpolen is het voorspellend vermogen (dat wil zeggen de capaciteit om op basis
van de gegevens de uitkomst te voorspellen) van het model echter gering. Hierrnee is wel het
belasting - belastbaarheidsmodel voor het eerst empirisch als model vastgesteld. Arbeidsge-
bonden WAO-intrede kan (voor een beperkt deel) verklaard worden uit de interventies gericht
op het werk en de invloed daarvan op de werksituatie en de belastingsverschijnselen. De
aanvulling met (interne) arbeidsmarktaspecten blijkt vooralsnog niets op te leveren. Wel blijkt
het belang van interventies in het werk. Maar waarom deze interventies bij sommige werkne-
mers wel plaatsvinden en bij andere werknemers niet is vooralsnog onduidelijk.

Verklaringen voor het niet vinden van een duidelijke invloed van de interne erbeidsmarktpositie
op de interventies en het voorkomen van arbeidsgebonden WAO-intrede kunnen deels gezocht
worden in de beperkingen van het beschikbare onderzoeksmateriaal en van de onderzoeksgroep
(zie ook paragraaf 6.2). Zo is bijvoorbeeld de interne arbeidsmarktpositie in <lit onclerzoek
nogal eenzijdig vanuit de aembodzijde van de arbeidsmarkt geoperationaliseerd en waren ten
aanzien van de interventies op het werk ter voorkoming van arbeidsgebonden WAO-intrede
alleen gegevens over de aandacht voor de arbeidsomstandigheden beschikbaar. Wellicht is
het concept interne arbeidsmarktpositie in dit onderzoek te beperkt geoperationaliseercl.
Daarentegen blijkt nagenoeg dezelÍde operationalisatie in de analyses met betrekking tot
werkhervatting wel tot het veronderstelde verband te leiden. Uit de multivariate analyses (§
5.3) blijkt dat de gezondheid van de respondent in belangrijke mate verantwoordeli jk is voor
dit verband. Deze factor isjuist in de operationalisatie van het concept interne arbeidsmarkt-
positie voor de analyses met betrekking tot de arbeidsgebonden WAO-intrede buiten beschou-
wing gelaten. Over de gezondheid van de werknemer vóór het ontstaan van de ziekte waren
namelijk geen gegevens voorhanden. Ook over eventuele individuele maatregelen die getroffen
ziin om te voorkomen dat een werknemer ziek wordt van het werk, ontbreken gegevens.
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Daamiuist kan de selectiviteit van de onderzoeksgroep een rol hebben gespeeld. Zo zort voor

de vraag naar de ar-beidsgebonden WAO-intrede een onderzoeksgroep met werknemers die

niet (langdurig) verzuimden ideaal geweest zijn. De werknemers voor wie met succes maat-

regelen zijn getroffen om het verzuim of eventueel zelfs de ziekte te voorkomen, komen in

de onderzoeksgroep niet voor. Deze werknemers zijn dus niet (langdurig) uitgevallen en in

de WAO terechtgekomen en hadden wellicht een betere interne arbeidsmarktpositie dan de

uitgevallen werknemers.
Al met al kan alleen geconstateerd worden dat met behulp van dit materiaal de invloed van

de interne arbeidsmarktpositie op het proces van arbeidsgebonden WAO-intrede niet is
vastgesteld. Dit betekent niet dat daarmee ook een afdoende uitspraak is gedaan over het al

dan niet bestaan van deze relatie en daarmee over de geldigheid van het in dit proefschrift

ontwikkelde denkkader voor het proces vtur arbeidsgebonden WAO-intrede. Daarvoor is verder

onderzoek noodzakelijk, waarin meer elementen van de interne arbeidspositie worden

verzameld, meer aandacht wordt besteed aan de interventies op het werk en een bredere onder-

zoeksgroep wordt betrokken. In het volgende hoofdstuk zal hier nog op worden teruggekomen.

6.3.3 Conclusies met betrekking tot werkhervatting na een periode van
arbeidsongeschi ktheid

Ruim een vijÍde van de WAO-ers is een half tot anderhalf jaar na het einde van de wachttijd
weer aan het werk bij de oude werkgever. Nog eens l07o werkt bij een andere werkgever.

Hieronder worden conclusies getrokken over de invloed van verschillende kenmerken op

werkhervatting van werknemers die een jaar arbeidsongeschikt waren voor hun eigen werk
en op het al dan niet voorkomen van interventies.

Bedrijfstak
In de bedrijfstakken transport-, opslag- en communicatiebedrijven en in het bank- en verzeke-

ringswezen wordt relatief veel aan reihtegratie gedaan. Vim de WAO-ers uit deze bedrijfstakken

komt meer dan een kwart weer aan het werk blj de oude werkgever. 'Relatief duidt op de

vergelijking met andere bedrijfstakken, zoals de horeca, waar slechts een zesde deel van de

werknemers die een jaar ongeschikt waren voor het eigen werk weer terecht kan. Als we

vervolgens kijken naiLr de inspeurningen die bedrijven hebben ondernomen om WAO-ers weer

aan het werk te krijgen, dan blijkt dat er ook veel interventies gericht op het werk worden
gerealiseerd in de transport- , opslag- en communicatiebedrijven, terwijl de interventies gericht

op de werknemer rond het gemiddelde ligt. In het bank- en verzekeringswezen ligt dit precies

omgekeerd: hier komen relatief veel interventies gericht op de persoon voor en worden een

gemiddeld aantal interventies gericht op het werk gerealiseerd.

In de horecakomt reïntegratie bij de eigen werkgever zoals gezegd relatief weinig voor. Het

aantal interventies gericht op het werk en de werknemer liggen in de horeca rond het ge-

middelde. Dit kan erop duiden dat ondanks inspanningen van de bedrijven, reïntegratie toch

moeilijk blijft in de horeca. Een andere verklaring kan zijn dat de opbouw van het personeels-

bestand in de horeca afwijkt van dat van andere bedrijfstakken. Nader onderzoek naar de

verklaring voor het lage reïntegratiecijfer in de horeca lijkt gewenst.
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Ook in de landbouw en visserij komt reïntegratie bij de oude werkgever zeer weinig voor.
Het aantal interventies gericht op het werk ligt echter rond het gemiddelde, maar vooral de
interventies gericht op de persoon laten te wensen over.
De bouwnijverheid en bouwinstallatiebedrijven scoren gemiddeld wat betreft werkhervatting,
hetgeen opmerkelijk is gezien de gedachte die er bij velen heerst dat rnensen met een aandoe-
ning ofhandicap het werk in de bouw niet meer zouden kunnen doen. Uit dit onderzoek blijkt
dat toch een vijfde deel van de WAO-ers uit de bouw weer aan de slag kan bij de oude
werkgever. In de bouw blijkt er namelijk ook een gemiddeld aantal interventies gericht op
het werk te worden gerealiseerd. De interventies gericht op de werknemer liggen in de bouw
Iaag, hetgeen opvallend is gezien de collectieve aÍ.spraken in deze sector over het voorhanden
zijn van arbozorg voor alle werknemers. Ondanks dat de zorg voorhanden is, komen er in de
bouw dus maar weinig persoonsgerichte interventies voor.
De industrie en de overige dienstverlening scoren gemiddeld op reïntegratie. In de industrie
komen wel veel interventies gericht op het werk voor, maar het aantal persoonsgerichte in-
terventies ligt onder het gemiddelde. Bij de overige dienstverlening is het andersom: er komen
veel persoonsgerichte interventies voor, maar interventies gericht op het werk worden zeer
weinig gerealiseerd.
Het geheel van de uitkomsten van cle bedrijfstakken overziend, kan gesteld worden dat er in
elke bednjfstak verbetering mogelijk is wiuu-het gaat om de terugkeer naar de oude werkgever.
Bij de ene bedrijfstak beneft dit met name het realiseren van interventies gericht op het werk
(vooral bij de overige dienstverlening) en bij een ander bedrijfstak zou vooral meer aandacht
besteed kunnen worden aan persoonsgerichte interventies (met name bij de landbouw en
visserij, en bij de horeca).

In dit verband is het opportuun om de absolute omvang van de reihtegratie aan de orde stellen.
In on<lerhavig onderzoek geeft een kwart van de respondenten aan dat ze de komende jaren
in principe weer aan het werk zouden kunnen. Uit onderzoek onder jongere WAO-ers (onder
de 46 jaar) die niet aan het werk zijn gekomen, blijkt tevens dat 35Vo van hen vindt dat zij,
ondanks hun gezondheidssiruatie, in staat zijn om aangepast werk te doen. Het gaat hier naar
schatting om 50.000 personen (Nrlboer e.a., 1995). Het ging hier trouwens in meer dan 40o/o

van de gevallen om personen met een psychische aandoening. Dit geeft aan dat vanuit de WAO-
ers bezien, het rerhtegratiecijfèr veel hoger zou kunnen liggen dan de hier gevonden 201o. Toch
konden deze werknemers niet terecht bij de oude werkgever, omdat aangepast of passend werk
niet beschikbaar was (of beschikbaar werd gesteld) en/of omdat er tijdens het eerste .jaar ziekte
weinig aandacht aan hun reihtegratie werd besteed. De inspanningen van de onderneming waren
dus, gezien vanuit de mogelijkheden van WAO-ers om te kunnen werken, te gering. Er is dus
hier geen reden om het reïhtegratiecijfer van het bank- en verzekeringswezen of de communica-
tiebedrijven 'hoog' te noemen en die van de horeca-ondernemingen laag. Voor beide geldt
dat ze laag liggen; de eerstgenoemde bedrijven scoren daarbij iets beter dan de laatstgenoemde.

Bedrijfsomvang
Terugkeer naar het eigen bedrijf bliikt een groot probleem te zijn wanneer de WAO-er aÍ'-
komstig is uit een kleinere onderneming (tot 100 werknemers). De reden hiervoor ligt voor
de hand: er zijn in kleinere bedrijven minder altematieve functies voor handen. Ook ontbreekt
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daar professionele ondersteuning, zoals van personeelszaken of, toen nog (1990), van de

arbodiensten. voor a6viezen over {e juiste interventies gericht op het werk en gesprekken met

de werknemer over mogelijke terugkeer naar het werk. Interventies gericht op de zieke

werknemer bhjken bij <le kleine bedrijven drur ook inderdaad beduidend minder voor te komen'

Dit is conformhetgeen in ander onderzoek is gevonclen, waarbij in dit onderzoek kwantitatief

is aangetoond dat bij werkhervatting bij de eigen werkgever de omvang van het bedrijf van

groot belang is.

De bovenstaan<le conclusies met betrekking tot werkhervatting en interventies worden in tabel

6.5 samengevat.

Tabel 6.5 Ovezicht van de belangrijkste conclusies met betrekking tot werkheÍvatting en bedriifskenmerken (betekenis van

de tekens: ^ = gunstig; b = gemiddeld; ' = ongunstig), Gunstig betekent in deze tabel meer werkhervatting bij

de oude werkgever, m-eer interventies gericht op het werk (werkaanpassingen) en meer interventies gericht op

de persoon (aandacht tildens de Ziektewet). De aanduiding 'gunstig' oÍ 'ongunstig' wordt alleen gebÍuikt bij

significante verschillen (p<.05)

werkhervattins ,.*:,0ï:iï:ï,*, 
',.:ïïïH,ï'#-

bedrijÍstak:
- landbouw en visserii

- industrie

- bouwnijverheid en -installatiebedrijven

- handel, hotel- en restaurantwezen

- transpon-, opslag- en communicatiebedrijven

- bank- en verzekeringswezen

- overige dienstverlening

bedriiÍsgrootte:
- minder dan 10 werknemers

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- 1 0-34 werknemers

- 35-99 werknemers
- 1 00-499 werknemers

- 500 werknemers en meer

Diagnose
Bij àe diagnosecategorieën (tabel 6.6) is het volgende beeld te zien' wAo-ers die vanwege

hart- en vaatziekten verzuimden ofeen ongeval hebben gehad, maken een relatief goede kans

om weer bij de oude werkgever aan het werk te komen. Meer dan een kwart van hen krijgt

weer een baan brj <le oude werkgever. voor personen die om psychische redenen verzuimden

daarentegen, is de kans om bij de oude werkgever weer aan de slag te komen relatief gering'

Slechts ongeveer een zesde deel van hen komt daar weer aan het werk.
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Tabel 6.6 Overzicht van de belangrijkste conclusies met betrekking tot werkhervatting en de diagnose in hoofdcategorieën
(betekenis van de tekens: ^ = gunstig; g = gemiddeld; , = ongunstig), Gunstig bótekent in deze tabel meer
werkhervatting bij de oude werkgever, meer interventies gericht op het werk (werkaanpassingen) en meer
interventtes gericht op de persoon (aandacht tijdens de Ziektewet). De aanduiding'gunstig;of,ongunstig,wordt
alleen oebnrikt bii sinniÍinantp rrerqnhillan /nz oÀ\

werkhervatting rnteruenttes gericht interventies gericht

het weÍk de

WAO-diagnose
- psychisch
- hart en vaat
- beweging

De reden van deze grote verschillen tussen diagnosecategorieën ligt waarschijnlijk in het veel
voorkomende wisselend verloop van een psychische aandoening, hetgeen een grote flexibiliteit
van een onderneming vergt wanneer de werknemer terug zou keren. Tevens speelt
onbekendheid en schroom bij werkgever en collega's om de betrokken werknemer te benaderen
een rol. Uit onderhavig onderzoek blijkt dat zelfs professionals als bedrijÍ.sartsen zich minder
bekommeren om deze groep werknemers: contact met een bedrijÍiarts tijdens het eerste jaar
ziekte komt bij deze groep beduidencl minder vaak voor dan met bijvoorbeeld personen met
hart- en vaatziekten. Dit is opmerkelijk, omdat clit onderzoek ook aantoont dat juist mensen
met psychische klachten grote gezondheidsproblemen kennen: onder deze groep komen naast
psychische klachten ook veel psychosomatische klachten voor; tevens hebben velen last van
vermoeidheid en pijn. Er is dus vanuitgezondheidskundig oogpunt voor een bedrijfsarts veel
reden om met hen contact te zoeken, toch wordt <lit, blijkens onderhavig onderzoek, weinig
gedaan.

Een van de belangrijkste reden voor het lage rerhtegratiecijfer van werknemers met psychische
klachten lijkt echter te zijn dat er grote onbekendheid bestaat met betrekking tot de wijze waarop
het werk aangepast kan worden aan mensen met psychische klachten (zie het literatuuroverzicht
in hoofdstuk 2). Uit onderhavig onderzoek blUkt dat weinig pogingen worclen on6ernomen
om met behulp van werkaanpassingen de werkhervatting van deze groep te realiseren.

Tabel 6.7 overzicht van de belangrijkste conclusies met betrekking tot werkhervatting en persoonskenmerken (betekenis
van de tekens: ^ = gunstig; Q = gemiddeld; ' = ongunstig). Gunstig betekent in deze tabel meer wer[hervatting
btj de oude werkgever, meer interventies gericht op het werk (werkaanpassingen) en meer interventies gericht
op de persoon (aandacht tijdens de Ziektewet), De aanduiding'gunstlg oÍ'ongunstig'wordt alleen geUàin nil
siqniÍicante verschillen íD<.0S)

werkhervatting interventies gericht interventies oericht

het werk de werknemer

geslacht:
- man
. VTOUW
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leeltiid:
- ionger dan 35 iaar
- 35 Vm 44 jaar

- 45 Vm 54 jaar
- 55 ím 65 jaar

natíonaliteit:
- Nedellands
- niet-Nederlands

opleiding:
- gsen

- lager onderwijs

- lager beroepsonderwijs

- MAVO/MULO

- middelbaar beroepsonderwijs

- HAVO, atheneum

- hoger beroepsonderwiis
- uriiveÍsiteit

beÍoepstak:
- wetenschappelijke (vak)specialisten e.d.

- beleidvoerende en hogere leidinggevenden

- admihistratieve beroepen
- comrnerciële beroepen

- dienstverlenende beroePen

- agrarische beroepen, vissers

" ambachtelijke en industrièle beroepen

omvang dienstverband:
-1-8uur
- 9-16uur
- 17 -24uul
-25-32u\r
-33-40uur
- meer dan 40 uur

aanlal dienstiaren (bii de laatste werkgeveÍ):

- maxjmaal 5 jaar

- 6-1 0 jaar

- 11-15 jaaÍ

- 1 6-20 jaar

- meer dan 20 jaar

gezondheid bij uitval:
- niet goed

. matig
- redelijk

werkheruatting interventies gericht

0

0

il

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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Geslacht
Er bestaat een groot verschil tussen mannen en vrouwen wanneer het gaat om het weer aan
het werk komen na een periode van arbeidsongeschiktheid (zie tabel 6.7). Vrouwen komen
minder vaak weer aan het werk bij de oude werkgever. Ook dit is conform hetgeen in eer6er
onderzoek is aangetoond. Interventies gericht op het werk komen bij mannen meer voor dan
bij vrouwen. Voor vrouwen zijn er tijdens het eerste jaar ziekte wel meer persoonsgerichte
interventies dan voor de mannen. Hierover waren tot nu toe nauwelijks kwantitatieve gegevens
beschikbaar. In het verleden is wel onderzoek gedaan naar een mogelijk verschil in behancleling
bij de uitvoeringsorganen bij de aanvraag van een WAO-uitkering (zie hooÍdstuk 2). Hierbij
werd gesuggereerd dat vrouwen wellicht anders behandeld werden dan mannen, hetgeen ten
nadele van vrouwen zou uitwerken. Uit onderhavig onderzoek blijkt dat er inderdaad een
verschil is in de benadering van mannen en vrouwen tijdens het eerste jaar ziekte, maar dit
verschil hjkt niet altijd ten nadele van vrouwen te zijn: voor vrouwen worden vaker persoons-
gerichte interventies ondemomen tijdens het eerste jaar ziekte dan voor mannen. Er is echter
wel sprake van aanzienlijk minder werkaanpassingen bij vrouwen. Na{er onderzoek naar 4e
precieze reden van de geringe werkhervattingen bij vrouwen en de rol van interventies hierbij
lijkt gewenst.

Leeftijd
Leeftijd blijkt bij reïntegratie naar de eigen werkgever een, zij het geringe, rol te spelen bij
werkhervatting bij de eigen werkgever: hoe jonger iemand is hoe meer kans op terugkeer naar
het eigen bedrijf. De invloed van leeftijd op werkhervatting is echter maar gering. Leeftijd
heeft geen invloed op het voorkomen van interventies. Interventies gericht op het werk en
op de werknemers komen bij de WAO-ers tussen de 35 en 54 jaar in dezelfde mate voor. Bij
de groep onder de 35 jaar en boven de 55 jaar komt werkhervatting relatief weinig voor. Dat
leeÍtijd weliswaar een rol speelt bij werkhervatting, maar dat het hier gaat om slechts een geringe
rol is een opmerkelijke uitkomst. Recentelijk is nog aangetoond clat leeftUd een grote rol speelt
bij sollicitaties en dus een belangrijke bepalende factor is in het selectiegedrag van werkgevers
(NRC, I 997). Hierbij bleek de werkgeverjuist een voorkeur te hebben voor jongere gegadig-
den. Kennelijk geldt deze 'leeftijdsdiscriminatie' alleen voor personen die cle werkgever niet
kent; wanneer het gaat om de terugkeer van eigen werknemers na een langere periode van
ziekte speelt leeftijd een geringe rol, waarbij jongeren iets meer kans maken 4an ouderen. Bij
interventies is leeftijd in ieder geval van geen belang.

Nationaliteit
Nationaliteit bhjkt geen rol te spelen bij de kans op werkhervatting bij de eigen werkgever,
noch bij het in aanmerking komen voor interventies gericht op het werk. Wel komen er bij
niet-Nederlanders minder persoonsgerichte interventies voor; dit blUkt echter geen negatief
efÍèct te hebben op de terugkeerkans.
Dit is een opmerkelijke uitkomst, omdat <le beschikbare literatuur over dit onderwerp erop
wijst dat niet-Nederlanders minder kans op werk zouden maken dan Neilerlanders.
Het lijkt erop dat voor nationaliteit hetzelÍde geldt als voor leeftijd: wanneer de werkgever
de persoon kent, wordt het selectiegedrag niet bepaeLld door de nationaliteit, maar door andere
factoren, zoals het aantal dienstjaren en de gezondheid. Hieruit zou de stelling gedestilleerd
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kunnen worden dat werkgevers bii werknemers die hun bekend ztjn, zich minder laat leiden

door vooroorclelen en meer door hun daadwerkelijke productiviteit. Opvallend is het dan dat

er wel een verschil bhjÍt bestaan tussen mannen en vrouwen bij werkhervatting, in de zin dat

vrouwen minder vaak weer aan het werk komen dan mannen'

Beroepsopleiding
Br1 de kans op terugkeer bij de oude werkgever blijkt vooral het hebben van een beroepsoplei-

ding van belang: de hoogte vtm de opleiding is viur geringer belang. Bij de interventies gericht

op à. p..roon is een omgekeerd effect te zien: de hoogte van de opleiding is van invloed op

hàt in aanmerking komen voor persoonsgerichte interventies(hoe hoger opgeleid hoe meer

aandachtvanuithetbedrijftrjdens het eerstejaar ziekte), maar het al dan niet hebben van een

beroepsopleiding niet. Bij het al dan niet in aanmerking komen voor interventies gericht op

het wàrk speelt opleiding geen rol. Tot nu toe was in onderzoek geen onderscheid gemaakt

tussen ile hoogte en de aard van de opleiding.

Vooral voor de groep WAO-ers zonder opleiding of met alleen lager onderwijs is de situatie

weinig rooskleurig. Het betreft hier een kwart van de WAO-ers (Nijboer e.a.' 1995) met een

zeer laag terugkeerpercentage (10 d l5E;). Hun kansen om ooit nog aan het werk te komen

lijken rninimaal. Banen waar geen beroepsopleiding voor vereist is, worden steeds schaarser

in Nederlan<l. Bovendien worden voor juist die banen jonge gezonde werknemers ingeschakeld'

omdat deze banen vaak fysiek hoge eisen stellen aan de werknemers of mentaal zwaat ztjn

vanwege het eentonige karakter. Voor WAO-ers met een dergelijk laag opleidingsniveau lijkt

het volgen van een (beroeps)opleiding cle enige mogelijkheid om ooit weer aan het werk te

komen.

Beroep
WAO-ers met een dienstverlenend of agrarisch beroep maken weinig kans om weer aan het

werk te kunnen bij de eigen werkgever. Bij de dienstverlenende beroepen komen interventies

gericht op het werk maar weinig voor. Bij de agrarische beroepen komen weinig per-

ioon.g".i.ht" interventies voor. Onderzoek lijkt gewenst naar de reden waarom in dienstverle-

nende beroepen interventies gericht op het werk zo weinig worden gerealiseerd' Vooralsnog

lijkt aanclachl voor de mogehjkheid voor interventies gericht op het werk in de dienstverlenende

beroepen gewenst, evenals meer aandacht voor persoonsgerichte interventies voor werknemers

met een agrarisch beroeP.

Omvang dienstverband

Werknemers <lie in deeltijd werken, maken na een periode vem arbeidsongeschiktheid beduidend

minder kans om weer bij de oude werkgever aan de slag te kunnen dan degenen die Íulltime

werkten. Ook interventies gericht op het werk komen onder hen minder vaak voor' Interventies

gericht op de werknemer komen bij parttimers echter evenveel voor als bij werknemers met

àen vollerlige werkweek. Het kan zijn dat het voor personen die in deeltijd werken moeilijk

is om de werktijd nog verder te bekorten, waardoor er minder mogelijkhetlen voor

werkaanpassingen zijn en de kans op werkhervatting vermindert'
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Aantal dienstjaren
Dienstjaren blijken van belang te zijn om terug te kunnen keren naar de oude werkgever. Een
lange relatie met een werkgever leiclt tot een grotere geneigdheid van de werkgever om het
werk aan te passen en ook tot meer persoonsgerichte interventies. Dit leidt tot meer werk-
hervattingen bij WAO-ers met een langer dienstverband.

Gezondheid
Het ligt voor de hand dat mensen met ernstige gezondheidsklachten in mindere mate zullen
terugkeren naar werk dan mensen met minder emstige klachten. Dat voor deze mensen miniler
pogingen worden gedaan om ze aan het werk te houden in de vorm van interventies gericht
op het werk is ook goed uit te leggen. Wanneer duidelijk is dat een werknemer helemaal niet
meer kan werken, is het te begrijpen dat er ook geen interventies gericht op het werk worden
overwogen. Hierbij kan echter aangetekend worden dat bij vele chronische ziekten veel langer
doorgewerkt kan worden dan in het beclrijf of brj cle arbodienst wordt gedachr (NCCZ, I 994).
Verwonderlijk is het wel dat bij mensen met een slechtere gezondheid ook minder interventies
gericht op de persoon voorkomen, terwijl aandacht vanuit het bedrijf en een arboclienst juist
voor hen erg belangrijk kan zijn. Ook hiervoor kan de verklaring gelden dat hervatting bij
rninder gezonden minder aan de orde is en dat de arbozorg zich daarom minder bekommert
om de 'ernstiger gevallen'.

6.3.4 Beantwoording van de vraagstellingen over werkhervatting na een
periode van arbeidsongesch iktheid

In deze paragraafstaat de beantwoording van cle hooÍdvraagstelling van deze dissertatie cen-
traal, namelijk de vraag of het proces van werkhervatting bij de eigen werkgever van werkne-
mers die een jaar arbeidsongeschikt waren voor hun eigen werk, verklaard kan worden vanuit
een denkkader, waarin het model belasting - belastbaarheid gecombineerd is met 6e theorie
van de gesegmenteerde interne arbeiclsmarkt (zie paragraaf 1.5). Dit kader veronderstelt <iat
de invloed van de interne arbei<lsmarkt op werkhervatting verloopt via het al dan niet in
aanmerking komen voor interventies (interventies gericht op het werk of interventies gericht
op verbetering van het vetwerkingsvermogen), naar het verwerkingsvermogen en tot slot naar
het al dan niet hervatten van het werk br.1 de eigen werkgever.
In deze paragraaf worden eerst conclusies getrokken over de samenhang tussen de interne
nrbeidsmarktpositie en werkhervatting en vervolgens komen de tussenliggende relaties aan
de orde. Besloten wordt met conclusies over de geldigheid van het gehele denkkader.

De invloed van de interne arbeidsmarkrposiÍie op werkhervatting
De veronderstelling bij het opstellen van het denkkader van deze dissertatie is dat cle interne
arbeidsmarktpositie van een WAO-er voor een groot deel bepaalt of cleze weer aan het werk
komt bij de oude werkgever. De interne arbeidsmarktpositie is geoperationaliseerd aan de hancl
van persoonskenmerken die een indicatie vormen voor deze positie: vrouwen zouden een
minder goede arbeidsmarktpositie hebben clan mannen, ook zou deze minder goede positie
gelden voor: niet-Nederlanders; ouderen, laag opgeleiden; relatief gezonden; personen die
nog niet lang brj de werkgever werken en personen die werken in deeltijd.
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Deze veronderstelling bl4kt ten dele op te gaan: geslacht, het al dan niet hebben van een

beroepsopleiding, de omvang van hetdienstverband, de gezondheid en het aantal dienstjaren

zijn van t.fang Ur3 werkhervatting, waarbij gezondhei<l en geslacht de belangrijkste twee varia-

bàlen zijn. Ooi net arurtal diensdaren en het hebben van een beroepsopleiding spelen een rol'

Leeftijà, hoogte van de opleiding en de omvang van het dienstverband hebben weliswaar

invloeà op werkhervatting, maar deze is zeer gering. Nationaliteit blijkt geen rol te spelen bij

het al dan niet aan het werk komen br.1 de eigen werkgever'

De terugkeer naar de oucle werkgever na een periode van arbeidsongeschiktheid wordt voor

l57o verklaard uit de interne arbeidsmarktpositie van een werknemer. Geconcludeerd kan

wor6en dat de interne arbeidsmarktpositie van een werknemer van belang is voor zijn kans

om na een periode van arbeidsongeschiktheid weer aan cle slag te kunnen bij de oude werk-

gever.

De veronderstelling is <lat de relatie tussen de interne arbeidsmarktpositie en de mate waarin

werkhervatting voorkomt, verloopt via interventies, verwerkingsvermogen en arbeidsbelasting'

Bij interventies kan het gaan om interventies op het werk en interventies gericht op het

verbeteren van het verwerkingsvermogen. Hieronder worden conclusies getrokken aangaande

deze tussenliggende relaties.

De invkterl van cle iltterne arheidsntarktpositie op hel voorkomen vcLn interventies gericht r4t

h.et werk
In het <lenkkader worilt ervanuit gegzurn dat een gunstige interne arbeidsmarktpositie leidt tot

meer kans om in aanmerking te komen voor interventies op het werk'

Dit verband blijkt inderilaad te bestaan, maar de verklaarde variantie bedraagt echter slechts

4o/o (eetmultiple corelatie van .19). Nationaliteit, opleiding en leettijd werden verondersteld

van invloed te zijn op de kans op werkhervatting. Dit blijkt echter niet het geval te zijn (bivariaat

nog wel, ma,y brj correctie voor gezon<lheid en dienstjaren valt dit effect weg). Alleen geslacht

(mannen meer werkaanpassingen dan vrouwen), aantal dienstjaren en (in mindere mate) de

omvang van het dienstverband en gezondheid blijken een rol te spelen br1 het al dan niet in

aanmerking komen voor een interventie gericht op het werk'

De conclusie luidt daeu.om dat de inteme arbeidsmarkt een geringe ro1 speelt bij het al dan niet

in aanmerking komen voor interventies gericht op het werk, waarbij vooral het geslacht en

het aantal dienstjaren doorslaggevend zijn.

De invlctecl van de interne arbeirlsmarktpositie op de interventies gerichÍ op de v'erknemer

Naast interventies gericht op het werk zijn er ook interventies mogehjk die gericht zijn op het

verbeteren van hetverwerkingsvermogen. In dit onderzoek hebben we alleen de interventies

bestudeerd <lie vanuit het werk werden georganiseerd: het volgen van een opleiding, de

arbozorg en de aanclacht van chefen collega's. De veronderstelling is dat een betere interne

arbeidsmarktpositie leidt tot meer persoonsgerichte interventies'

Het blijkt dat er inderdaad een verband is tussen de interne arbeidsmarktpositie en de persoons-

gerichte interventies: J7o vafide variantie wordt erdoor verklaard. Dit is een gering percentage,

àat voornamelijk gedragen wordt door <lrie onderdelen van de interne arbeidsmarktpositie:

geslacht, nationaliteit en het aantal clienstjaren. Vrouwen, Nederlanders en werknemers met
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veel dienstjaren krijgen meer persoonsgerichte interventies. LeeÍtijd en gezondheid spelen
ook een rol, zij het dat deze geringer is dan de voornoemde variabelen. Anders dan veroncler-
steld blijken bij correcties voor de andere persoonskenmerken, de omvang van het
dienstverband, de leeÍïijd en het hebben van een beroepsopleiding geen invloed te hebben op
het voorkomen van persoonsgerichte interventies.
Geconcludeerd kan daarom worden dat evenals bij de interventies op het werk, de kans op
interventies gericht op het verbeteren van het verwerkingsvermogen slechts in geringe mate
bepaald wordt door de interne arbei<lsmarktpositie van een WAO-er. Geslacht. het aantal
dienstjaren en nationaliteit zijn de drie inclicatoren van arbeidsmarktpositie die het sterkst
correleren met het voorkomen van dit type interventies.

De invkted van persoonsgerichte interventies op het verwerkingsvermogen
Analoog aan het denkkader is de veronderstelling dat interventies gericht op de werknemer
door arbodienst, chefen/ofcollega's leidt tot een verbetering van het verwerkingsvermogen
van de betrokkene. Dit bltjkt weliswaar het geval te zijn, maar het effect is mcar zeer gering:
de conelatie bedraagt slechts .09. Dit houdt in dat slechts lo/o van de variantie in ver-
werkingsvermogen verklaard wordt door de interventies gericht op de werknemer. Het was
wel te verwachten dat de verklaarde variantie niet erg hoog zou zijn, omdat cle belangrijkste
verklaring voor de verbetering van het verwerkingsvermogen uiteraard gelegen moel zijn in
het verloop van de aandoening en het succes van de therapie die voorgeschreven is vanuit de
curatieve sector' Bovendien bevat de operationalisatie van het begrip verwerkingsvermogen
nu net die onderdelen die meer door het bedrijf te beïhvloeden zijn, zoals motivatie en attitucle.
Uit dit onderzoek blijkt dat ook aandacht vanuit het bedrijf een (21 het gering) positief effect
kan hebben op het verwerkingsvermogen.

De invloed van het verwerkingsverrnogen op werkhervatting
Aangenomen werd dat een relatief goed verwerkingsvermogen (uitgedrukt in psychische en
somatische gesteldheid) leidt tot meer kans op werkhervatting br.1 de eigen werkgever.
Het verwerkingsvermogen bhjkt inderclaad invloed te hebben op de kans op werk na een
periode van arbeidsongeschiktheid. Deze invloed blijkt in dit onderzoek echter niet erg hoog
(een correlatie van .21 en een verklaarde variantie van 4Vo'). Ook clit kan te maken hebben met
de beperkte operationalisatie van verwerkingsvermogen. Was motivatie meegenomen, dan
was de verklaarde variantie waarschijnhjk ook hoger geweest. Uit recent onderzoek blijkt dat
er een relatie is tussen motivatie en werkhervatting (van der stelt e.a., 1996a).

De geldigheid van heÍ denkkader
Nu alle verschillende onderdelen van het clenkka<ler beschreven zijn, is het kader in zijn geheel
geanalyseerd. Deze analyse is gebeurd op basis van pa«l-analyses (zie paragraaf 3.2). op deze
wijze wordt getoetst of de relatie tussen de interne arbeiclsmarktpositie en werkhervatting
verloopt volgens de in het kader aangegeven tussenstappen.
Een model waarbij de relatie tussen de inteme arbeidsmarktpositie en werkhervatting verloopt
via interventies gericht op de persoon en interventies gericht op het werk. Hierbij wordt oók
een interactie tussen deze interventies aangegeven. Het verwerkingsvermogen blr.lkt dus uit
het model uit te vallen. Dit was wel te verwachten gezien de geringe correlatie tussen de
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interventies gericht op het werk en het verwerkingsvermogen. Een verklaring voor het

wegvallen van deze factor kan zijn de beperkte operationalisatie van het begrip ver-

werkingsvermogen in deze studie. Mogetijk was deze wel in het model gebleven wanneer ook

motivatie was meegenomen bij de operationalisatie. Hiernaast bleek dat ook dit beste model

niet volledig past bij de gegevens. Dit houdt in dat ook andere factoren de relatie tussen interne

arbeidsmarktpositie en werkhervatting kunnen verklaren, of dat deze relatie mogelijk ook direct

verloopt.

Geconclucleerd kan worden dat voor het verklaren van het proces van werkhervatting van werk-

nemers die een jaar arbeidsongeschikt zijn voor hun eigen werk de interne arbeidsmarktpositie

een rol speelt en dat deze verloopt via interventies gericht op het werk en interventies gericht

op de persoon. Zowel de interne arbeidsmarktpositie als de balans tussen belasting en

belastbaarheid blgken dus een rol te spelen. Dit laatste kon echter maar zeer beperkt getoetst

worden vanwegehetontbreken van gegevens over belastende factoren, regelmogelijkheden

en belastingsverschijnselen en een beperkte operationalisatie van het begrip ver-werkingsvermo-

gen. Door de wel aangetoonde rol van interventies gericht op het herstel van de balans tussen

belasting en belastbaarheid, kan wel een invloed van dit model worden verondersteld.

6.3.5 Conclusies met betrekking tot arbeidsgebonden WAO-intrede en

werkhervatting in onderlinge samenhang bezien
In <leze paragraaf worden de zLrbeidsgebonden WAO-intrede en de werkhervatting bij de oude

werkgever in hun onderlinge samenhang bekeken en wordt nagegaan in hoeverre beide

processen op eenzelfde wijze verklaard kunnen worden.

Voorafgaande hieraan worden de conclusies van beide aspecten met betrekking tot bednlÍsken-

merken, diagnoses en persoonskenmerken gecombineerd. In tabel 6.8 worden de bedrijfsken-

merken (bedrijfstak en bedrijfsgrootte) in een rangorde geplaatst ten aanzien van de situatie

met betrekking tot de arbeidsgebonden WAO-intrede en de werkhervatting bij de oude

werkgever. Bovenaan de rangorde staan de bedrijfskenmerken die samengaan met gunstige

aspecten van arbeidsgebonden WAO-intrede en werkhervatting. Gunstig houdt in dat arbeidsge-

bonden WAO-intrede relatief weinig voorkomt, dat er veel aandacht is voor de arbeidsomstan-

digheden en dat sprake is van weinig belastende factoren in het werk. Tevens is er dan sprake

van relatief veel interventies gericht op het werk, veel persoonsgerichte interventies tijdens

het verzuim en veel werkhervatting. De scores op deze kenmerken (gunstig, gemiddeld,

ongunstig) zijn zonder verdere weging bij elkaar opgeteld, waaÍna de onderstaande volgorde

ontstond. Onderaan de rangorde staan de bedrijfskenmerken met ongunstige aspecten.
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Tabel 6.8 Overzicht van de belangrijkste conclusies met betrekking tot arbeidsgebonden WAO-|ntrede en werkhervatting
naar bedrijÍskenmerken; waarbij de bedrijfskenmerken in volgorde van gunstig naar ongunstig zijn geplaatst

(betekenis van de tekens: ^ = gunstig; Q = gemiddeld; ' = ongunstig), Gunstig betekent in deze tabel bij de
arbeidsgebonden WAO-intrede: (1) minder arbeidsgebonden aandoeningen onder de WAO-ers, (2) minder
belastende factoren in het werk en (3) meer interventies gericht ophet werk (aandacht voor de arbeidsomstandighe-
den) en bij werkhervatting: (1) meer werkhervatting bij de oude werkgever, (2) meer interventies gericht op het
werk (werkaanpassingen) en (3) meer interventies gericht op de persoon (aandacht tijdens de Ziektewet). De
aanduiding'gunstig of'ongunstig'wordt alleen gebruikt bij signiÍicante verschillen (p<,05)

arbeidsgebonden WAO-intrede

123
werkhervatting

23
bedrijfstak:
1. bank- en verzekeringswezen

2. transport-, opslag- en communicatie

2. overige dienstverlening

3, landbouw en visserij

3. industrie

4. bouwnijverheid en -installatre

5. handel, hotel- en restaurantwezen

bedrijÍsgrootte:
'1, 500 werknemers en meer

2. 1 00-499 werknemers

3. 35-99 werknemers

4. minder dan 1 0 werknemers

5, 10-34 werknemers

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Het blijkt dat van de bedrijfstakken het bank- en verzekeringswezen het meest gunstig scoren
wat betreft arbeidsgebonden wAo-intrede en reïntegratie. ook de transport-, opslag- en
communicatiebedriiven en de bedrijven in de overige dienstverlening scoren relatief gunstig.
In de transport-, opslag- en communicatiebedrijven is echter minder aandacht voor de
arbeidsomstandigheden en in de overige dienstverlening komen interventies gericht op het
werk minder voor. De landbouw (en visserij) en de industrie nemen een middenpositie in ten
aanzien van deze aspecten. De landbouw komt gunstig uit de vergelijking met betrekking tot
belastende factoren en aandacht voor arbeidsomstandigheden; slechter is het daar gesteld met
werkhervatting en de aandacht voor zieke werknemers. De industrie scoort goed op aandacht
voor arbeidsomstandigheden en interventies gericht op het werk, maar slecht op belastende
factoren in het werk en persoonsgerichte interventies tijdens verzuim. De bouwnijverheid komt
minder gunstig uit dit onderzoek: daar komt verhoudingsgewijs veel arbeidsgebonden WAO-
intrede voor en persoonsgerichte interventies tijdens verzuim komen weinig voor. De han<lel
en horeca scoren op geen enkel aspect met betrekking tot arbeidsgebonden WAO-intrede en
reïhtegratie gunstig. Er is in deze bedrijÍ.stak sprake van relatief veel arbeidsgebonden WAO-
intrede en weinig werkhervatting brl de oude werkgever. Bovendien melden WAO-ers die
werkzaam waren in de handel en horecii dat daar weinig aandacht bestaat voor de arbeids-
omstandigheden.

Wanneer gekeken wordt naar de bedrijfsomvang bhjkt dat het in grotere bedrij ven ( 1 00 werk-
nemers en meer) veelal gunstiger gesteld is met de aspecten van arbeidsgebonden WAO-intrede

200

0

0
'00^
00
'00



en rerhtegratie dan in kleinere en middelgrote bedrijven (minder dan 100 werknemers). In de

bedrijven tot 35 werknemers is de situatie rondom reÏntegratie vooral erg ongunstig.

Tabel 6.9 Ovezicht van de belangrijkste conclusies met betrekking tot arbeidsgebonden WAO-intrede en werkhervatting

naardiagnoses in hoofdcategorieën; waarbij de diagnoses in volgorde van gunstig naar ongunstig zijn geplaatst

(betekenis van de tekens: ^ = gunstig; 0 = gemiddeld; ' = ongunstig). Gunstig betekent in deze tabel bij de

arbeidsgebonden WAO-|ntrede: (1) minder arbeidsgebonden aandoeningen onder de WAO-ers, (2) minder

belastende Íactoren in het werk en (3) meer interventies gericht op het werk (aandacht voor de arbeidsomstandighe-

den) en bil werkhervatting: (1) meer werkhervatting bij de oude werkgever, (2) meer interventies gericht op het

werk (werkaanpassingen) en (3) meer interventies gericht op de persoon (aandacht tijdens de Ziektewet). De

aanduidinq 'qunstiq' oÍ 'onqunst q' wordt alleen gebruikt bij significante verschillen (p<.05)

arbeidsgebonden WAO-intrede

123

werkhervatting

23

WA0-diagnose:
1. hart en vaten

2. overig

3. beweging

4. osvchisch

0

0

0

0

In tabel 6.9 ztln de diagnosecategorieën in volgorde van gunstig naar ongunstig gezet. Hierbij

is eenzelÍde systematiek gevolgd als bij de bedrijÍitakken.
Uit de tabel wordt duidelijk dat voor WAO-ers met hart- en vaatziekten en voor WAO-ers
met andersooftige aandoeningen dan harl- en vaten, beweging en psychisch, de situatie relatief
gunstig is: op geen enkel punt komt bij deze twee groepen een negatieve score voor. Bij
aandoeningen aan het bewegingsapparaat vormt alleen de arbeidsgebondenheid van de

aandoening onder de WAO-ers een probleem. Verhoudingsgewijs veel WAO-ers met deze

diagnose wijten hun ziekte aan het werk dat zij eerst deden.

Duidelijk wordt dat de WAO-ers met psychische aandoeningen een achterstand hebben ten

opzichte van andere WAO-ers. Het betreft alle hier onderzochte aspecten van arbeidsomstan-

digheden en reintegratie.

Bij de verschillende persoonskenmerken is een zelfde procedure gevolgd als brj de bedrijfsken-

merken en de diagnoses. In tabel 6.10 wordt steeds perkenmerk een volgorde van gunstig

naar ongunstig gegeven.

De verschillen tussen mannen en vrouwen zijn wisselend. Bij vrouwen - en met name bij in
deeltijd werkende vrouwen - komt minder arbeidsgebonden WAO-intrede voor, maar is

reihtegratie bij de oude werkgever problematisch. Bij mannen ligt deze situatie juist orngekeerd.

Arbeidsgebonden WAO-intrede komt hier meer voor, maar de reïntegratiekansen bij de oude

werkgever zijn gunstiger.
De verschillen naar leeftijd zijn beperkt. De situatie van jongste WAO-ers is in het algemeen

wat ongunstiger en die van de oudste WAO-ers wat gunstiger. Desondanks komen bij jongere

WAO-ers minder arbeidsgebonden aandoeningen voor en bij oudere WAO-ers minder werk-

hervatting bij de oude werkgever.
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De positie van niet-Nederlanders is op (vrijwel) alle fronten minder gunstig dan die van Neder-
landers. Alleen ten aanzien van de aandacht voor de arbeidsomstandigheden scoren niet-
Nederlanders gunstiger dan Nederlanders.
Ten aanzien van opleiding geldt als algemeen patroon dat naarmate het niveau hoger ligt, de
kansen op arbeidsgebonden WAO-intrede kleiner en de kansen op werkhervatting groter zijn.
Uitzondering vormen de WAO-ers atkomstig van de universiteit - die in de rangorde een
middenpositie innemen - en de WAO-ers met een HAVO of Atheneum opleiding - die hier
het meest gunstig scoren.

Tabel 6.1 0 Oveaicht van de belangrijkste conclusies met betrekking tot de arbeidsgebonden WAO-intrede en werkhervatting
naar persoonskenmerken; waarbij de persoonskenmerken in volgorde van gunstig naar ongunstig zijn geplaatst

(betekenis van de tekens: ^ = gunstig; g = gemiddeld; ' = ongunstig). Gunstig betekent in deze tabel bij de

arbeidsgebonden WAo-intrede: (1) minder arbeidsgebonden aandoeningen onder de WAO-ers, (2) minder

belastende Íactoren in het werk en (3) meer interventies gericht op het werk (aandacht voor de arbeidsomstandighe-

den) en bij werkhervatting: (1) meer werkhervatting bij de oude werkgever, (2) meer interventies gericht op het
werk (werkaanpassingen) en (3) meer interventies gericht op de persoon (aandacht tijdens de Ziektewet). De

aanduiding 'gunstig' of 'ongunstig' wordt alleen gebruikt bij signiÍicante verschillen (p<.05)

arbeidsgebonden WAO-intrede

123
werkhervatting

2

geslacht:

1. vrouw

2. man

leeÍtijd:
1. 55 ím 65 jaar

2. 35lln 44 jaar

3. 45 t/m 54 jaar

4, jonger dan 35 jaar

nationaliteit:
'1. Nederlands

2. nielNederlands

opleiding:
1. HAVO, atheneum

2. middelbaar beroepsonderwijs

3. hoger beroepsondenruijs

4, IVIAVO/MULO

4, univeÍsiteit

5. lager beroepsonderwijs

6. lager onderwils

7. geen

0

0

0

0

0

0

0

0

00
00
00
0'

0^
00
'0

0

0

0

0

0

0

0

0^
0'
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arbeidsgebonden WAO-intrede

123

werkhervatting

2

beroepstak:

1. administratieve beroepen

2. beleidvoerende/hogere leiding

3, wetenschappelijke (vak)specialisten

4, commercièle beroepen

4, agrarische beroepen, vissers

5. dienstverlenende beroepen

5. ambachtelijke/industriële beroepen

omvang dienstverband:
1. 17 - 24 uur

2.1- 8uur
3.9-16uur
4.25 - 32 uut

4. 33 - 40 uur

5. meer dan 40 uur

dienstlaren (bii de laatste werkgever):

1. 16-20 jaaÍ

2, meer dan 20 jaar

3,11-15jaar
4. 6-1 0 jaar

5. maximaal 5 jaar

gezondheid bij uitval:
1 . goed

2. redelijk

3. rnatig

4. niet ooed

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

De rangorde bij beroepstak ligt zeer divers. Verhoudingsgewijs gunstig is de situatie voor de

WAO-ers die in een administratief beroep werkten of als beleidvoerende en hogere leidingge-

vende. Ongunstig dairentegen is de situatie van de WAO-ers die in ambachtelijke/ industriële

of in dienstverlenende beroepen werkten. Wetenschappelijke (vak)specialisten, commerciële

beroepen en agrariërs zijn terug te vinden in de middenmoot.

WAO-ers die minder dan 25 uur werkten scoren veelal gunstiger ten aanzien van aspecten

van arbeidsgebonden WAO-intrede. WAO-ers die meer dan 25 uur werkten -en met name

degenen die 33-40 uur werkten - hebben een gunstiger positie ten aanzien van de aspecten

van werkhervatting bij de oude werkgever.

De situatie voor de WAO-ers met een groot aantal dienstjaren (bij de laatste werkgever) is

duidelijk gunstiger dan die van de WAO-ers met een geringer aantal dienstjaren. WAO-ers

met meer dan 15 dienstjaren bij de laatste werkgever melden minder belastende factoren in

het werk, meer aandacht voor de arbeidsomstandigheden, meer persoonsgerichte interventies

tijclens verzuim, meer interventies gericht op het werk voor verzuim en meer rerntegratie. WAO-
ers met hooguit 5 dienstjaren br.1 de laatste werkgever hebben zeer ongunstig perspectieven:

zij scoren op vrijwel alle aspecten negatief.

0

0

0

0

0

0

0^
0^
000^
0v0^
0'

nvt

nvt

nvt

nvt

nvt

nvt

nvt

nvt

nvt

nvt

nvl
nvt
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Een redelijke of goede gezondheid verhoogt de kans op werkhervatting. Deze WAO-ers melden
ook meer persoonsgerichte interventies en meer interventies gericht op het werk voor verzuim.

In tabel 6. I I is over de verschillende persoonskenmerken heen een clustering gemaakt van
gunstig en ongunstig scorende kenmerken.

De tabel laat zien dat de perspectieven voor niet-Nederlanders met een zeer lage opleiding
en een gering aantal dienstjaren slecht is. Er is weinig aandacht voor arbeidsomstandigheden
voor deze groep, er komt veel arbeidsgebonden WAO-intrede voor en er zijn veel belastende
factoren in het werk. Wanneer we kijken naar de kansen voor reïntegratie van deze groep, dan
mogen deze zeer laag worden geschat: werkhervatting, interventies gericht op het werk en
interventies gericht op de werknemer voor verzuim komen nauwelijks voor.

Relatief gunstig is de situatie voor Nederlandse WAO-ers, WAO-ers met een opleiding op
HAVO of Atheneum niveau, WAO-ers die werkzaam waren in administratieve beroepen,
WAO-ers die al een lang dienstverband hadden bij de oude werkgever en WAO-ers met een
naar verhouding met de omstandigheden redelijke gezondheid bij uitval. Zij hadden over het
algemeen goede arbeidsomstandigheden voor de uitval en maken een relatief goede kans terug
te kunnen keren naar de eigen werkgever na een periode van ziekte.

Tabel 6.11 Rangorde van de persoonskenmerken (van gunstig naar ongunstig) met betrekking tot de aspecten van de
arbeidsgebonden WAO-intrede en werkhervatting

1. gunstig
- Nederlanders

- met een HAVO/Atheneum opleiding
- in een administratief beroep
- met meer dan 15 dienstjaren
- met een relatief goede of redelijke gezondheid bij uitval

1;lii,ïlill
-met een MBO-of HBO-opleiding
- in beleidvoerende beroepen oÍ hoger leidinggevende oÍ wetenschappelijke vakspecialisten
- met een dienstverband tussen de 6 en 1 5 jaar
- aÍbeidscontract minder dan 25 uur per week

:#:.:,,
- met LBO, IVAVO oÍ unrversitaire opleiding
- in commerciële, dienstverlenende, agrarische oÍ industriële beroepen
- met een niatige gezondheid bij uitval

4. ongunstig
- jonger dan 3S-jaar
- niet-Nederlanders

- met maximaal basisondeÍwijs
- arbeidscontract 25 uur oÍ meer per week
- maximaal vijÍ dienstjaren
- slechte gezondheid bij uitval
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In tabel 6.12 wordt de onderlinge relatie tussen de arbeidsgebonden WAO-intrede en werkher-

vatting gegeven.

Tabet 6.12 Samenhanq tussen de arbeidsgebonden WAO-|ntrede en werkhervattin

werkhervatting bij de oude werkgever

nee onbekend Totaal

arbeidsgebondenheid van de aandoening:
- geheel of grotendeels

- in belangrijke mate

- in beperkte mate

- geheel niet

e!.qeret9........

Totaal

785%
72.3%

66,6%

65.7"/"

F7,.q%.............

70.8%

(n=2094)

(n=1 778)

(n=1 220)

(n=1 953)

fr=2L7"\.......

(n=7322\

144%

20.4%

24.6%

26.01"

20.6"/"

8,8%

8.3%

8.6%

28.9"/.

Uit de tabel bhjkt een beperkte samenhang tussen de arbeidsgebonden WAO-intrede en de

werkhervatting brj de oude werkgever. WAO-ers die hun ziekte geheel of grotendeels aan hun

werk wtten, hebben minder vaak het werk hervat bij de oude werkgever dan WAO-ers die

een minder duidelijke of zelfs geheel geen relatie zien tussen hun ziekte en het werk dat zij

deden. Naarmate de arbeidsgebondenheid van de aandoening onder de WAO-ers minder is,

komt ook meer werkhervatting in het oorspronkehjke bedrijf voor. De verschillen zijn systema-

tisch - komen btj alle hooÍddiagnoses voor - maar zijn niet erg groot. De correlatie (Pearson)

tussen beide variabelen bedraagt .13. Op zichzelf is het verband niet verrassend. Bij
arbeidsgebontlen WAo-intrede is namelijk alt4d een aanpassing nodig van het eigen werk,

zelfs wanneer iemand weer geheel hersteld is (anders zou de oorzaak van de aandoening niet

zijn weggenomen en de aandoening weer kunnen optreden), terwijl dit voor niet-arbeidsgebon-

den aancloeningen niet altijd het geval hoeft te zljn, vooral niet wanneer er volledig herstel

van de aandoening is opgetreden.

De hoofdvraagstelling van deze dissertatie is de vraag naar de mate waarin het proces van ar-

beidsgebonden WAO-intrede en het voorkomen van werkhervatting verklaard kan worden

vanuit een denkkader waarin de theorie van de gesegmenteerde arbeidsmarkt en het model

belasting - belastbaarheid worden gecombineerd. Geconcludeerd wordt dat bij het ontstaan

van irbeidsgebonden WAO-intrede het model belasting - belastbaarheid een verklaring kan

bieden. Daarnaast bleek ook het belang van interventies in het werk. Maar waarom deze

interventies bij sommige werknemers wel plaatsvinden en bij andere werknemers niet is voorals-

nog onduidelijk. De rol van de theorie van de gesegmenteerde arbeidsmarkt kon daarmee niet

aangetoond worden. Zoals eerder aangegeven kan dit wellicht verklaard worden uit de

beperkingen van hetonderzoeksmateriaal en vem de onderzoeksgroep. In de slotbeschouwing
(hoofdstuk 7) wordt nader ingegaan op de noodzaak van verder onderzoek hiernaar.

De relatie tussen inteme arbeidsmarktpositie en werkhervatting bhjkt te verlopen via interventies

gericht op het werk en interventies gericht op de persoon, waarbij er ook sprake is van een

interactie tussen beide interventies. Hiernaast kan de relatie ook via andere factoren verlopen

of kan er een rechtstreekse relatie bestaan.
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Op baoio van hethisr boss-hikbare matoriaal lffi het uop datblj het proees van mbeidsgehondeii
\Y-A0-mtrEde vooral de balans fiIssëu bolasting cn bel€slbearhsid en de inte{ve.nties gericht
op het werk van gïoot be'lang :ijn, Voor fu:t al dan niet weer asn hffi werk kfinen na een periodc
van arbeidsongeschiktheid is zowel de interne arbeidsmarktpositie van de werknemer van
belang als de interventies gericht op het herstel van de balans tussen belasting en belastbaarheid.
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7 Slotbeschouwing

7.1 lnleiding

In het voorafgaande hoofdstuk is antwoord gegeven op de vragen van dit onderzoek en tevens

is bediscussieercl in hoevene hierover op basis van de gebruikte gegevens conclusies mogelijk

waren. In ilit laatste hooÍdstuk wordt, in aansluiting op deze discussie, een beschouwing

gegeven over de wijze waarop toekomstig onderzoek meer inzicht kan bieden in het proces

van arbeidsgebonclen WAO-intrecle en werkhervatting br1 de eigen werkgever en de rol van

cle interne arbeidsmarktpositie daarbij (paragraaf 7 .2). Daarnaast wordt ingegaan op de n-rate

waarin de resultaten van deze studie geldig z{n voor de huidige situatie (§ 7.3). Sinds de periode

waarin de gegevens voor het onderhavig onderzoek zijn verzameld (eind 1990), hebben

ingrijpende veranderingen plaatsgevonden in de socialezekerheidswetgeving en op het gebied

van de arbeidsmarkt. De vraag wordt beantwoord welke effecten dit mogehlk heeÍt gehad op

de hier bestgdeerde processen en op de geldigheid van het gehanteerde denkkader; voorzover

mogelijk worden deze effecten getoetst op basis van recente gegevens. Tenslotte wordt nog

aangegeven welke eÍïecten - gezien de uitkomsten van deze studie - verwacht mogen worden

van de voorgenomen wetgeving op het gebied van de reïntegratie.

7.2 Wetenschappelijkebeschouwing

Het doel van deze dissertatie is het inzicht te vergroten in het proces van arbeidsgebonden

WAO-intrede en het proces van werkhervatting, waarbij tevens de samenhangen en de verschil-

len tussen cleze processen cluidelijker dienen te worden. Het gaat hier om die onderdelen van

de processen die betrekking hebben op de arbeidssituatie.

Om dit doel te bereiken zijn beide processen onderzocht aan de hand van één denkkader, ge-

vormd door een combinatie vari het model belasting - belastbaerheid met aspecten uit de theorie

van de gesegmenteerde arbeidsmarkt.
In deze dissertatie is niet alleen getoetst of het denkkader als geheel een goede verklaring biedt

voor cle genoemde processen, maar is ook elke afzonderlijke relatie binnen het denkkader

beschreven. Het denkkader <Iient dus als verklaringskader en tevens als kader voor de beschrij-

ving van verschillende relaties binnen de processen. Het gaat hier bijvoorbeeld om de vraag

naar de wijze waarop de interne arbeidsmarktpositie van een werknemer invloed heeÍt op de

kans dat deze in aanmerking komt voor werkaanpassingen of aandacht van een bedrijfsarts

tijdens het verzuim. Op deze wijze wordt inzicht gegeven in de wijze waarop de processen

verlopen en tevens aangegeven wat de inhoud is van de verschillende relaties binnen het kader.

In het voorgaande hooÍtlstuk is geconcludeerd <lat in het proces van a-beidsgebonden WAO-in-

ffede, met name de onderdelen die benekking hebben op het model belasting -belastbaarheid

(zij het beperkt) van belang zijn. De invloed van de interne arbeidsmarkt kon niet aangetoond
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worden. Hier gaan we nader in op de betekenis van dit resultaat. De 'inteme arbeidsmarktpositie'
wordt beschouwd als een aanduiding van de waarde van de werknemer voor het bedrijf. In
dit onderzoek is deze positie geoperationaliseerd aan de hand van persoonskenmerken (zie
ook paragraaf 6.2). Volgens Van Beek ( 1993) bepalen deze kenmerken bij laaggeschoolde
functies voor gemiddeld meer danlOC/o de voorkeur van de werkgever bij de selectie van
personeel. Deze kenmerken worden door de werkgever gehanteerd als inclicator van
productiviteit. Het gaat in het onderhavige onderzoek echter niet om het selecteren van nieuw
personeel, maar om interventies gericht op het werk en/of de werknemer teneinde arbeidsge-
bonden WAO-intrede te voorkomen of werkhervatting te bevorcleren. De werkgever kent in
deze situaties de werknemer al langere tijd en kent daarmee ook cle productiviteit van de
werknemer. In deze situatie heeft de werkgever meer informatie tot zijn beschikking en hoeft
daarom niet alleen af te gaan op persoonskenmerken. Daarom kunnen bij <le genoemde interven-
ties ook andere factoren een rol spelen, zoals inzetbaarheid, flexibiliteit, sociale en
communicatieve vaardigheden en de mogelijkheden om deze vaardigheden door middel van
training of opleiding te ontwikkelen of te versterken. Wellicht zijn sommige werknemers al
'afgeschreven' ten gevolge van economische en/of technologische en organisatorische
veranderingen. Ook kan de werkgever van mening zijn dat de werknemer al te veel 'versleten'
is en dat investering in deze werknemer geen zin meer heeÍt. Het blijft hier dus wel gaan om
een onderscheid tussen productieve versus minder productieve werknemers, maar het is
waarschijnlijk dat dit onderscheid niet (alleen) gemaakt wordt op basis van veronderstelcle
relaties tussen persoonskenmerken en productiviteit, maar ook op basis van meer directe
informatie over de huidige en toekomstige productiviteit van de werknemer in een bepaalde
functie en een inschatting van de vervangingskosten.
Al met al moet geconstateerd worden dat in toekomstig onderzoek op een meer directe wijze
de waarde die een werknemer in de ogen van de werkgever voor het bedrijf heeÍi, vastgestelcl
dient te worden en dat geen genoegen meer genomen kan worden met inclirecte gegevens.
Als eerste aanzet kan er hierbij aan gedacht worden de werkgever te vragen welke categorie
werknemers deze zonder meer voor het bedrijf zou willen behouden en welke niet; welke kennis
en vaardigheden hierbij in het geding zijn; en welke bedragen het bedrijf er voor over zou
hebben de betreff'ende werknemers te behouden. Daarnaast zou ook het werknemersgedrag
in beeld gebracht moeten worden. Hoewel de werkgever veelal cle sterkste partij is, kan cle
werknemer ook invloed uitoefenen op zijn positie op de arbeiclsmarkt. Dat betekent dat ook
aandacht besteed moet worden aan de aanbodkant van cle markt, bijvoorbeeld door de
werknemer te vragen naar zijn alternatieven op de externe arbeidsmarkt.

Ook ten aanzien van de interventies is een nadere beschouwing gewenst. Bij de analyses met
betrekking tot de arbeidsgebondenheid van de WAO-intrede ontbraken gegevens over op cle
werknemer gerichte interventies en waren interventies gericht op het werk slechts vast te stellen
op basis van één algemene vraag naar de aandacht voor de arbeiclsomstandigheclen in het
bedrijf. Dit geeft slechts op zeer indirecte wijze inzicht in interventies van de kant van de
werkgever ten aanzien van het werk van de betreffènde WAO-er. In eventueel toekomstig
onderzoek naar de relatie tussen de interne arbeidsmarktpositie en arbeidsgebonden WAO-
intrede moet meer direct gevraagd worden naar <le aard en omvang van cle activiteiten van
de werkgever gericht op een verbetering van de arbeidsomstandigheden, een vermindering
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van de belastende factoren en een vergroting van de regelmogelijkl-reden. Daarnaast moet ook

worden vastgesteld of er door de werkgever specifieke maatregelen getroÍÍbn worden om het

verwerkingsvermogen van individuele werknemers te versterken, maatregelen zoals

cursussen/opleidingen, stressmanagement, etc. In ieder geval moet onderscheid gemaakt worden

tussen algemene preventie- en interventiemaatregelen, maatregelen gericht op specifieke

risicogroepen en maatÍegelen gericht op individuele werknemers. Op een dergelijke wijze kan

de toegevoegcle waarde van de arbeidsmarkttheorieën voor het model belasting - belastbaarheid

beter worden ingeschat.

Voor het proces van werkhervatting is de conclusie dat de interne arbeidsmarktpositie een

rol in dit proces speelt en dat het verband tussen de interne arbeidsmarkt en werkhervatting

verloopt via cle interventies gericht op het werk en de interventies gericht op de persoon. Hierbij

is tevens sprake van interactie tussen de beide typen interventies. Bovendien blijkt dat de

interventies het verband tussen interne arbeidsmarktpositie en werkhervatting niet volledig

verklaren. Andere factoren kunnen dus ook een rol spelen en/of er kan sprake zijn van een

directe relatie tussen beide genoemde concepten. Ook verder onderzoek rondom dit proces

is gebaat bij meer gegevens. Het betreÍi hier dan met name gegevens over de beschikbare

arbeiclssituatie van de te reïntegreren WAO-ers. Voor de hervatters gaat het om de 'nieuwe'

arbeidssituatie: de werkplek die binnen het bedrijf voor hen wordt opengehouden of gecreëerd.

De verhouding tussen het verwerkingsvermogen en de belastende factoren en regelmoge-

lijkheden bepaalt welke belastingsverschijnselen zullen optreden bij de eventuele hervatting.

Deze ziin op hun beurt weer bepalend voor het al dan niet daadwerkelijk hervatten van het

werk. Met belastingsgegevens over deze nieuwe werksituatie kan verder onderzoek het inzicht

in de rol van het model belasting - belastbaarheid bij werkhervatting vergroten.

Ook is aandacht noodzakelijk voor de operationalisatie van het begrip verwerkingsvermogen.

De operationalisatie van dit begrip is een zeer moeilijke opgave, omdat het in het model be-

lasting - belastbaarheid bij dit begrip niet alleen meer gaat om de Íysieke of mentale capaciteiten

van de werknemer, maar ook om zaken als attitudes, motivatie, kennis en vaardigheden. Dit
concept speelt in het nrodel van Van Dr.1k e.a.(1990) een cruciale rol, aangezien volgens de

getekende figuur van het model (een omschrijving van de relaties ontbreekt), het verwerkings-

verïnogen door alle concepten binnen het model wordt beïnvloed en tegelijkertijd het verwer-

kingsvermogen zelfalle andere concepten beïnvloedt. Bovendien wordt het verwerkingsver-
mogen omschreven als een concept waarbinnen de persoon actiefreageert op de omgeving

en de inzet van beschikbare capaciteiten aanpast aan de omstandigheden waaronder gewerkt

wordt. Tot slot maken de opstellers van het model binnen het concept verwerkingsvermogen

onderscheid tussen habituele (ofwel permanente) en momentane kenmerken, waarbij oplei-

dingsniveau en geslacht habituele kenmerken zouden zijn. Motivatie en vermoeidheid worden

als voorbeel{en genoemd van momentane kenmerken van het verwerkingsvermogen. Bii het

concept'belastingsverschijnselen' wordt echter tijdelijke vermoeidheid ook genoemd als een

voorbeeld van een belastingsverschijnsel. Oververmoeidheid is weer een van ile mogelijke

belastingsgevolgen. Voor verschillende concepten uit het model belasting - belastbaarheid

worden dus op onderdelen dezelfde definities gebruikt. De onderzoekbaarheid van de relatie

tussen de concepten wordt hierdoor sterk ingeperkt.
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Welk onderzoek nodig is om zicht te krijgen op een van de aspecten van het verwerkingsver-
mogen, de momentane vermoeidheid, en de relatie met oververmoeidheid wordt aangegeven
door Meijman ( 199 I ) in zijn dissertatie over onder andere het meten van vermoeidheid. Hier
wordt een hele disserlatie gewiid aan de meetbaarheid van de momentane vermoeidheid en
wordt een schaal geconstrueerd en gevalideerd om dit te meten. Dit geeft aan hoeveel in-
vestering nodig is om een onderdeel van een concept uit het hele model meetbaar te maken.
De beschrijving van Van Dijk e.a. is dus te omvangrijk om te kunnen komen tot een goede
operationalisatie. Dit zet vraagtekens bij de bruikbaarheid van ile definities van de concepten
van het model zoals door de opstellers geÍbrmuleerd voor het doen van toegepast wetenschap-
pelijk onderzoek. Vooralsnog is in ieder geval een beperktere definitie van het begrip ver-
werkingsvermogen nodig om het model beter bruikbaar te maken voor toegepast onderzoek.
Dit zou vooral een beperking moeten zijn van de stabiliteit van het bedoelde concept: dat zowel
momentane als habituele kenmerken onderdeel uitmaken van het concept compliceert de
operationalisatie bijzonder. Aftrankelijk van het doel van het onderzoek zou een keuze gemaakt
kunnen worden van de gewenste mate van stabiliteit. Voor werkhervatting wordt gepleit voor
een concept dat tussen momentaan en habitueel in zit. In onze studie is gekozen voor de psy-
chische en somatische gesteldheid als indicatie voor het verwerkingsvermogen. Het gaat hier
om een gesteldheid die niet alleen voor een moment geldt, maar ook niet een leven lang hoeft
aan te houden (dus noch momentaan, noch hnbitueel, maar een relatief stabiele toestand die
wel kan veranderen in de tijd, maar niet direct van dag tot dag of uur tot uur). Zoals reeds op
meerdere plaatsen in deze dissertatie is gedaan kunnen er vraagtekens geplaatst worden bij
de mate waarin de psychische en somatische gesteldheid het begrip verwerkingsvermogen
omvat, (hierop wordt in het navolgende verder ingegaan) wel wordt hier aangegeven dat de
bedoelde stabiliteit van het deze gesteldheid geschikt zou kunnen zijn voor het onderzoeken
van het proces van werkhervatting.
Aangegeven is dat de psychische en somatische gesteldheid onvoldoende het begrip verwer-
kingsvermogen omvat. Hierover kan gesteld worden dat in ieder geval ook motivatie en wellicht
ook de beperkingen van de WAO-er in kaart gebracht dienen te worden. Van motivatie is
bekend dat de onderdelen concessiebereidheid, de arbeidsoriëntatie en de financiële offer-
bereidheid van invloed zijn op de kans op werkhervatting (zie hoofdstuk 2.2.2') (Yan der Stelt
e.a., 1996a). Ook gaan er sterrmen op die beweren dat coping hier van belang kan zijn. Van
der Stelt e.a. ( I 996a) tonen aan dat coping, gemeten volgens de Utrechtse Copinglist in iecler
geval geen relatie heeft met werkhervatting. Wellicht is er meer succes te behalen met een maat
voor de wijze van omgaan met de aandoening c.q. handicap.
Wat betreft het verwerkingsvelmogen kan geconcludeerd worden dat nader onderzoek en in-
strumentontwikkeling nodig is om de relevante aspecten voor werkhervatting in kaart te brengen
c.q. meetbaar te maken.

Zoals aangegeven betreÍï deze studie alleen onderdelen die betrekking hebben op de arbeidssi-
tuatie. Voor een volledig beeld van de processen moeten ook aspecten van cle privé-situatie
van de betrokkene, verloop en eventueel herstel van het ziekteproces en interventies vanuit
de privé-situatie en vanuit de curatieve sector opgenomen worden in een dergelijke studie.
Tevensdienen aspecten op meso- en macroniveau betrokken te worden bij de verklaringen
van het verloop van de processen, zoals het stelsel van socialezekerheid, de uitvoering ervan
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en de wijze waarop het bedrijf hiemee omgaat, de landelijke werkgelegenheid en economische

situatie en de wertgelegenheid en economische situatie binnen het bedr{f. Het betrekken van

deze aspecten bij een srudie naar de processen die hier centraal stonden, zal het inzicht verder

kunnen vergroten.
Om al de genoemde aspecten tegelijkertijd in een studie te betrekken is echter een immens

groot onderzoeksproject nodig, waarbij veel gegevens op eenzelfde tijdstip verzameld moeten

worden. Het lijkt vooralsnog niet realistisch om een dergehlk onderzoek op te zetten, vanwege

de omvang van het noodzakelijke budget en de haalbaarheid van de gegevensverzameling.

Het ligt meer voor de hand te kiezen voor afzonderlijk onderzoek op drie verschillende niveaus:

- het niveau van de werknemer (met onderscheid tussen onderdelen die betrekking hebben

op de werksituatie en de bedr4fsgezondheidszorg en onderdelen die betrekking hebben

op de privé-situatie en de curatieve gezondheidszorg);

- het bedrijfsniveau (met aspecten van de uitvoering van de sociale zekerheid, de economische

situatie vàn een bednlÍ', kenmerken van bedrijfsbeleid en de arbozorg);

- het macroniveau (met aspecten vtur de sociale zekerheid, de werkgelegenheid, de gezond-

heidszorg en demografische ontwikkelingen).
Op elk niveau zou modelvorming kunnen plaatsvinden, zoals dat in onderhavig onderzoek

op werknemersniveau is gebeurd. Het verdient wel aanbeveling hier dan de onderdelen van

de privé-situatie en de curatieve sector aan toe te voegen. Uiteindelijk zou een verbinding gelegd

kunnen worden tussen de modellen op de verschillende niveaus.

7.3 Maatschappelijkebeschouwing

In deze disse(atie is meer inzicht geboden in de processen van arbeidsgebonden WAO-intrede
en werkhervatting op basis van gegevens uit 1990. Inmiddels hebben grote wijzigingen plaats-

gevonden in de socialezekerheidswetgeving en zijn tevens veranderingen opgetreden op de

arbeidsmarkt. Vandaar dat hier de vraag aan de orde wordt gesteld in hoeverre de in deze

dissertatie opgedane inzichten ook geldig zijn voor de huidige situatie.

De wijzigingen in de wetgeving op het terrein van de sociale zekerheid kenmerken zich door

privatisering en marktwerking (de Wet terugdringing arbeidsongeschiktheidsvolume (TAV),

de Wet terugdringing ziekteverzuim en de Wet tot wijziging van de arbeidsomstandighedenwet
(TZIARBO), de Wet terugdringing beroep op de arbeidsongeschiktheidsregelingen (TBA)

en de Wet uitbreiding loondoorbetalingsplicht bij ziekte (Wulbz) en per I januari 1998 de Wet
premiedifferentiatie en marktwerking bij arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (Pemba)).

Daarnaast staat nog de Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten (Wrea) op stapel. Deze

wet is op I september 1997 aangeboden aan de Tweede Kamer en treedt naar verwachting

op I april 1998 in werking.
Naast deze nieuwe wetgeving hebben enkele ontwikkelingen op de arbeidsmarkt plaatsgevon-

den die van invloed kunnen zijn op de hier onderzochte processen. Deze ontwikkelingen be-

tref-fen met name de flexibilisering van de arbeid en de invoering van nieuwe technologieën

in het productieproces.
Hieronder worden de beide ontwikkelingen en de verwachte effecten beschreven. Hierbij wordt

aÍzonderlijk gekeken naar effecten op het voorkomen van arbeidsgebonden WAO-intrede
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en werkhervatting en naar eftècten op de invloed van de interne arbeidsmarktpositie. Ver-
volgens wordt aan de hand van het beschikbaar cijfermateriaal nagegaan of de verwachte ef-
fecten ook inderdaad zijn opgetreden.

P riv at is e rin g en morktw e rki n g
De bedoeling van de privatisering en de introductie van marktwerking in de sociale zekerheid
is mede een vermindering tot stand te brengen van de aanspraken op de arbeidsongeschiktheids-
verzekeringen. Dit heeft zowel betrekking op in trld beperkt arbeidsverzuim als op
langerdurende arbeidsongeschiktheid. Zowel werkgevers als werknemers worden geprikkeld
in mindere mate gebruik te maken van de arbeidsongeschiktheidsregelingen. Werkgevers
worden in toenemende mate geconfronteerd met de kosten van hoog verzuim en een hoge
mate van nrbeidsongeschiktheid. Ook voor werknemers zijn financiële risico's gecreëerd, die
vooral tot uitdrukking komen bij de toetreding tot de WAO. De polisvoorwaarden voor het
in aanmerking komen van een WAO-uitkering zijn herzien, waardoor een kleiner aantal
verzekerden aanspraak kan maken op een dergelijke uitkering.
Als gevolg van deze maatregelen mag verwacht worden dat het aantal toetreders tot de WAO
is verminderd. Door de veranderde beoordeling van de miite van arbeidsongeschiktheid kan
daiuxaast ook worden verwacht dat een groter deel van de WAO-ers een gedeeltelijke WAO-
uitkering krijgt toegekend.
Deze maatregelen hoeven in principe geen direct eÍïèct te hebben op het aandeel van de WAO-
ers met een arbeidsgebonden aandoening binnen de WAO-populatie. Bij de toekenning van
een WAO-uitkering werd en wordt immers - in afwijking van de andere landen van de EU
(Grtindemann & Van Vuuren, 1997) - geen rekening gehouden met de oorzaak varn de aandoe-
ning. De nieuwe polisvoorwaarden brengen hier geen verandering in. z.e zljn zowel van
toepassing voor werknemers met een ziekte of aandoening die veroorzaakt is door het werk
als voor werknemers met een ziekte of aandoening die door andere oorzaken is ontstaan. Door
de nieuwe polisvoorwaarden kunnen werkgevers wel gestimuleerd worden om meer preventieve
maatregelen te trefÍ'en. Hierop wordt verderop in deze beschouwing nader ingegaan.
Ook kan een eflect verwacht worden op de werkhervatting bij de eigen werkgever. Verwacht
mag worden dat door de grotere (financiële) verantwoordehjkheid van de werkgever voor
het verzuim tijdens het eerste jaar ziekte, de werkgever meer aandacht heeft voor een tijdige
hervatting van het werk. De werknemers die voorheen in principe al eerder aan het werk hadden
gekund, maar door gebrek aan aandacht van de werkgever pas later weer aan het werk kwamen,
zullen nu wel trjdig weer aan het werk gaan. Verwacht mag daarom worden dat momenteel
werkhervatting bij de eigen werkgever op een eerder moment zal plaatsvinden dan voorheen.
Ook de aandacht voor werknemers die nu een gedeeltelijke in plaats van volledige WAO-
uitkering krijgen, zal zijn toegenomen. Werkgevers dienen in principe na te gaan of zij voor
deze gedeeltelijke WAO-ers nog een geschikte werkplek hebben. Dit zal de werkhervatting
van deze groep ten goede komen. Anders ligt het voor de groep die voorheen een gedeeltelijke
WAO-uitkering kreeg vanwege hun verminderde productiviteit, maar nu volledig arbeidsge-
schikt wordt verklaard. Deze groep zal minder aantrekkelijk zijn voor de werkgever, aangezien
hun eventueel productieverlies niet meer wordt gecompenseerd door een gedeeltelijke WAO-
uitkering. De loonkostensubsidie biedt hier geen alternatief, omdat deze maar voor een beperkte
ttjd geldt. De Wet op de reïntegratie arbeidsgehandicapten, die vermoedelijk op I april 1998
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in werking treedt, wil het in dienst houden van deze groep toch aantrekkelijk houden voor
de werkgever. Hiertoe worden voorzieningen geboden die tegemoet moeten komen aan de

eventuele kosten van productieverlies. Aan het eind var.r dit hoofdstuk wordt nader ingegaan

op de mogelijke eÍÍecten van de Wet rea. Aangezien deze wet nog niet van kracht is, wordt
voor deze groep voorlopig nog een negatief effect verwacht van de veranderingen in de

wetgeving. In totaai wordt verwacht dat de werkhervatting (bij de eigen werkgever) van de

groep personen die een jaar arbeidsongeschikt was voor het eigen werk door de nieuwe
wetgeving is toegenomen. De reden van deze verwachting is dat de groep die van een volledige
naar een gedeeltelijke WAO-uitkering gaat groter is dan die van een gedeeltelijke naar geen

uitkering gaat.

De wijzigingen in de wetgeving kunnen wel op indirecte wijze van invloed zijn op het voorko-
men van (arbeidsgebonden) WAO-intrede. Door de marktwerking in de sociale zekerheid en

de daamee samenhangende Íinanciële gevolgen van (het ziekteverzuim en) de WAO-intrede
voor de werkgever wordt deze gestimuleerd maatregelen te treffen om kortere en langere
arbeidsongeschiktheid te voorkomen. De w4zigingen in de Arbeidsomstandighedenwet
ondersteunen een dergelijk beleid van de werkgever, onder andere met de verplichte aansluiting
bij een arbodienst en de verplichte uitvoering van een risico-inventarisatie en -evaluatie (Rl&E).
Gegevens van het rappoft 'Trends in arbeid en gezondheid 1996' (Houtman, 1997) laten ook
zien dat werkgevers de laatste jaren hun preventie-activiteiten hebben geïntensiveerd. Onder
invloed van de marktwerking, met ondersteuning van de verplichtingen uit de Arbowet, zouden

er dus meer preventieve maatregelen getroffen worden, waardoor aandoeningen die veroorzaakt

worden door het werk in mindere mate zouden voorkomen. Opvallend hierbij is dat maatregelen

ten aanzien van de fysieke belasting vaker werkgericht zijn en maatregelen ten aanzien van

de geestelijke belasting vaker persoonsgericht. De werkdruk neemt in Nederland echter nog
steeds toe (Houtman, 1997). De fysieke belasting van het werk neemt nauwelijks af. Wel is

sprake van een vermindering van de dynamische belasting. De statische houdingsbelasting
daarentegen neemt niet af. Vastgesteld kan worden dat de toename van interventies nog niet
heeft geleid tot een vermindering van de Íysieke en mentale arbeidsbelasting. Daarmee is de

belangrijkste oorzaak van arbeidsgebonden ziekten en aandoeningen die tot WAo-intrede
kunnen leiden in ieder geval niet verminderd.

De toenemende marktwerking heeft daarnaast als eÍïect dat werkgevers het ziekteverzuim en

de arbeidsongeschiktheid zolaag mogelijk willen houden om de kosten te kunnen beheersen.

Omdat hier aanzienlijke bedragen mee gemoeid ziin, zullen werkgevers slechte risico's - en

de werknemers die deze risico's met zich meebrengen - willen uitsluiten. Dat betekent dat de

waarde van een werknemer voor een bedrijf niet alleen gezocht moeten worden in de potentiële
productiviteit, maar ook in de (verzuim- en arbeidsongeschiktheids-)kosten die deze werknemer
met zich mee kan brengen. Minder gezonde werknemers zijn in dit verband dan ook minder
aantrekkelijk voor de werkgever. In een dergelijke situatie kan het financiële risico ook
verminderd worden door de werknemers die minder van belang van zijn voor de continuiïeit
van het productieproces (werknemers uit het secundaire segment) te extemaliseren. Het inhuren
van deze werknemers via een uitzendbureau verkleint het risico op verzuim- en arbeidsonge-
schiktheidskosten. Binnen het primaire segment kan door selectie bij aanname en uitstoot van
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personeel het risico onder controle gehouden worden. Uit onderzoek (Andriessen e.a., 1995)

bhjktinderdaaddatsinds de invoering van de nieuwe wetgeving werkgevels meer zijn gaan

selecteren. Dit gedrag richt zich zowel op de selectie van 'gezonde' werknemers (bij instroom
of verlenging van dienstverbanden) als op de uitstoot van 'ongezonde' werknemers. Uit ander

onderzoek (Ter Huurne e.a., 1997') bhjkt dat er tussen I 995 en I 996 een lichte toename is v an

de insffoomselectie van werkgevers. Deze selectie gebeurde op minirnaal één van de volgende
Íàctoren: ziekte of gebrek, verzuimverleden of WAO-achtergrond of risicovol gedrag. In 1995

hanteerde 35c/o yan de bedrijven een van deze factoren als criterium bij de instroomselectie
en in 1996 liep ditpercentage iets op naar 3lc/c.Ook is een positief verband vastgesteld tussen

de hoogte van het ziekteverzuim en het aantal werknemers met een trldehjke aanstelling. Dit
hoeft echter niet direct te duiden op een externalisering van personeel met een hoog verzuim-
risico, maar kan ook veroorzaakt zijn door het feit dat werkgevers vervangers aannemen op

trjdehjke basis voor ziek personeel. Verder is een bevinding van Ter Huurne e.a. ( 1 997) dat

één op de vrjf bedrijven in 1996 met tijdelijke aanstellingen werkte vanwege verzuirnrisico's
van nieuw aan te stellen werknemers. Dit is overigens een lichte aÍhame ten opzichte van 1995,

toen één op de vier bedrijven aangafhiervan gebruik te maken.

Het Ctsv constateert tussen I 995 en 1996 een daling van de reïntegratiemogelijkheden bij een

andere werkgever. Dit is naar alle waarschijnh.lkheid een gevolg van de sterkere instroom-
selectie bij bedrijven, die gevonden was door Ter Huurne e.a. ( 1997).

Op basis van het bovenstaande kan ver-wacht worden dat door de privatisering en marktwerking
de invloed van de interne en externe arbeidsmarktpositie is toegenomen sinds de verzameling
van de gegevens voor het onderhavig onderzoek ( I 990). Voor de werkhervatting bij de eigen
werkgever zou dit betekenen dat er een toename is van de invloed van de interne arbeidsmarkt-
positie: meer WAO-ers met een goede interne arbeidsmarktpositie en minder met een slechte
positie zullen in vergelijking met 1990 het werk bij hun eigen werkgever kunnen hervatten.

Tenslotte kan men zich afvragen in hoeverre privatisering en marktwerking van invloed zijn
op interventies var de werkgever teneinde de arbeidsomstandigheden te verbeteren en/of het

verwerkingsvermogen van de werknemer te versterken. Zoals hierboven al is aangegeven zijn
de preventie-activiteiten van bedrijven sinds de invoering van de veranderde wetgeving in
ieder geval gerhtensiveerd (Houtman, 1997). ln hoeverre dit ook heeft geleid tot een meer of
minder selectief gebruik van deze interventies - overeenkomstig het denkkader van deze studie -

is niet bekend. Omdat werkgevers in toenemende mate zowel de verzuim- en arbeidsongeschikt-
heidskosten van werknemers met een goede interne arbeidsmarktpositie moeten betalen als

die van werknemers met een slechte arbeidsmarktpositie, ligt een selectief gebruik van

interventies minder voor de hand. Dit is natuurlijk mede aÍhankelijk van de mate waarin
werkgevers erin slagen werknemers met een minder goede interne arbeidsmarktpositie
(werknemers uit het secundaire segment) te externaliseren. Wanneer men daar inderdaad in
slaagt - en daarmee zelf niet meer verantwoordelijk is voor de kosten van verzuim en

mbeidsongeschiktheid van deze werknemers - dan heeÍt men ook reden om interventies uitslui-
tend ten goede te laten komen aan de werknemers met een goede interne arbeidsmarktpositie
(werknemers uit het primaire segment). De arbeidsmzrktontwikkelingen van dit moment sluiten
hier in ieder geval wel bij aan.
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Samengevat: de verwachting is dat door privatisering en marktwerking:
- de WAO-instroom is aÍgenomen, maar dat het aandeel van de WAO-ers met een

arbeidsgebonden aandoening binnen de WAO-populatie gelijk is gebleven;

- de werkhervatting b4 de eigen werkgever is vervroegd;

- de werkhervatting b1 de eigen werkgever is toegenomen;

- de werkhervatting bij een andere werkgever is afgenomen;

- de invloed van de interne arbeidsmarktpositie binnen het proces van arbeidsgebonden WAO-
intrede en werkhervutting is loegenomen.

A rb e idsma rkto ntw ikke I i n g e n

Nieuwe technologische ontwikkelingen in productiemethoden en producten en veranderende

concurrentieverhoudingen leiden tot nieuwe vormen van arbeidsorganisaties. Deze stellen

vaak hogere eisen tuut werknemers wat betreft hun flexibiliteit en innovatief vermogen (Mossink

e.a., 1998). Van werknemers wordt in toenemende mate een actieve inbreng gevraagd, die

een steeds groter beroep doet op mentale en communicatieve onderdelen van het verwer-

kingsvermogen. Bij gelijkblijvend beleid kan dit leiden tot een verhoging van de kans op

arbeiclsgebonden WAO-intrede vanwege psychische overbelasting. Ook in vergelijking met

andere Europese landen bhjkt er in Nederland sprake te zijn van een toename van de werkdruk
(Houtman e.a., 1991; Paoli, 1996). Gezien de boven geschetste ontwikkelingen op het terrein

van de technologie en de toenemende concurrentieverhoudingen is het te verwachten dat

werkgevers steeds hogere eisen zullen stellen aan de werknemers en dus ook hun selectiegedrag

verder zullen aanscherpen. Wat betrefï werkhervatting na ziekte betekent dit dat verwacht mag

worden dat er in toenemende mate geselecteerd zal worden op de veronderstelde rest-productivi-

teit van de sollicitant. Gezondheid, geslacht, het aantal dienstjaren en het hebben van een

beroepsopleiding bleken in de onderhavige studie belangrijke selectiecriteria van werkgevers

a1s het gaat om terugkeer van WAO-ers naar hun eigen werkgever. Van der Stelt e.a. (1996a)

menen al een dergelijke toename in selectiegedrag van werkgevers te constateren. Er zal

hierdoor een tendens ontstaan van een tweedeling tussen'gezonden'en'ongezonden'in de

beroepsbevolking, waarbij 'gezonden' in toenemende mate een goede positie innemen op dè

arbeidsmarkt en 'ongezonden' een steeds slechtere positie. Wat betreft het hebben van een

beroepsopleiding kan gesteld worden dat dit belang de aÍgelopen jaren alleen maar toegenomen

is, gezien de steeds hogere eisen die gesteld worden door technologische ontwikkelingen in

het productieproces. Personen die eenjaar arbeidsongeschikt waren voor hun eigen werk blijken

over het algemeen laag te zijn opgeleid en, in vergelijking met de totale beroepsbevolking,

in geringe mate een beroepsopleiding gevolgd te hebben. In 1995 bleek van de groep WAO-ers

rot 45 jaar 55Vo rriet meer dan alleen het basisonderwijs te hebben afgerond (Nijboer e.a., 1995).

Onder de groep die in staat was om te werken en nog geen beroepsopleiding had gevolgd,

bleek er een grote behoeÍte bestaan om deze te gaan volgen: 83o/o van hen wil daadwerkelijk

een dergelijke opleiding volgen (Nrjboer e.a., 1995).

De flexibilisering van contracten neemt in Nederland toe (OSA, 1991). Dit houdt in dat steeds

meer werknemers aangenomen worden op tijdelijke basis. Wanneer deze tendens verder door-

zet, betekent dit dat werkgevers steeds vaker een keuze hebben of zij de betreÍÏènde werknemer

in dienst willen houden. Steeds meer werknemers zullen dus gedurende hun loopbaan te maken
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krrjgen met selectie door de werkgever. Zoals reeds betoogd, wordt verwacht dat bU deze
selectie gezondheid in toenemende mate een rol zal spelen. Voor werknemers met een
venninderde gezondheid zal verlenging van het contract onzeker zijn. De kans op werkloosheid
bij een verminderde gezondheid zal daardoor toenemen.
Uitonderhavig onderzoek bleek dat naast gezondheid ook geslacht, het hebben van een be-
roepsopleiding en het aantal dienstjaren van belang is voor de kans op werkhervatting. Werk-
nemers met een groot aantal diensdaren maken een goede kans om terug te keren bij de eigen
werkgever na een periode van ziekte. Door de flexibilisering van de contracten zullen echter
steeds minder werknemers een groot aantal jaren bij dezelÍde werkgever werkzaam zijn. Br.1

afname van het aantal werknemers met een groot aantal dienstjaren zou ook het totaal aantal
WAO-ers dat terug kan keren naar de eigen werkgever kunnen afnemen.
Tot slot blijkt uit ander onderzoek (Van der Stelt e.a., 1996a), dat naarmate een WAO-er langer
zonder werk zit, de variabele'binding met het bedrijl'minder belangrijk wordt en de variabele
'leeftijd'belangrijker. Dit kan er op duiden dat naarmate een WAO-er langer zonder werk zit,
de invloed van de arbeidsmarkt en daarmee het selectiegedrag van werkgevers sterker wordt.
Door de toename van flexibilisering is het te verwachten dat de binding met het bednjf bij
alle werknemers afneemt, waardoor de invloed van de externe arbeidsmarkt zal toenemen.
Dit betekent dat als gevolg van de toenemende Ílexibilisering van de arbeidscontracten de kans
op werk voor WAO-ers in toenemende mate bepaald zal worden door het selectiegedrag van
werkgevers.
Als we de boven geschetste verwachte ontwikkelingen relateren aan het in deze dissertatie
ontwikkelde denkkader voor het proces van eLrbeidsgebonden WAO-intrede en werkhervatting,
dan is de verwachting dat de rol van de inteme en de externe arbeidsmarkpositie is toegenomen
en nog verder zal toenemen. In het vooraÍgaande is aangegeven dat ook door de marktwerking
en privatisering in de socialezekerheid het effect van de interne arbeidsmarktpositie naar
verwachting is toegenomen. Deze twee ontwikkelingen hebben elkaar dus naar verwachting
versterkt.

Toetsing van de vervtachtingen
Het onderhavige onderzoek is uitgevoerd aan de hand van gegevens van personen die in
191t9/1990 één jaar lang een uitkering hebben gehad in het kader van de Ziektewet. Deze per-
sonen zijn in het onderzoek steeds aangeduid als WAO-ers, ook al hebben zij uiteindetr.lk niet
allemaal een WAO-uitkering ontvangen. Het gaat hier in f-eite om Einde-Wachttijders. Voor
de vergelijking wordt daarom ook gekeken naar de ontwikkelingen bij Einde-Wachttijders.
Het voordeel hiervan is dat daardoor een beter beeld gekregen kan worden van de effecten
van de genoemde ontwikkelingen, omdat deze voor een deel ook van invloed zijn op de kans
om zich na een jaar zrbeidsongeschiktheid voor het eigen werk te kwalificeren voor een WAO-
uitkering. Wanneer alleen naar de WAO-cijfers gekeken zou worden, zouden deze eÍÍecten
buiten beschouwing btijven.
Bij de toetsing wordt gebruikgemaakt van gegevens van het GAK (Van der Stelt & Smaal,
1996). Door het GAK wordt al langer onderzoek gedaan naar cle 'epidemiologie van de ar-
beidsongeschiktheid'. Als voorlzetting van dit in 1985 gestarte project zijn in het voorjaar van
1992en inhet voorjaar 1995 personen geïnterviewd, die respectievelijk in -l991 

en in 1994
een jaar lang een uitkering in het kader van de Ziektewet hebben gehad. De betreÍïènde
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populaties zrjn vergelijkbaar met die van het onderhavige onderzoek. Alleen de omvang van

deon<lerzoekpopulaties van het GAK (respectievelijk 1491 personen en 989 personen) zijn
geringer dan het huidige onderzoek. Ook van de Einde-Wachttijders van 1996 is een steekproef

door het GAK getrokken. Deze gegevens zijn echter nog niet beschikbaar, waardoor de huidige

analyse beperkt bhjft tot de periode 199l-1994. Daarmee blijven de effecten van Wulbz buiten

beschouwing.

Uit de gegevens blijkt dat het aantal Einde-Wachttijders tussen 199 1 en I 994 is afgenomen.

In l99l hebben 6546 personen het ziektewetjaar volgemaakt en in 1994 5146 personen. Dit
is een afname van 127o. Het is volgens de onderzoekers van het GAK aannemelijk dat deze

daling zowel veroorzaakt wordt door een aÍname van het aantal ziekmeldingen als een toename

van het aantal hersteld verklaarden tijdens het ziektewetjaar. De samenstelling van de groep

Einde-Wachttijders blijkt tussen l99l en 1994 nauwelijks veranderd. Er zijn geen (significante)

verschillen in de persoonskenmerken leeftijd en geslacht. Wel is er in 1994 een lager percentage

mensen met alleen een afgemaakte lagere school opleidrng(270/o ten opzichte van340/o) en

een groter percentage mensen met een MBO-opleiding (.217o ten opzichte van lSolc). Een

vergelijkbare ontwikkeling doet zich echter ook in de beroepsbevolking voor. Het grootste

verschil betreft het percentage zieken dat aan het eind van het ziektewetjaar arbeidsgeschikt

verklaard is. In l99l lag dit percentage nog op 14c/c; in 1994 is dit percentage toegenomen

tot 404/ot

Geconstateerd kan worden dat het aantal nieuwe WAO-ers overeenkomstig de verwachtingen

beduidend is afgenomen. Opvallend is dat dit in mindere mate geldt voor het aantal mensen

dat een jaar een uitkering in de Ziektewet heeft ontvangen. Hoewel ook dit aantal is

teruggelopen, blijft dit ver achter bij de verminderde instroom in <le WAO.
De samenstelling van de Einde-Wachttijders naar persoonskenmerken (leeftr.1d, geslacht en

opleiding) blijkt tussen l99l en 1994 nauwelijks veranderd. Ook onder de WAO-intreders
zijn de verschillen naar persoonskenmerken marginaal. Wel is er sprake van een sterke afname

van het aantal volledig arbeidsongeschikten (van 49lo naar 29o/o). Deze gegevens doen

vemoeden dat ook de proportionele omvang van de arbeidsgebonden WAO-intrede tussen

1991 en 1994 nietdrastisch veranderd is. In de GAK-gegevens is echter ook direct gevraagd

of de ziekte het gevolg is van het werk dat men deed. Ruim de helït (52Vo') van de Einde-

Wachttijders in 199 I beantwoordde deze vraag bevestigend. Dit percentage komt goed overeen

met wat in deze studie gevonden is. Bij de Einde-Wachttijders in 1994 ligt dit percentage nog

maar op 4lc/o,hetgeen tegengesteld is aan onze verwachtingen. De vraag rijst waarom dit het

geval is. Het ligt niet voor de hand te veronderstellen dat arbeidsgebonden aandoeningen nu

minder voorkomen. Gemiddeld hadden de WAO-ers in onze steekproef immers al zes jaar

hinder van de aandoening. Dat betekent dat pas op een langere termijn effecten van preventie-

activiteiten verwacht kunnen worden. Bovendien bleek uit de ciiÍèrs van het trendrapport

(Houtman, 1997) dat de fysieke en mentale belasting in het werk de afgelopen jaren niet

verminderd is. Al met al wijzen deze gegevens erop dat een groter deel van de werknemers

met arbeidsgebonden aandoeningen voor het eind van het ziektejaar weer het werk heeft hervat.

Deze personen verschillen in persoonskenmerken - en daarmee in hun interne arbeidsmarktpo-

sitie -niet direct van degenen die wel het ziektewetjaar als gevolg van een arbeidsgebonden
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aandoening voltooien. Tevens lijkt dit te indiceren dat bij deze groep de interne erbeids-
markpositie -geoperationaliseerd aan de hand van persoonskenmerken - niet van belang lijkt
voor de interventie van de werkgever. Wellicht moet dit resultaat worden beschouwd als een
nieuwe indicatie dat de inter-ne arbeidsmarktpositie van werknemers op een meer directe wijze
moet worden vastgesteld.
Overigens kim ook uit de cijfers worden opgemaakt dat de afname van het aantal Einde-Wacht-
tijders vrijwel volledig betrekking heeft op werknemers met arbeidsgebonden aandoeningen.
Het aantal Einde-Wachttrjders met een ziekte die niet door het werk veroorzaakt is, lijkt zelfs -
in absolute zin - te zljn toegenomen (zie tabel 7.1). Hierbij moet er natuurlijk wel op gewezen
worden datditeen extrapolatie betreft vanuit de door het GAK getrokken steekproeven naar
de totale groep Einde-Wachttijders.

Tabel 7.1 Omvang van de arbeidsgebondenheid van de ziekte bij de werknemers die in 1 991 oÍ in 1 994 het ziektewetjaar
hebben volgemaakt (extrapolatie op basis var gegevens van Van der Stelt en Smaal (1996) )

Einde-Wachttijders 1 991

absoluut íoerc.)

Einde-Wachttijders 1 994

absoluul íoerc.)

q,

o

39

3404

589

2553

ziekte
-ld

- weet

:.!.99,.

Totaal

gevolg van het werk:

niet

2356

517

2873

41

I
50

6546 (100.0) 5746 (1 00)

Daarnaast blijkt dat werknemers die ziek zi jn geworden door hun werk zowel in l99l als in
1994 vaker niet in aanmerking zijn gekomen voor een WAO-uitkering. In 1991 betrof dit circa
eenderde var de Einde-Wachttijders (3llo) met een ziekte als gevolg van het werk; in l99zt
zelfs meer dan de helft (557o') van de Einde-Wachnijders uit dat cohort. Dat is beduidend meer
dan het gemiddelde dat, zoals eerder vermeld l47o en 4la/o betreft. Het is niet vreemd dat
werknemers die arbeidsongeschikt zijn voor het eigen werk als gevolg van dit werk, eerder
geschikt geacht worden voor ander werk. Het is echter de vraag of de arbeidsgeschiktverklaar-
den ook werkelijk ander werk hebben gevonden. Zowel in 1991 als in 1994 werkte een half
jaar na einde wachttijd ruirn de helft van de arbeidsgeschiktverklaarden weer. Dit is ook het
geval bij de werknemers met een ziekte als gevolg van het werk. Dat betekent tevens dat iets
minder dan de helft van de werknemers die met een aandoening als gevolg van het werk een
jaar lang arbeidsongeschikt is geweest voor het eigen werk nog geen ander werk heeÍi.

Wat betreft werkhervatting blijkt - overeenkomstig de verwachtingen - inderdaad sprake te
zijn van een toename van het aantal werkhervattingen tussen I 99 I en 1994. Dit betreft zowel
een stijging van de werkhervattingen tijdens het eerste jaar ziekte als een stijging van dit aantal
een half jaar na einde wachttijd.
Verwacht werd tevens dat deze stijging met name ten goede zou komen aan de werknemers
met een goede interne arbeidsmarktpositie. Hierover kan het volgende worden opgemerkt.
Van der Stelt en Smazrl signaleren dat de groep die einde wachttijd bereikte, in 199 1 een zelÍde
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gezondheid rapporteert als de groep die in 1994 einde wachttijd bereikte. Ook wat betreÍï

persoonskenmerken verschillen beide groepen nauwelijks.
Wel blijkt tussen I 99 I en 1994 een verandering plaatsgevonden te hebben wat betreft de duur

en de aard van de arbeidsrelatie met de oude werkgever: meer mensen met een relatieve

ongunstige arbeidsrelatie maken nu het eerste jaar ziekte vol. Van der Stelt en Smaal verstaan

onder een ongunstige arbeidsrelatie een combinatie van de aard van de arbeidsovereenkomst,
het aantal dienstjaren, het beroepsniveau, de omvang van het dienstverband en of er sprake

was van conflicten op het werk. Dit betekent dat de werknemers met een goede relatie het werk
al hervat hebben tijdens het eerste jaar ziekte. Samengevat lijkt het erop dat de personen met

een goede relatie met de eigen werkgever al voor het einde van het eerste jaar ziekte het werk
weer hebben hervat, maar dat wat betreÍï persoonskenmerken en gezondheid er geen

verschuivingen zijn opgetreden. De verwachting dat juist werknemers met een goede interne

arbeidsmarktpositie eerder weer aan het werk zullen komen door de nieuwe regelgeving blijkt
dus maar gedeeltelijk te kloppen.

Van der Stelt en Smaal (1996) zien tevens een stijging van het hervattingspercentage op een

half jaar na einde wachttijd van3Slo naar 457o. Deze verhoging betreft met name hervattingen

bij de eigen werkgever (van 29Vo naar 35o/o). In tabel J.2 staan deze ontwikkelingen
aangegeven.

Tabel 7.2 Plaats en aard van de werkhervatting een 1/2 jaar na einde wachttild van de mensen die in 1 991 of in 1 994 het

ziektewetlaar hebben volgemaakt (bron: Van der Stelt en Smaal (1996) )

cohort 1 991 cohort 1 994

- werkt niet

- werkt bij oude werkgever
- 

volledig oude werk
- gedeeltelijk oude werk
- volledig ander werk
. gedeeltelijk ander werk

- werkt bij nieuwe werkgever

62%

29%

11%

5o/o

6o/o

55%

14%

14"/"

47o

9o/o

... :. w9 | 
lÍ]. z-91 l§13 !.q j s

Totaal (n=1 491 ) (n=989)

Uit de tabel blijkt verder dat sinds l99l vooral het percentage WAO-ers dat het eigen werk
hervat is toegenomen. Het percentage hervattingen in ander werk is daarentegen iets gedaald.

De beide ontwikkelingen zijn met name toe te schrijven aan de groep die gedeeltelijk ar-

beidsongeschikt is verklaard: hierin treedt een toename op van het aantal hervattingen van

het eigen werk (zowel een toename van volledige hervattingen als een toename van gedeeltelijke

hervattingen) en een afname van hervattingen in ander werk (zowel een afname van

gedeeltelijke hervatting in ander werk als een afname in volledige hervatting in ander werk).

Juist de groep met een gedeeltelijke arbeidsongeschiktheidsuitkering blijkt te profiteren van

de nieuwe regelgeving. Dit was ook verwacht, gezien het feit dat gedeeltelijk arbeidsonge-
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schikten aantrekkelijk zijn voor de werkgever omdat hij hun niet het volledige loon hoeft te
betalen. Opvallend is dat er maar een lichte daling heeft plaatsgevonden van het percentage
personen dat weer aan het werk is zonder uitkering, terwijl deze groep nu een veel groter deel
uitmaakt van de totale groep die einde wachttijd heeft bereikt. Deze groep bevat personen die
voorheen wellicht een gedeeltelijke arbeidsongeschiktheidsuitkering hadden gekregen, maar
nu geen aanspraak meer kunnen doen op een uitkering. Deze groep wordt minder aantrekkelijk
voor de werkgever, omdat de werkgever nu het volledige loon moet doorbetalen, terwijl hij
voorheen een gedeelte daarvan gecompenseerd kreeg door een gedeeltelijke WAO-uitkering.
Dit zou leiden tot een vermindering van de kans op werk van deze groep. Uit de gegevens
van Van der Stelt en Smaal blijkt wel een lichte daling van de werkenden in deze groep, maar,
zoals verwacht, weegt deze niet op tegen de grotere kansen van de gedeeltelijk arbeidsonge-
schikten, waardoor er toch in totaal meer mensen aan het werk komen dan voor de wijzigingen
in de sociale zekerheid.

Als we nu kijken welke WAO-ers proÍiteren van de gunstige ontwikkelingen in de werkhervat-
ting bij de eigen werkgever, dan zien we het volgende. De verschillen tussen mannen en
vrouwen in werkhervattingspercentage zijn ongeveer hetzelfde gebleven en de verschillen
in leeftrjd zijn verkleind. Dit laatste is met name toe te schrijven aan het Íèit dat meer ouderen
aan het werk zijn gekomen bij de eigen werkgever. Wel bh.1kt er een verscherping te zijn van
de verschillen tussen mensen met een gunstige relatie met de oude werkgever en met een
ongunstige relatie: vooral de personen met een gunstige relatie profiteren van de gunstige
effecten van de nieuwe wetgeving. Wat betreft de gezondheid blijkt er ook geen sprake van
een verscherping van de verschillen tussen werkenden en niet werkenden. Samengevat bhlken
dus met name personen met een goede ;rbeidsrelatie te profiteren van de gunstige effecten
van de veranderde wetgeving. Dit was zoals verwacht werd op basis van het denkkader: de
invloed van de arbeidsrelatie is toegenomen (dit betreft onder andere het aantal dienstjaren,
de omvang van het dienstverband en het beroepsniveau). Dit deel van de invloed van de interne
arbeidsmarktpositie blijkt te zijn toegenomen. Voor wat betreft andere onderdelen van deze
positie, met name wat betreft gezondheid en geslacht lijkt er geen sprake te zijn van een verdere
verscherping: de invloed van geslacht en gezondheid was groot en is groot gebleven.

Het blijkt dus dat recente cijfers de verwarchte effecten van veranderingen in regelgeving en

arbeidsmarkt gedeeltelijk bevestigen. Er is sprake van een afgenomen WAO-instroom. Het
aandeel van de WAO-ers met een arbeidsgebonden aandoening is echter tegen de verwachting
in ook afgenomen. De gegevens wijzen erop dat deze vermindering vooral veroorzaakt wordt
doordat personen met een arbeidsgebonden aandoening vaker voor het eind van het ziektewet-
jaar het werk hervatten. De personen met een arbeidsgebonden aandoening die wel de marimale
duur van de Ziektewet bereiken, hebben bovendien een grotere kans arbeidsgeschikt verklaard
te worden dan degenen die niet door het werk ziek zijn geworden. Dit betekent dat als gevolg
van de veranderingen in de socialezekerheid de verzekering van het risque social een sterkere
nadruk heeft gekregen en de verzekering van het risque professioneljuist minder gewicht.
De werkhervatting gebeurt eerder en meer mensen hervatten het werk bij hun eigen werkgever.
E,r is een sterkere invloed van de interne arbeidsmarktpositie bij de werkhervatting: juist
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werknemers met een goede interne arbeidsmarktpositie profiteren van de genoemde gunstige

eÍfecten van veranderingen in wetgeving en arbeidsmarkt.

Geconcludeerd kiur dus worden dat de resultaten van dit onderzoek in hun algemeenheid ook

geldig zijn voor de huidige situatie en dat het gehanteerde denkkader niet aan actualiteit heeft

ingeboet.

Tot slot nog enkele opmerkingen over de mogehjke effecten van de nieuwe Wet op de (re)inte-
gratie arbeidsgehandicapten (Wrea). Deze wet bevat een groot aantal maatregelen die de

hervatting bij een andere werkgever beoogt te bevorderen. Tevens wordt aandacht besteed

aan ondersteuning van de reïntegratie naar ander werk bij de eigen werkgever. Dat hieraan

bijzondere aandacht wordt besteed is terecht, aangezien uit het voorafgaande blijkt dat

veranderingen in het socialezekerheidsstelsel en op de arbeidsmarkt de werkhervatting bij een

andere werkgever of in ander werk zeker niet bevorderen en misschien zelfs wel hebben geleid

tot de geconstateerde vermindering van reÏntegratie in ander werk.
Het onderhavig onderzoek laat het relatieve belang van de interne arbeidsmarktpositie voor
hethervatten bij de eigen werkgever zien. Uit recente gegevens kan afgeleid worden dat dit
belang de aÍgelopen tijd is toegenomen: werknemers met een goede inten're arbeidsmarktpositie

hebben een hogere en toenemende kans om na arbeidsongeschiktheid terug te keren naar de

eigen werkgever. Geringe kansen voor terugkeer naar eigen werk zijn er voor de personen

met een slechte interne arbeidsmarktpositie: met name relatief ongezonden, vrouwen en

personen zonder beroepsopleiding, personen met een gering aantal diensdaren en personen

met een kleine deeltijdbaan. Deze categorieën zijn aangewezen op een andere werkgever en

het lijkt er op dat met name de personen zonder beroepsopleiding, personen met een gering

aantal dienstjaren en met een kleine deeltijdbaan steeds minder kans maken een langdurige

relatie op te bouwen met een werkgever. De Wet rea biedt geen nieuwe mogelijkheden om

de interne arbeidsmarkpositie van deze werknemers te verbeteren. Bij plaatsing br.1 de eigen

wer§ever kan deze (éénmalig) aanspraak maken op een herplaatsingsbudget, mits er sprake

is van terugkeer naar ander werk. Voor de terugkeer naar eigen werk zijn er ten opzichte van

de oude regelingen geen nieuwe mogelijkheden gecreëerd om de kosten die hiermee gemoeid

zijn te compenseren. Daar zijn alleen de mogehjkheden die er al waren vanuit de AAW en

waarvan bekend is dat de aanspraak hierop met veel bureaucratie gepaard gaat, wat het gebruik
hiervan ernstig belemmert. Het opbouwen van een vaste relatie met een werkgever, hetgeen

een rol blijkt te spelen bij werkhervatting bij de eigen werkgever, wordt door de Wet rea niet

verder bevorderd, dit gebeurt alleen wanneer er sprake is van terugkeer naar ander werk. Boven-

dien zijn er geen extra mogelijkheden gecreëerd om bij- of omscholing te volgen, hetgeen

eveneens van belang blijkt voor de terugkeer naar de eigen werkgever. Met de Wet rea zal

dus de verwachte verdergaande tweedeling tussen werknemers met een relatief goede interne

zLrbeidsmarktpositie en werknemers met een slechtere positie nauwelijks worden voorkomen.
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Samenvatting

Inleiding en doel van de studie

Arbeidsongeschiktheid en reïntegratie staan op dit moment sterk in de beiangstelling. Veel

parlijen doen uitspraken over de oorzaken van het grote aantal arbeidsongeschikten in Neder-

ianden de wenselijkheid van nieuwe wet- en regelgeving. Men is het er over eens dat er in

Nederland te veel werknemers in cle WAO terechtkomen en te weinig werknemers na een

periode van arbeidsongeschiktheid weer aan de slag komen' Over de oplossingen van deze

problematiek en de verantwoordehjkheicl van de verschillende partijen hierbrl is echter minder

eensgezin<lheid: sommigen zoeken deze met name in verandering van de polisvoorwaarden

van ile WAO en ancleren meer in maatregelen gericht op preventie van verzuim en bevordering

van reïntegratie.
Deze disseÍatie wil met name de laatste oplossingsrichting onderbouwen. Het doel is meer

inzicht te geven in «le achtergronden van het proces van arbeidsongeschikt worden en het proces

van terugkeer naar de eigen werkgever na een periode van arbeidsongeschiktheid voor het

eigen werk. Beide processen worden hier vanuit eenzelÍ<le theoretisch kader onderzocht, zodat

ook de overeenkomsten en verschillen tussen de processen zichtbaar worden. Centraal staan

de mogellkheden om cle processen via het bedrijf te beïnvloeden. Vandaar dat de studie van

het pràces van arbeidsongeschikt worden zich toespitst op de causale rol van arbeid hierbtl

(arbeidsgebonclen WAO-intrede). De studie van het proces van werkhervatting richt zich vooral

op de mogelijkheden van de werkgever om de terugkeer naar werk te bevorderen.

In deze samenvaffing worden eerst (l) de resultaten weergegeven van ons onderzoek naar de

omvang van beide problematieken en cle relatie tussen arbeidsgebonden WAO-intrede en

reintegratie bij de eigen werkgever met bedrijÍikenmerken en persoonskenmerken. Vervolgens

worailZl het theoretisch kailer gepresenteerd waarmee we de problematiek en de gevonden

samenhang willen verklaren, waarna (3) een beschrijving volgt van de bevindingen van het

toetsen van de geldigheid van dit kacler. Daama worden (4) beide processen in hun onderlinge

samenhang bezien. Uiteindehjk wordt nagegaar of (5) de conclusies - gezien alle veranderingen

van wet- en regelgeving in de laatstejaren - ook geldig zijn voor de huidige situatie.

Alvorens nu in te gaan op de resultaten, wordt informatie gegeven over de gegevens waarop

deze zljn gebaseerd.

B e schikba re onderzo eks ge ge v e ns

De onderzoeksvragen worden beantwoord met behulp van eerder verzamelde gegevens. Het

betreÍï de gegevens van een grootschalig representatief onderzoek onder personen die één

jaar lang imaximale duur) een uitkering hebben gehad in het kader van de Ziektewet' Dit

tnclerzoek naar de arbeidsgebondenheicl van de WAO-intrede is door TNO en GAK/GMD

gezamenlijk uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Ën de GMD (Griindemann e.a., l99l; Schellart e.a., 1993; Grtindemann & schellart, 1993)'

Voor dit onderzoek zijn eind 1990 / begin 1991 brlna 15.000 personen benaderd met een

schriÍïeli jke vragenlijst. Dit betrell ruim 207o vtntcle populatie die in die periode het einde van
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het ziektewetjaar (ook wel'einde wachttrjd'genoemil) bereikte. De respons lag op ruim 9.000
personen oftewel op 607o. Deze groep bleek representatief voor de gehele populatie die in
de betreÍïènde periode éénjaar aanspraak maakte op een ziektewetuitkering.
De beschikbare onderzoeksgegevens vormen een uitzonderlijk bestand, zowel door cle omvang
en de representativiteit van de onderzoeksgroep, als door de koppeling van vragenlijstgegeven.s
aan de gegevens van een verzekeringsgeneeskunclige registratie, en door cle combinatie van
gegevens over het proces van arbeidsongeschikt worden en het hervatten van het werk.

la. Arbeidsgebonden WAO-intrede

Omvang vnn de problernatiek
Het werk blijkt een belangrijke invloed te hebben op het ontstaan van ziekten en aandoeningen
bij WAO-ers. Een grote meerderheid van cle WAO-ers had voor de uirval uit het werk al hinder
van effecten van de blootstelling aan de belastencle omstandigheden op het werk (belastingsver-
schijnselen)' Circa twee op de drie WAO-ers had klachten over de lichamelijke belasting van
het werk. Ook tijdsdruk en vermoeidheid cloor het werk zijn door een ruime meerderheicl van
de WAO-ers aangegeven. Gemiddeld hadden de WAO-ers al zes jaar hinder van hun ziekte
of aandoening. Slechts bij iets meer dan een kwart van de WAO-ers was de ziekte vrij plotseling
opgekomen. Ruim de helft van WAO-ers (537o) heeft een duidelijke relatie aangegeven russen
de ziekte waardoor men in de WAO is gekomen en het werk dat men deed. De belangrijkste
werkaspecten die door de WAO-ers als oorzaak van de ziekte worden gezien zijnde lichamelij-
ke en de geestelijke belasting van het werk en de arbeidsomstandigheden in meer algemene
zin.
Uit vragen naar de belastende Íàctoren in het werk blijkt dan ook dat de WAO-ers voordat
zij met werken moesten stoppen vooral veel klachten hadden over de werkorganisatie en over
de leiding en collega's. Bijvoorbeeld: bijna <le helÍt van de WAO-ers werd vaak belemmerd
door onverwachte situaties op het werk en één op de drie kon onvoldoende overleggen over
het werk. Vier op de tien WAO-ers hebben te kennen gegeven dat de leiding onvolloende
rekening met hen hield. Een ongeveer even grote groep WAO-ers had vaak klachten over de
beloning en/of over de waardering voor het werk. Ma,rimaal konden de WAO-ers 25 belastende
factoren aangeven. Gemiddeld ziln 7 ,4 problemen met het werk door cle WAO-ers gemeld.
Btjna I 07o van de WAO-ers had meer dan l5 werkproblemen. Een iets kleinere groep (.7 .5%,)
had geen enkel werkprobleem vóór de lang<lurige arbeidsongeschiktheid.
De WAO-ers die belastingsverschijnselen rapporteren, geven ook vaker aan ziek te zijn ge-
worden door het werk dan de WAO-ers die deze verschijnselen niet ervoeren. Naarmate meer
belastingsverschijnselen zijn gerapporteerd, komt ook vaker arbei<lsgebonden WAO-intrecle
voor. Slechts iets meer dan een derde van de WAO-ers die geen belastingsverschijnselen hebben
aangegeven, is uitgeverllen met een aandoening die veroorzaakt is door het werk. Bij degenen
die vijf of zes belastingsverschijnselen hebben gemeld, bedraagt het percentage WAO-ers dat
met een arbeidsgebonden aandoeningen is uttgev allen 7 2Vo.
Interventies gericht op het werk kwamen bij ongeveer de helft van de WAO-ers voor. Zij heb-
ben aangegeven dat er in het bedrijf - waar zij voor de uitval uit het werk actief waren -
specifieke aandacht bestond voor de arbeidsomstandigheden in het werk.
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De relatíe met bedrijfs- en persoonskenmerken

Een overzicht van de samenhang van arbeidsgebonden WAO-intrede met bedrijfs- en persoons-

kenmerken staat weergegeven in tabel S.l.

Tabet 5.1 Overzicht van de resultaten met betrekking tot de arbeidsgebonden WAo-intrede naar bedrijfs- en persoonskenmer-

ken

BedrijÍs- en persoonskenmerken Belangrijkste conclusies

BedrijÍstak RelatieÍ veel arbeidsgebonden WAo-intrede in de bouw (63%) en in de

handel en de horeca (55%); relatieÍ weinig in het bank- en verzekerings-

wezen (46%), de overige dienstverlening (51%) en de transport-, opslag

en communicatiebedrijven (51 %),

ln grote bedrijven (49%) komt minder arbeidsgebonden WAO-intrede voor

dan in kleine (55%), middelgrote (54%) en de kleinere grote (55%) bedrij-

ven.

Onder WAO-ers met een diagnose 'psychisch' (56%) en 'bewegingsappa-

raat' (66%) komt meer arbeidsgebonden WAO-inÍede voor; de diagnose

'hart en vaat' (33%) en overige aandoeningen' (24"k\ worden minder vaak

in verband met het werk gebracht.

Mannen (56%) komen vaker in de WAO als gevolg van arbeidsgebonden

aandoeningen dan vrouwen (48%).

De mate van arbeidsgebondenheid van de aandoening neemt toe met het

stijgen van de leeÍtijd van de WAO-ers (van 48% naar 58%); na 55 jaaÍ

treedt echter een daling van het aantal arbeidsgebonden aandoeningen

op (52%).

Niet-Nederlanders belanden vaker (64%) in de WAO als gevolg van een

arbeidsgebonden aandoening dan Nederlanders (52%).

Arbeidsgebonden WAO-intrede komt vaker voor naar mate de opleiding

van de WAO-er lager ligt (van 38% tot 59%)

Onder WAO-ers met een LBO-opleiding (55%) komt meer arbeidsgebon-

den WAO-intrede voor dan onder WAO-ers met een MAVO/MULO als

hoogste opleiding (49%); op het middelbaar - en het hogere niveau is

echter geen verschil in arbeidsgebondenheid tussen WAO-ers met een

algemene opleiding en WAO-ers met een beroepsopleiding.

Bij WAO-ers met een ambachteliik oÍ industrieel beroep (59%) oÍ met een

agrarisch of visserij beroep (58%) is de WAO-intrede relatief vaak veroor-

zaakt door een arbeidsgebonden aandoening, terwiil bi1 WAO-ers met een

administratief beroep (39%) dit relatlef weinig voorkomt

Naar mate de WAO-ers meer uren per week werkten ligt in het algemeen

de arbeidsgebondenheid van de WAO-intrede ook hoger (van 41% naar

57%\

Geslacht

LeeÍtijd

Er zijn nauwelilks verschillen in het voorkomen van arbeidsgebonden

aandoeningen tussen WAO-ers met veel (57%) oÍ weinig (52%) dienstja'

BedriiÍsgrootte

Diagnose

Nationaliteit

0pleidingsniveau

Aard opleiding

Beroep

Omvang dienstverband

Aantal dienstiaren

Íen bii de laatste
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Persoonskenmerken zijn in belangrijke mate aan elkaar gerelateerd. Daarom is in dit onderzoek
niet alleen gekeken naar de bivariate verbanden tussen deze persoonskenmerken en het
voorkomen van arbeidsgebonden WAO-intrede, maar ook naar het multivariate beeld, dat
wil zeggen naar de betekenis van deze kenmerken, gecontroleerd voor cle invloed van de
overige kenmerken. Uit deze analyses bhjkt dat de gesignaleerde bivariate verbanden (geslacht,
leeftijd, nationaliteit, opleiding en omvang dienstverband) ook multivariaat signiÍicant
samenhangen met arbeidsgebonden WAO-intrede. Alle variabelen bij elkaar yerklaren2a/c,
van de variantie (multiple correlatie .16). Met andere woorden: er is slechts een zeer beperkt
verband tussen de interne arbeidsmarktpositie en het voorkomen van arbeidsgebonden WAO-
intrede.

lb. Werkhervatting bij de eigen werkgever

Omvang vctn de problematiek
Na anderhalf tot twee-en-een-half jaar ziekte is bijna éénderde van de WAO-ers (30olo) opnieuw
aan het werk, of gaat zeer binnenkoft weer werken. Daarnaast <lenkt nog ongeveer een vijf4e
van de WAO-ers (217o) in de nabije toekomst weer te kunnen gaan werken, een deel bij de
eigen werkgever en een deel brj een andere werkgever. Zij hebben dit werk echter nog niet.
vier op de tien wAo-ers verwacht helemaal niet meer te kunnen werken.
In de eerste periode na WAO-intrede vindt werkhervatting vooral plaats bij de oude werkgever.
Circatwee op de drie hervatters werken weer bij de oude werkgever. De overige hervatters
zijn bij een nieuwe werkgever begonnen.
Bij de terugkeer naar de eigen werkgever blijken vaak werkaanpassingen nodig te zijn. Ruim
tweederde van degenen die weer aan het werk komen bij hun eigen werkgever, kon niet zonder
meer terugkeren, maar had hiervoor een aanpassing nodig in het werk of in de werkomgeving.
Bovendien blijken veel WAO-ers die hervatten bij de oucle werkgever meer dan één werkaan-
passing nodig te hebben. Verandering van taken of werkzaamheden komt het meest voor (7 [7o
van de WAO-ers die aangepast werk hebben, is weer aan het werk gekomen met een aangepast
takenpakket). Bij ongeveer de helÍï van de personen met aanpassingen gaat het om een
verandering van de werktijden. Een op de drie aanpassingen heeft betrekking op het werktempo.
In 14% van de gevallen zijn hulpmiddelen aangeschaft, of zijn het meubilair, de machines of
het gereedschap aangepast. Slechts 57o van de WAO-ers die het werk hebben hervat met een
aanpassing, heeÍt bij- of omscholing gevolgd om weer aan het werk te komen.

Voorafgaande aan de uitval uit het werk hebben bij iets meer dan een vijfcle van de WAO-ers
interventies plaatsgevonden gericht op het werk. Algemene aanpassingen van het werk zijn
door de WAO-ers het meest genoemd (l2ok), gevolgd door verandering van takenpakket àf
herplaatsing (l}Vc,) en verandering van werktijden (jVc).Bij 37o van de WAO_ers ging het
om andere - niet nader ruingeduide - aanpassingen. Bij driekwart van de WAO-toetreJers zijn
vanuit het bedrijf acties ondernomen ten behoeve van deze persoon. Deze blijken vooral be-
trekking te hebben op het onderhouden van contact door het bedrijf (directe chef of personeels-
zaken) tijdens het eerste jaar ziekte. Bij tweederde van de WAO-toetreders heeft 6ergellk
contact plaatsgevonden. Overige interventies hebben betrekking op activiteiten van de bedrijf's-
arts en (in beperkte mate) op bij- of omscholing. Bij ongeveer een kwart van de wAo-ers is
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door de bedrijÍiarts gesproken over werkhervatting en/of heeft de bedrijfsarts zich ook echt

ingespannen om de werknemer zo snel mogelijk weer aan het werk te helpen. Dit betekent

dat bij ongeveer twee op de drie WAO-ers uit bedrijven met een bedrijfsarts een dergelijke

interventie heeft plaatsgevonden.

Een half tot anderhalf jaar na WAO-intrede komen brj de WAO-ers nog veelvuldig (psychische

en somatische) gezondheidsklachten voor. Ongeveer tweederde van de WAO-ers heeft pijn

in botten en spieren. Een ongeveer even grote groep heeft last van vermoeidheid of is snel

vermoeid. lets meer dan de helft van <le WAO-ers heeft rugpijn. Ook een verdoofd gevoel

of tinteling in cle ledematen komt brj meer dan de helft van de WAO-ers voor' Relatief weinig

klachten hebben betrekking op de maag (28I;), d]|ilzeligheid (.327o) en de ademhalíng (33Vo).

Van de l3 klachten die de WAO-ers zijn voorgeleg«l, heett men gemiddeld van bijna de helft

(6 klachten) last. WAO-ers voor wie interventies zijn gerealiseerd vóór de uitval uit het werk,

melden in het algemeen wat minder gezondheidsklachten dan WAO-ers voor wie dit niet was

gedaan.

É. i, ."n duidelijk relatie tussen het aantal klachten en de werkhervatting brj de oude werkgever'

Van de WAO-ers met 0 tot 3 klachten is 3O7o van de WAO-ers weer aan de slag bij de oude

werkgever. Bij <te WAO-ers met 4 tot 7 klachten ligt dit percentage op 227c-Yoor WAO-ers

met 8 tot 13 klachten geldt echter slechts een hervattingspercentage bij de oude werkgever

van 137o.

De relatie rnet bedrijfs- en persoonskenmerken

Een overzicht van de samenhang van de werkhervatting bij de oude werkgever met bedrijfs-

en persoonskenmerken wordt gegeven in tabel S.2.

TabetS.2 Overzicht van de resultaten met betrekking tot de werkhervatting bii de oude werkgever naar bedrijfs- en

oersoonskenmerken

BedrijÍs- en persoonskenmerken Belangriikste conclusies

BedriiÍstak

Bedriifsgrootte

Diagnose

Geslacht

Bij de transport-, opslag- en communicatiebedrijven (28%) en in het bank-

en verzekeringswezen (25%) komt relatieÍ veel werkhervatting bij de oude

werkgever voor; in de handel, hotel- en restauÍantwezen (1 7%) is dit

minder vaak het geval.

Hoe groter het bedrijÍ, hoe meer WAO-ers het werk bij de eigen werkge-

ver hervatten (van 15% bij kleine bedrijven tot 29% bij grote bedrilven)'

Onder WAO-ers met een diagnose 'psychische klachten' (17%) komt

werkhervatting bij de eigen werkgever minder voor dan bil WAO-ers met

een diagnose hart en vaatziekten' (27%) De werkhervatting van de

WAO-ers met een diagnose 'aandoeningen aan het bewegingsapparaat'

(21%) ligt rond het gemiddelde niveau.

Mannelijke WAO-ers (25%) hervatten vaker het werk bi1 de oude werkge-

ver dan vrouweliike WAO-ers (15%).

Oudere WAO-ers (ouder dan 55 jaa| komen minder vaak (15%) bij de

oude werkgever terecht dan longere WAO-ers (1 9% tot 24%)
LeeÍtijd
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Nationaliteit

0p leid ingsn iveau

Aard opleiding

Beroep

Omvang dienstverband

Aantal dienstiaren

Gezondheid

Nederlandse WAo-ers (22%) hervatten vaker het werk bij de oude
werkgever dan niet Nederlandse WAO-ers (12"k), na correctie voor
andere variabelen vervalt dit verschil.

WAO-ers die geen opleiding of alleen lager onderwijs hebben gevolgd
hebben een relatief laag terugkeerpercentage bij de oude werkgever
(respectievelijk 10% en 16%), terwill WAO-ers met een hogere opleiding
vaker terugkeren naar hun eigen werkgever (voor MAVO ligt dit op 22%
en voor HAVO/Atheneum op 25%),

WAO-ers met een beroepsopleiding keren vaker terug naar eigen werkge"
ver dan de WAO-ers met een algemene opleiding.

WAO-ers met dienstverlenende en agrarische beroepen komen relatief
weinig weer aan het werk bij de oude werkgever (circa 15%). WAO-ers
die werkten als wetenschappelijk vakspecialist (26%), oÍ in een adminis-
tratieÍ (25%) of ambachtelijldindustriële beroep (23%) hebben verhou-
dingsgewijs de meeste kans om terug te keren bij de oude werkgever.

WAO-ers die minder dan 32 uur per week werkten komen minder vaak
(7% Iot 17%) weer aan de slag bij de oude werkgever dan WAO-ers die
meer dan 32 uur werkten (24%).

Naarmate het aantal dienstjaren hoger ligt, is in het algemeen de kans om
na WAO terug te keren bil de oude werkgever ook groter (van 14% bij
maximaal 5 jaar tot 30% bij een dienstverband van meer dan 20 jaar).

De werkhervatting bil de laatste werkgever blijkt sterk samen te hangen
met de gezondheid bij het begin van het verzuim. Het werkhervattings-
peÍcentage loopt van 12%bijde WAO-ers met een slechte gezondheid op
het moment van uitval, tot 39% bii WAO-ers met een - ondanks de

_ aandoening - relatief goede gezondheid bi1 uitval.

Om een beeld te krijgen van de unieke betekenis van de persoonskenmerken voor de werkher-
vatting bij de eigen werkgever is een multivariate analyse uitgevoerd, waarbij naar de betekenis
van dezekenmerken is gekeken, gecontroleerd voor de invloed van de overige kenmerken.
Uit deze analyses blijkt dat de gezondheid het sterkst samenhangt met werkhervatting. Hiemaast
speelt ook geslacht een belangrijke ro1, gevolgd cloor dienstjaren en het hebben van een
beroepsopleiding. De omvang dienstverband, hoogte van cle opleiding en leeftijd spelen een
geringere rol. Nationaliteit blijkt geen zelfstandig eÍïect te hebben op de hervatting bij de eigen
werkgever. Bij elkaar verklaren deze variabel en l5Vc van de variantie in de werkhervatting
bij de oude werkgever.

2. Naar een verklarend kader: theoretische achtergrond

Bij het ontwikkelen van een denkkader ter vergroting van het inzicht van boven beschreven
processen, is gebruik gemaakt van het model belasting - belastbaarheicl (Van Diik e.a., 1990)
en de theorie van de gesegmenteerde arbeidsmarkt (o.a. Bremer, 1991).
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Hetbasismodel belasting - belastbaarheid gaat ervan uit dat belastende factoren in de arbeid

kunnen leiden tot tijdelijke belastingsverschijnselen (zoals vermoeidheid) en vervolgens tot

meer permanente belastingsgevolgen, zoals problemen met het werk en de gezondheid (klach-

ten). Het moclel is door veel onderzoekers in uiteenlopende veLrianten gehanteerd (bijvoorbeeld

Kompier, 1988; Smulders & Bloemhoff 1991; verbeek, 1991; Bijl & Lemmens, 1993). Op

één punt schieten het model en {e verschillende varianten tekort: zij besteden namelijk

onvoldoende aandacht aan inten,enties die plaats kunnen vinden in de werksituatie en de

lactoren die hierop van invloed kunnen ziin. Omdat juist hierin aangrijpingspunten liggen voor

de vermindering c.q. bevordering van arbeidsgebonden WAO-intrede, respectievelijk

reïntegratie naar de eigen werkgever is in de onderhavige studie het model belasting -

belastbaarheid uitgebreifl met interventies in het werk en de mogelijke verklaringen hiervoor.

Deze verklaringen zijn gezocht in arbeidsmarkttheorieën.

De verschillende segmenteringstheorieën (bijvoorbeeld Mok, 1975; Glebbeek, 1993; Ten Have,

1993) geven aar dat werknemers verschillende posities in een bedrijf kunnen innemen en dat

in relatie tot deze positie de werkgever meer of minder bereid is interventies te realiseren voor

het behoucl van deze werknemer voor het bedrijf. Naar mate de werknemer belangrijker is

voorhetbedrijf en minder gemakkelijk kan worden vervangen door een andere werknemer,

zal de werkgever ook eercler geneigd zijn te investeren in de werknemer door het realiseren

van interventies. De criteria volgens welke de werkgever bepaalt of een werknemer in

aanmerking komt voor een gunstige dan wel een ongunstige positie in het bedrijf, zijn niet

alleen gebaseerd op concrete ervaringen, maar vaak ook op vooroordelen. In werknemers die

in een categorie vallen, waarvan verondersteld wordt dat deze minder productief is, wordt

minder geïhvesteerd. Het km hier bijvoorbeeld gaan om categorieën als: allochtonen, vrouwen,

ouderen of mensen met een verminclerde gezondheid of handicap. Deze kenmerken worden

gebruikt als indicator van te verwachten productiviteit'

óe segmenteringstheorie is in deze dissertatie toegepast om binnen het model belasting -belast-

baarheid te verklaren waarom voor bepaalde werknemers wel veel wordt gedaan om ze voor

het bedrijf te behouden, en voor andere niet. In figuur S I staat het op deze wijze tot stand

gekomen kader gePresenteerd.

Het uitgangspunt van het denkka<ler is het moclel belasting - belastbaarheid. Hierbinnen zijn

cle mogetijkheden voor interventies vanuit de werksituatie geëxpliciteerd. Interventies kunnen

zowel gericht zijn op verandering van de werksituatie (belastende factoren in het werk) als

op veranderingen brj de werknemer (het verwerkingsvermogen). Het al dan niet plaatsvinden

van deze interventies wordt verklaard vanuit de theorie van de gesegmenteerde interne

arbei<lsmarkt. Verondersteld wordt dat de realisatie van deze interventies afhankelijk is van

de positie van de werknemer in het bedrijf (interne arbeidsmarktpositie).

Naast de hierboven gegeven beschrijving van de omvang van arbeidsgebonden WAO-intrede

en reíntegratie brj de eigen werkgever en de relatie met bedrijfs- en persoonskenmerken, wordt

in deze dissertatie onderzocht of het hierboven beschreven denkkader een goede weergave

is van deze processen. Dit onderzoek vindt plaats aan de hand van vragen aangaande de

verschillende relaties binnen het denkkader.
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Figuur s.1 Denkkader voor het proces van arbeidsgebonden wAo-intrede en reintegratie

Onderz.oeksvragen

De centrale vraag van deze disserlatie'rs'. ls een tlenkkaderwaarbij het rnot)eL belasting -belctst-
baarheid is aangevuld op basis van de theorie van de gesegmenteerde arbeitlsmarkt, e:,en ggede
weergave van het proces van arbeidsgebonden WAo-intrede, c.q. werkhervatting bij de eigen
werkgever voor werknemers díe een jctar arbeitlsongeschikt waren voor het eigen werk, en
geeft dit kader tevens inzicht in de samenhang tussen beitle processen?

Naast deze centrale vraag moet beantwoording van de volgende subvragen cle kennis over
de processen van arbeidsgebonden wAo-intrede en werkhervatting vergroten:
t ' Weke rol speelt de interne arbeidsmarktpositie bij het ontstaan van arbeidsgebonden WAO-

intrede en werkhervatting bij de eigen werkgever voor werknemers die een jaar arbeidson-
geschikt waren voor het eigen werk?

2. Is de mate waarin interventies worden gerealiseerd (zowel gericht op het werk als op cle
werknemer) afhankelijk van de interne arbeidsmarktpositie víin een werknemer?

3. In welke mate beïnvloeden interventies gericht op het werk en interventies gericht op de
werknemer de belastende factoren en regelmogelijkheden c.q. het verwerkingsvermogen'?

4. In hoeverre worden de belastingsverschijnselen beïnvloecl door de belastende factoren en
de regelmogelijkheden enerzijds en het verwerkingsvermogen anderzijds?

5' Welke rol spelen belastingsverschijnselen bij het ontstaan van arbeidsgebonden WAO-in-
trede en reihtegratie brj de eigen werkgever voor werklemers die een jaar arbeidsongeschikt
waren voor het eigen werk?

Uit de arbeidsmarktliteratuur bhjkt dat ouderen, vrouwen, laagopgeleiden, niet-Ne4erlan6ers.
werknemers die nog maar kort bij het bedrijf in dienst zijn en deeltijdwerkers veelal minder
belangrijk voor een werkgever zijn en als gevolg hiervan ook meestal een zwakkere positie
binnen het bednjfhebben. Ook de gezonilheid van een werknemer is van belang voor de interne
arbeidsmarktpositie. Werkgevers zijn immers minder bereid in 'ongezonde' werknemers te
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investeren dan in'gezonde'werknemers (zie onder andere Van Beek, 1993). De interne

arbeidsmarktpositie van de WAO-ers is daarom geoperationaliseerd aan de hand van kenmerken

als: geslacht, leeÍir1d, opleiding, nationaliteit, diensttiid en omvang van het dienstverband
(voltiid of deeltiid) en de gezondheid van de werknemer.
Bij interventies gericht op het werk moet worden gedacht aan activiteiten gericht op een ver-

betering van de werkomstandigheden, een vermindering van de belastende factoren en een

vergroting van de regelmogelijkheden van de werknemer. Hieronder vallen zowel algemene

(collectieve) als individuele maatregelen.

3a. Beantwoording van de onderzoeksvragen over arbeidsgebonden WAO-intrede

De relotie tussen de interne arbeidsmarktpositie en de arbeidsgebonden WAO-intrede

De veronderstelling is dat onder werknemers met een slechte interne arbeidsmarktpositie meer'

arbeidsgebonden WAO-intrede voorkomt dan onder werknemers met een goede positie. De

resultaten van de (bivmiate) analyses laten zien dat deze veronderstelling maar voor een deel

van de kenmerken op gaat. Onder nierNederlandse WAO-ers en onder laagopgeleiden WAO-
ers komen inderdaad meer arbeidsgebonden aandoeningen voor. Het verband met de duur

van het dienstverband ontbreekt echter vrijwel volledig. Ook de resultaten ten aanzien van

leeftrjd zijn minder eenduidig. Arbeidsgebonden aandoeningen komen juist het meest voor
onder 45 ím 54 jarige WAO-ers en in mindere mate onder de oudste (55 t/m 65 jaar) en de

jongere WAO-ers. De resultaten naar geslacht en omvang van het dienstverband zijn zelÍ.s

omgekeerd aan de verwachting. Bij de mannen en de Íïlltimers komen juist meer arbeids-

gebonden aandoeningen onder de WAO-ers voor. Uit de multivariate analyses bltlkt dat de

gesignaleerde bivariate verbanden blijven bestaan. Alle variabelen bij elkaar verklaren2To

van de variantie (multiple correlatie .16). Met andere woorden: er is slechts een zeer beperkt

verband tussen de inteme arbeidsmarktpositie en het voorkomen van arbeidsgebonden WAO-
intrede.

De relatie tussen tle intenre arbeid,;marktpositie en het voorkomen van interventies gericht

op het werk
Vanuit de gedachte dat werknemers met een slechte interne arbeidsmarktpositie minder be-

langrlk zijn voor de werkgever is verondersteld dat de werkgever voor deze werknemers ook

minder gauw interventies zal uitvoeren. Ongeveer de helft van de WAO-ers heeft aangegeven

dat er in het bedrijf specifieke aandacht bestond voor de arbeidsomstandigheden in het werk.

Uil de (bivariate) analyses blijkt dat aandacht voor arbeidsomstandigheden vooral voorkomt
bij oudere, niet-Nederlandse, laag opgeleide WAO-ers die parttime werkten en een langere

periode bij de laatste werkgever in dienst waren. Alleen de relatie met de duur van het dienst-

verband is in overeenstemming met de veronderstelling. De multivariate analyses ondersteunen

dit beeld. De verbanden met leeftijd, nationaliteit, opleiding, omvang dienstverband en aantal

dienstjaren blijven ook multivariaat overeind (multiple correlatie .15). Het hier gevonden

verband tussen de interne arbeidsmarktpositie en de aandacht voor de arbeidsomstandigheden

is dus gering (de verklaarde variantie bedraagt slechts 2o/o) en waar dit verband wel bestaat

gaat hetiuist veelal samen met meer aandacht voor deze omstandigheden.
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De relatie tussen interventies gericht op het werk en de ettaren belusting van het werk
In het achterliggend denkkader wordt verondersteld dat interventies gericht op het werk re-
sulteren in minder belastende factoren en minder klachten over regelmogelijkheden in het werk.
De WAO-ers die hadden aangegeven dat er in het bedrtjf specifieke aandacht bestond voor
de arbeidsomstandigheden in het werk hebben inderdaad in het algemeen minder klachten
over de belastende factoren en de regelmogelijkheden op het werk dan de WAO-ers die geen
specifieke aandacht voor de arbeidsomstandigheden ervaarden. De correlatie tussen beide
aspecten bedraagt .55. Dat betekent dat bijna 30Vo van de variantie in het voorkomen van
belastende factoren en regelmogelijkheden brj de WAO-ers verklaard wordt door de aandacht
voor de arbeidsomstandigheden in het bedrijf. Dit is overeenkomstig de veronderstelling vanuit
het denkkader. De conclusie luidt daarom dat aandacht voor arbeidsomstandigheden
samenhangt met een lagere ervaren belasting van het werk.

De relatie ttrssen de ervaren bela.sting van heí werk en belastingsverschiinselen
Onder belastingsverschijnselen worden tijdehjke effecten van blootstelling aan de belastende
omstandigheden in het werk verstaan. Voorbeelden zijn klachten over de lichamelijke en gees-

telijke inspanning van het werk, vermoeidheid door het werk en problemen met het tempo
of de drukte van het werk. Vanuit het denkkader wordt verondersteld dat problemen met
betrekking tot de ervaren belasting samengaan met meer belastingsverschijnselen. Uit de
analyses blUkt dit verband inderdaad aanwezig en in de veronderstelde richting. Het aantal
belastingsverschijnselen bii de WAO-ers ligt hoger naarmate er meer problemen met de
belastende factoren en regelmogelijkheden zijn aangegeven. De correlatie bedraagt .44, hetgeen
betekent dat br.1na 20Vo van de variantie in het voorkomen van belastingsverschijnselen
verklaaud kan worden uit de belastende Íàctoren en regelmogehjkheden. De conclusie is daarom
dat ervaren belasting in het werk samenhangt met belastingsverschiinselen.

De relatie tussen de belastingsverschijnselen en het voctrkomen van arbeidsgebonden WAO-
intrede
Dit is de laatste schakel van het model. Verondersteld wordt dat meer belastingsverschijnselen
samen gaan met meer arbeidsgebonden aandoeningen onder de WAO-ers.
Uit de analyses blijkt inderdaad dat naiumate meer belastingsverschijnselen zijn gerapporteerd,
ook het percentage arbeidsgebonden aandoeningen onder de WAO-ers hoger ligt. Slechts iets
meer dan een derde vim de WAO-ers die geen belastingsverschijnselen hebben aangegeven,
heeft een aandoening die veroorzaakt is door het werk. Terwijl bij degenen die vijf of zes
belastingsverschijnselen hebben gemeld, de aandoening bij bijna drie op de vier WAO-ers
met het werk in verband wordt gebracht. De correlatie bedraagt .33, hetgeen betekent dat
ongeveer l07o van de variantie in arbeidsgebonden aandoeningen onder de WAO-ers verklaard
kan worden uit de belastingsverschijnselen. De conclusie hieruit is dat belastingsverschijnselen
van invloed zijn op de arbeidsgebonden WAO-intrede.

De geldigheid van het denkkader
Tenslotte is nagegaan of het denkkader een goede verklaring biedt voor de relatie tussen de
interne arbeidsmarktpositie enerzijds en het voorkomen van arbeidsgebonden WAO-intrede
anderzijds. Dat wil zeggen dat getracht is de relatie tussen de interne arbeidsmarktpositie en
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het voorkomen van arbeidsgebonden WAO-intrede te verklaren vanuit de in het model weer-

gegeven mechanismen. Hierbij is gebruikt gemaakt van pad analyses. Uit de analyses blijkt
het model weliswaar te passen, maar dat er sprake is van een zwakke schakel. Dit betreft de

relatie tussen de interne arbeidsmarktpositie en de interventies op het werk. Uit aanvullende

analyses blijkt het model - waarbij alleen de interne ar-beidsmarktpositie wordt weggelaten

en de rest vr,rn het model gehandhaafd blijft - in deze zin te prefereren. Door een zwakke correla-

tie tussen de buitenpolen is het voorspellend vermogen (dat wil zeggen de capaciteit om op

basis van de gegevens de uitkomst te voorspellen) van het model echter gering. Hiermee is

wel het belasting -belastbauheidsmodel voor het eerst empirisch als model vastgesteld. Arbeids-

gebonden WAO-intrede kan (voor een beperkt deel) verklaard worden uit de interventies gericht

op het werk en de invloed daarvan op de werksituatie en de belastingsverschijnselen. De

aanvulling met (inteme) arbeidsmarktaspecten blijkt vooralsnog niets op te leveren. Wel blijkt
het belang van interventies in het werk. Maar waarom deze interventies bij sommige werkne-

mers wel plaatsvinden en bij andere werknemers niet is vooralsnog onduidelijk.

Verklaringen voor het niet vinden van een duidelijke invloed van de interne arbeidsmarktpositie

op het voorkomen van interventies en het voorkomen van arbeidsgebonden WAO-intrede
kunnen deels gezocht worden in de beperkingen van het beschikbare onderzoeksmateriaal

en van de onderzoeksgroep. Zo is bijvoorbeeld de inteme arbeidsmarktpositie in dit onderzoek

nogal eenzijdig vanuit de aanbodzijde van de arbeidsmarkt geoperationaliseerd en waren ten

aanzien van de interventies op het werk ter voorkoming van arbeidsgebonden WAO-intrede
alleen gegevens over de aandacht voor de arbeidsomstandigheden beschikbaar. Waarschrlnlijk
is het concept interne arbeidsmarktpositie in dit onderzoek te beperkt geoperationaliseerd.

Daamaast kan de selectiviteit van de onderzoeksgroep een rol hebben gespeeld. Zo zou voor

de vraag naar de arbeidsgebonden WAO-intrede een onderzoeksgroep met werknemers die

niet (langdurig) verzuimden ideaal geweest zijn. De werknemers voor wie met succes

maatregelen zijn getroÍ1èn om het verzuim of eventueel zelfs de ziekte te voorkomen, komen

in de onderzoeksgroep niet voor. Deze werknemers zijn dus niet (langdurig) uitgevallen en

in de WAO terechtgekomen en hadden wellicht een betere interne arbeidsmarktpositie dan

de uitgevallen werknemers.
Al met al kan alleen geconstateeÍd worden dat met behulp van dit materiaal de invloed van

de interne arbeidsmarktpositie op het proces van arbeidsgebonden WAO-intrede niet is
vastgesteld. Dit betekent niet dat daarmee ook een afdoende uitspraak is gedaan over het al

dan niet bestaan van deze relatie en daarmee over de geldigheid van het in dit proefschrift

ontwikkelde denkkader voor het proces van arbeidsgebonden WAO-intrede.

Beantwoording van deonderzoeksvragen over de werkhervatting bij de eigen

werkgever

De invloed van de interne orbeidsmarktpositie op werkhervatting
De veronderstelling van het denkkader is dat de interne arbeidsmarktpositie van een WAO-er
(geoperationaliseerd aan de hand van persoonskenmerken) van invloed is op de werkhervatting

brj de eigen werkgever. Deze veronderstelling blijkt gedeeltelijk op te gaan: geslacht, leeÍïiid,

de hoogte vtm de opleiding, het al dan niet hebben van een beroepsopleiding, de omvang van
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hetdienstverband, gezondheid en het aantal dienstjaren zijn van belang bij werkhervatting,
waarbij gezondheid en geslacht de belangrijkste twee variabelen zijn. Vervolgens spelen ook
het aantal dienstjaren en het hebben van een beroepsopleiding een ro1. Leeftijd, de hoogte van
de opleiding en de omvang van het dienstverband blijken slechts een zeer geringe invloed te
hebben op werkhervatting bij de eigen werkgever. Nationaliteit blijkt geen rol te spelen. De
terugkeer van WAO-ers naar de oude werkgever na een periode van arbeidsongeschiktheid
wordt voor l57o verklaard uit de interne arbeidsmarktpositie van een werknemer.

De invloed van de interne arbeidsmarktpositie op het vctctrkomen van inÍerventies gericht op
het werk
In het denkkader wordt er van uitgegaan dat voor WAO-ers met een gunstige interne arbeids-
m;rktpositie meer interventies op het werk worden gerealiseerd. Dit verband blijkt inderdaad
te bestaan, maar de verklaarde variantie bedraagt slechts 4a/o (een multiple cor:relatie van . I 9).
Geslacht, het aantal dienstjaren, de gezondheid bij uitval en het hebben van een volledig
dienstverband zijn van invloed op het voorkomen van interventies gericht op het werk. De
overige kenmerken spelen hierbij geen rol (leeÍïijd, nationaliteit en opleiding).

De invloed van de interne arbeidsmarktpositie op de interventies gericht op de werknemer
Naast interventies gericht op het werk zijn ook interventies mogehlk die gericht zijn op het
verbeteren van het verwerkingsvermogen. In dit onderzoek zljn alleen interventies bestudeerd
die vanuit het werk werden georganiseerd: het volgen van een opleiding, de arbozorg en de
aandacht van chef en collega's. De veronderstelling is dat een betere inten're arbeidsmarktpositie
leidt tot meer persoonsgerichte interventies. Het blijkt dat er inderdaad een verband is tussen
de interne arbeidsmarktpositie en de persoonsgerichte interventies: ongeveer 7a/o van de
variantie wordt er door verklaard. Dit is een gering percentage, dat voornamelilk gedragen
wordt door drie onderdelen van de interne arbeidsmarktpositie: het geslacht, het aantal diensda-
ren en de nationaliteit. Vrouwen, Nederlanders en personen met veel dienstjaren komen meer
in aanmerking voor persoonsgerichte interventies. Ook gezondheid en de hoogte van de
opleiding spelen een (zij het geringe) rol. Anders dan verondersteld blijken correcties voor
de andere persoonskenmerken (de omvang van het dienstverband, het hebben van een
beroepsopleiding en leeftijd) geen invloed te hebben op het voorkomen van persoonsgerichte
interventies.

De invloed van persoonsgerichte interventies op het venuerkingsvermogen
Analoog aan het denkkader is de veronderstelling dat interventies gericht op de werknemer
door arbodienst, chefen/ofcollega's leiden tot een verbetering van het verwerkingsvermogen
(hier geoperationaliseerd als de psychische en somatische gesteldheid) van de betrokkene:
dit soort interventies zouden dus samen moeten gaan met een relatief goede psychische en
somatische gesteldheid. Dit blljkt weliswaar het geval te zijn, maar het eÍï'ect is maar zeer gering:
de correlatie bedraagt slechts .09. Dit houdt in dat slechts 7o/o van de variantie in verwer-
kingsvermogen verklaard wordt door de interventies gericht op de werknemer. Dit geringe
verband heeft waarschijnhlk te maken met het feit dat het verwerkingsvermogen natuurlijk
in de eerste plaats bepaald wordt door het verloop van de ziekte en door de interventies venuit
de curatieve sector (debehandeling die wordt ondergaan). Toch blijkt ook vanuit het bedrijf
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het verwerkingsvermogen (zij het beperkt) beïnvloe<l te kunnen worden. Ook de beperkte
operationalisatie van het begrip verwerkingsvermogen kan hierbij een rol spelen.

De invkted van het verwerkingsvermogen op werkhentatting
Aangenomen werd dat een relatief goed verwerkingsvermogen (uitgedrukt in psychische en

somatische gesteldheid) samengaat met meer werkhervatting bij de eigen werkgever. Deze

samenhang blijkt inderdaad te bestaan, maar deze blijkt in dit onderzoek niet erg groot te zijn
(een correlatie van .21 en een verklaarde variantie van4o/o). Ook deze lage verklaarde variantie
kan een gevolg zijn van de beperkte operationalisatie van het begrip verwerkingsvermogen.

De geLdigheid van het denkkader
Nadat alle verschillende onderdelen van het denkkader getoetst zijn, is het kader in zijn geheel

geanalyseerd. Deze analyse gebeurde op basis van pad-analyses. Op deze wijze is getoetst

of de relatie tussen de interne arbeidsmarktpositie en werkhervatting verloopt volgens de in
het kader aangegeven tussenstappen. Het bhjkt dat de relatie nrssen de inteme eLrbeidsmarktposi-

tie en werkhervatting gedeeltelijk verloopt via interventies gericht op het werk en interventies
gericht op de persoon, waarbij er tevens sprake is van een interactie tussen beide typen
interventies. Gezien het feit dat slechts een gedeelte van de relatie wordt verklaard door
interventies is het mogelijk dat ook andere factoren van invloed zijn op deze relatie, ofdat
er sprake is van een directe relatie tussen de interne arbeidsmarktpositie en werkhervatting.
De conclusie is dat de interne arbeidsmarktpositie van belang is bij werkhervatting van WAO-
ers en datdezerelatie gedeeltelijk verloopt via interventies gericht op het werk en gericht op

de persoon.

4. Arbeidsgebonden WAo-intrede en werkhervatting in onderlinge samenhang bezien

Er is slechts een beperkte samenhang tussen arbeidsgebonden WAO-intrede en werkhervatting
bij de oude werkgever (correlatie .13). WAO-ers die hun ziekte geheel of grotendeels aan hun

werk wijten, hebben minder vaak het werk hervat bij ile oude werkgever dan WAO-ers die
een minder duidelijke of zelfs geheel geen relatie zien tussen hun ziekte en het werk dat zij
deden. Naarmate de arbeidsgebondenheid van de aandoening onder de WAO-ers minder is,

komt ook meer werkhervatting in het oorspronkehjke bedrijf voor. De verschillen zijn systema-

tisch - komen brj alle hoofddiagnoses voor - maar zijn niet erg groot. Op zich is het verband
niet verrassend. Bij arbeidsgebonden WAO-intrede is namelijk altijd een aanpassing nodig
van het eigen werk, zelfs wanneer iemand weer geheel hersteld is (anders zou de oorzaak van

de aandoening niet zijn weggenomen en de aandoening weer kunnen optreden), terwijl dit
voor niet-arbeidsgebonden aandoeningen niet altijd het geval hoeft te zijn, vooral niet wanneer
volledig herstel van de aandoening is opgetreden.

De hooÍdvraagstelling van deze dissertatie is de vraag naar de mate waarin het proces van ar-

beidsgebonden WAO-intrede en het voorkomen van werkhervatting verklaard kan worden
vanuit een denkkader waarin de theorie van de gesegmenteerde arbeidsmarkt en het model
belasting - belastbaarheid worden gecombineerd. Geconcludeerd wordt dat bij het ontstaan

van arbeidsgebonden WAO-intrede het model belasting - belastbaarheid een verklaring kan
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bieden. Daarnaast bleek ook het belang van interventies in het werk. Maar waarom deze
interventies bij sommige werknemers wel plaatsvinden en bij andere werknemers niet is voorals-
nog onduidelijk. De rol van de theorie van de gesegmenteerde arbeidsmarkt kon daarmee niet
aangetoond worden. Zoals eerder aangegeven kan dit wellicht verklaard worden uit de

beperkingen van het onderzoeksmateriaal en viin de onderzoeksgroep.
De relatie tussen inteme arbeidsmarkpositie en werkhervatting blijkt te verlopen via interventies
gericht op het werk en interventies gericht op de persoon, waarbij er ook sprake is van een

interactie tussen beide interventies. Hiernaast kan de relatie ook via andere factoren verlopen
of kan er een rechtstreekse relatie bestaan.
Op basis van het hier beschikbare materiaal lijkt het erop dat bij het proces van arbeidsgebonden
WAO-intrede vooral de balans tussen belasting en belastbaarheid en de interventies gericht
op het werk van groot belang zijn. Voor het al dan niet weer aan het werk komen na een periode

van arbeidsongeschiktheid is zowel de interne arbeidsmarktpositie van de werknemer van
belang als de interventies gericht op het herstel van de balans tussen belasting en belastbaarheid.

5. Slotbeschouwing

Naast de conclusies die zijn getrokken over de waarde van het denkkader en de te hanteren
modellen voor het verkrijgen van inzicht in de processen van arbeidsgebonden WAO-intrede
en werkhervatting, zijn in deze dissertatie ook inhoudelijke conclusies getrokken over deze
processen. Het is de vraag of deze conclusies ook geldig zijn voor de huidige situatie, aarngezien

de resultaten zijn gebaseerd op gegevens van personen die tussen I juli 1989 en 30juni 1990
het einde van het ziektewetjaar bereikten. Inmiddels hebben vele ontwikkelingen plaatsgevon-
den, waaronder een ingrijpende verandering van het stelsel van sociale zekerheid. Deze wordt
gekenmerkt door privatisering en marktwerking. Naast al deze nieuwe wetgeving zijn er enkele
ontwikkelingen op de arbeidsmarkt die invloed kunnen hebben op de hier onderzochte
processen: nieuwe technologische ontwikkelingen in productiemethoden en producten en

veranderende concurrentieverhoudingen leiden tot nieuwe vormen van arbeidsorganisaties.
De verwachting is dat de veranderingen in de sociale zekerheid leiden tot een vermindering
van de WAO-intrede. Dit is met name het gevolg van de grotere aandacht in wetgeving voor
verbetering van de arbeidsomstandigheden en de hogere kosten die verzuim nu met zich
meebrengt. Deze maatregelen hoeven echter geen direct eÍï-ect te hebben op het aandeel van
de WAO-ers met een arbeidsgebonden aandoening binnen de WAO-populatie. Brj de toeken-
ning van een WAO-uitkering werd en wordt immers geen rekening gehouden met de oorzaak
van de aandoening. De nieuwe polisvoorwaarden brengen hier geen verandering rn ze zijn
zowel van toepassing voor werknemers met een ziekte of aandoening die veroorzaakt is door
het werk als voor werknemers met een ziekte of aandoening die door andere oorzaken is

ontstaan.
Daarnaast wordt verwacht dat het aantal werkhervattingen zal toenemen door de grotere aan-
dacht hiervoor in wetgeving en ook weer door de kosten die verzuim en WAO-intrede nu met
zich mee (gaan) brengen voor de werkgever.

Uit recente gegevens blijkt dat de verwachte eÍïecten voor het merendeel inderdaad optreden.
Er is sprake van een afgenomen WAO-instroom. Het aandeel van de WAO-ers met een
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arbeidsgebonden aandoening is echter tegen onze verwachting in ook afgenomen. De gegevens

wijzen erop dat deze vermindering vooral veroorzaakt wordt doordat personen met een

arbeidsgebonden aandoening vaker voor het eind van het ziektewetjaar het werk hervatten.
De personen met een arbeidsgebonden aandoening die wel de maximale duur van de Ziektewet
bereiken, hebben een grotere kans arbeidsgeschikt verklaard te worden dan degenen die niet
door het werk ziek zljn geworden. Dit betekent dat als gevolg van de veranderingen in de sociale

zekerheid de verzekering van het risque social een sterkere nadruk heeft gekregen en de

verzekering van het risque professionel juist minder gewicht.

De werkhervatting gebeurt eerder en meer mensen hervatten het werk bij hun eigen werkgever.

De privatisering en marktwerking, in combinatie met de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt
hebben tot gevolg dat deze verbeteringen met name ten goede komen aan de werknemers die
een goede arbeidsmarktpositie hebben: personen met een slechte interne positie (o.a.

werknemers zonder beroepsopleiding en met een gering aantal dienstjaren) proÍiteren in
mindere mate van de gunstige ontwikkelingen.
De Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten (Wrea) biedt geen nieuwe mogelijkheden
om de interne arbeidsmarktpositie van deze werknemers te verbeteren. Brl plaatsing bij de

eigen werkgever kan deze (eenmalig) aanspraak maken op een herplaatsingsbudget, mits er

sprake is van terugkeer naar ander werk. Voor de terugkeer naar eigen werk zijn er ten opzichte
van de oude regelingen geen nieuwe mogelijkheden gecreëerd om de kosten die hiermee
gemoeid zijn te compenseren. Daar zijn alleen de mogelijkheden die er al waren vanuit de AAW
en waarvan bekend is dat de aanspraak hierop met veel bureaucratie gepaard gaat, wat het

gebruik hiervan ernstig belemmert. Het opbouwen van een vaste relatie met een werkgever,
hetgeen een rol blijkt te spelen bij werkhervatting brj de eigen werkgever, wordt door de Wet
rea niet verder bevorderd, dit gebeurt alleen wanneer er sprake is van terugkeer naar ander

werk. Bovendien zijn er geen extra mogelijkheden gecreëerd om bij- of omscholing te volgen,
hetgeen eveneens van belang blijkt voor de terugkeer naar de eigen werkgever. Met de Wet
rea zal dus de verwachte verdergaande tweedeling tussen werknemers met een relatief goede

interne arbeidsmarktpositie en werknemers met een slechtere positie nauwelijks worden
voorkomen.
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SUMMARY

Introduction and objective

Currently, there is a lot of interest in the issue of health related incapacity for work and the

reintegration of disablecl employees. Many parties have expressed opinions on the causes of
the lzLrge number of disabled people in the Netherlands and on the desirability of new legislation

and regulations. Everyone agrees that too many employees in the Netherlands are entitled to

sickness benefit and too few employees actually resume working. However, there is less

consensus on the solutions to these problems and the responsibility of the various involved

parties: some parties think that solutions can primarily be found in changing the policy

conditions, while others think they can be found in preventing work-related disability claims

and stimulating resumption of work.
The purpose of this dissertation is to provide insight into the process of people becoming

incapacitated and returning to their own employer after a period of incapacity for their own

work. Both processes have been examined using the same theoretical fiamework, thus making

the similarities and differences between the processes visible. The possibility of influencing

these via the company are central issues.

Available research data

The research questions were answered with the aid of data obtained through a large-scale

representative investigation amongst people who received beneÍit for a period of one year

(maximum period) within the scope of the Sickness Benefits Act. Approximately 15,000 people

were approached with a written questionnaire at the end of 1990/beginning of 1991 for the

investigation. This was well over 2Olo of the population who were reaching the end of the

Sickness BeneÍlts Act year in that period. The response was over 9,000 people, or 607o. This

group proved to be representative of the entire population claiming sickness benefit for one

year in the period concerned. '

Size of the problem

More than half of the disability claimants indicated a clear relation between the illness for which

they were claiming disability benefit, and the work they were doing. Disability claimants

thought that the main aspects of work that caused the illness were the physical and mental

burden of the work and the general working conditions'

AÍier 18-30 months of illness, nearly one third of the disability claimants (307o) had resumed

working, or were about to resume working. Furthermore, approximately one fifth of the

4isability claimants thought that they would resume working in the near future, some Íbr their

own employer and some for another employer. However at that time. they did not yet have

work. Four out of ten disability claimants expected that they would not be able to work again.

In the initial period of claiming benefit, it is most common that people resume working Íbr
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their old employer. Approximately two out of three people who resumed working, started
working for their old employer again. The remaining people who resumed working starte<l
working for a new employer.
There is a limited relationship between work-related disability claims and the resumption of
work for the old employer. Disability claimants who entirely or primarily blamed their work
for their illness, did not resume working for their old employer as often as disability claimants
who saw a weaker- or even no relation between the illness and the work they were doing. The
diÍferences are systematic - can be Íbund in all main diagnoses - but are not very large.

Theoretical background

A conceptual framework has been developed to provide an explanation for the outcome of
both processes. The work load and capacity model and the theory of the segmented labour
market was used in developing this conceptual Íiamework.
The basic work load and capacity model assumes that aggravating factors in work can lead
to temporary symptoms of work load (such as exhaustion) and subsequently to positive or
negative more perÍnanent work load effects, such as problems at work and health. The various
segmentation theories posit that employees can adopt different positions within a company
and that in relation to this position, the employer is more or less inclined to intervene to maintain
this employee working for the company. These positions can be influenced by, inter alia,
personal characteristics of employees such as sex, age, nationality, number of years' service
andhealth. This theory has been used in this dissertation within the work load and capacity
model, to explain why a lot is done to maintain some employees in the company, whereas this
is not done for others. The conceptual framework is presentecl at the next page.

Work situation:
work load and

decision latitude
--__>

lnterventions ained at
ehanging the work
situation

A
I

Il-
lnternal labour
market position

Work Ioad symptoms

Work Ioad eÍfects:

work'relaled disability
reintegration

____->

lnterventions aimed
at changing the employee

Figure s.1 conceptual Íramework for the process of work-related disability and reintegÍation

The starting point of the framework is the work load ancl capacity model. Intervention-
possibilities from the work situation have been made explicit within this model. These
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interventions can be aimed at both changing the work situation (aggravating the Íactors in the

work) and at changing the employee (the workers'capacity). Whether or not these interventions

take place is explained on the basis of the theory of the segmented internal labour market: it
is assumed that the realisation of these interventions is dependent on the position of the

employee in the company (internal labour market position).

Research question

The central question of this dissertation is:

Does the conceptual.frctmework (basetl on the work load and capaciT- model and the theory

oJ the segmented labour murket) e.rpluin the process of work-related disabílity claims frtr
employees absent.fbr more thon a1;ear and their reintegration with the original employer,

as well as the relationshíp between these two processes?

Outcomes and conclusion

The analysis with respect to the process of work-related disability claims shows that the

conceptual framework fits, but that the pert that refers to the relation between the intemal labour

market position and the interventions aimed at the work situation is weak. The remaining part

of the framework does appear to offer a more preferable (better) explanation Íor the occurrence

of work-related disability claims. As a result of the weak relationship between the two poles

of the conceptual framework (the internal labour market position and the work-related disability

claims) the predictive capacity of the framework (the capacity to predict the outcomes of the

process from the variables within the conceptual tiamework) is also low. However, it is the

first time at all that the work load and capacity model has been determined empirically as a

model. Work-related disability claims can be explained (for a limited part) from the interven-

tions focused on the work and its influence on aggravating factors and work load symptoms.

The interaction between the work load and capacity model and the theory of the segmented

intemal labour market has not yet been proven to be useful. The signiÍicance of interventions

is shown. But as yet, why these interventions take place Íbr some employees and not for others

is not clear.

The results show that the process of work resumption partially does take place as a result of
the internal labour market position and its influence on interventions aimed at work and

interventions aimed at the person and also that these interventions are interrelated. However

because the process of work resumption is only partially explained by the internal labour market

position and the interventions, it is possible that also other aspects influence this process, or

that there is a direct relationship between the internal labour market position and work

resumption with the own employer. It has been concluded that the internal labour market

position is an important aspect in the explanation of the process of employees returning to

their own work, and that this process partially goes via interventions aimed at work and

interventions aimed at the person.
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Concluding observations

Recent data show that work-related disability claims - as a result of the amendments in the
social security legislation - have diminished both in absolute and proportional terms. The data
indicate that this reduction is primarily due to more people, with a work-related disorder,
resuming to work before the end of the Sickness Benefits Act year.
Reintegration with own employers also seems to have increased in the past few years. An
increased flexibility of the labour market and the higher demands made on organisations and
employees as a result of the introduction of new technologies have lead to more and more strin-
gent selections when hiring employees, but also with respect to investments in employees such
as interventions in case of illness and training and such. Based on the conceptual framework
used, it may be expected that due to this increased selection by employers, the favourable
developments with respect to the work-related disability claims and work resumption will
primarily benefit employees with a relatively good internal labour market position. Recent
data confirm this expected trend.
The new 'Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten' (Reintegration of Disabled Workers
Act) will not be able to reduce these widening diÍferences between employees with good ancl
bad labour market positions. This law is aimed at (equally necessary) stimulation of
reintegration with a new employer. Maintaining disabled employees, even if they have an
inferior internal labour market position, is hardly stimulated by this Act. Under current policies,
these divisions can be expected to widen in the future, whereby employees in good labour
market positions will claim less disability and will be more likely to resume work, whereas
those in poorer labour market positions will claim more benefit and be less likely to resume
work.
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Bijlage 1 Vragenlijst onderzoek WAO-intrede
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Toelichtine bii het invullen:

Leest u voordat u de vragenlijst gaat beantwoorden onderstaande aanwijzingen en voorbeelden

ru§tig door.

' Het is de bedoeling dat de vragen worden beantwoord door degene aan wie deze

vragenlijst gericht is.

* PÍobeert u echt helemaal alleen de vragen te beantwoorden (dus zonder hulp van
bijvoorbeeld uw partner of kinderen). Mocht dit niet mogelijk zijn, bijvoorbeeld omdat
u slecht ziet, of de Nederlandse taal aiet voldoende beheerst, dan kan iemand anders u
helpen met het invullen. IJ mo€t natuurlijk wel zelf de antwoorden geven?

' Kruis steeds het antwoord aan dat op u van toep:rssing is. Indien bepaalde vragen
moeilijk in te vullen zijn, probeer dan toch het meest passende antwoord aan te kruisen.
Let bijvoorbeeld op de gebruikte woorden, zoals weleens of vaak, meestal of veel. Als
u echt geen antwoord kunt of wilt geven, of wanneer de vÍaag vooÍ u niet van toepassinS,

is. laat dan het hokie oDen. Wilt u niets veranderen aan de voorgedÍukte antwoorden.

r Steeds één antwoord per vraag aankruisea.

t Atle vraSen beantwoorden, tenzij anders is aangegeven. Let u hierbij op de verwijzingen
in de vragenlijst.

t De uitkomsten worden verwerkt in een algemeen rapport, waarin geen namen en Been
gegevens van afzonderlijke personen worden genoemd-

voorbeelden:

l. Doet u aan sport? nec I I ja E 2

Indien u aan sport doet, kruist u bij deze vraag hel'ja' anrwootd aan.

Zo ia: Bent u lid van een sportvereniging? nee ! t ja E 2

Deze vraag hoe/t u alleen le beantwoorden als u de vooralgaande vraag mel ia
beantwoord heeÍ|. Iildien u lid bent van een sporlveteniging, kruist u hier weer

hel'ja' antwoord aan.

2. Hoeveel maanden heeft een jaar? IïEl maanden

Bij deze vraag hoeft u niets aan ,e kruisen, maar moet een gelal invullen.

Wilt u a.u.b. de ingevulde vragenlijst zo sooedic moqeliik terug.sturen? Bijgaand vindt u
hiervoor een antwoordenveloppe die u ongefrankeerd op de post ku[t doen.
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2.

- on8ehuwd, niet samenwonend

- gehuwd oi §amenwonend
- (duurzaam) gercheiden, niet samenwonend

- weduwe/weduwnaar' niet samenwonend

Wat is uv land van herkomst?

- Nederland
- Suriname/Nederlandse A ntillen

- Turkije
- Marokko
- overig, nl:...'..................'.....

5. Wat is de hooqste schoolopleiding die u heeft voltooid?

(indien u een opleiding in het buitenlaad heell gevolgd: verzoeken wij u

de besl vergelijkbare opleiding in Nederland aan te kruisen)

GEGEVENS OVER UZELF

Bent u man of vrouw?

rtanneer bent u geboren (dag, maand,iaar)?

r,Vat is uw burgerlijke staat?

6. Hoe oud was u toen u begon met werken?

(v akanti ewerk ni et me e g e r e kend)

man Il vrouw!2

m-m teÍ-T-l

Elr
D2
tr3
tr4

Er
tr2
tr3
E4
E5

tr4

tr5

tr6

g7
E8

- geen (of enkele klassen laBeÍ onderwijs) tr I

- Èger onderwijs (Lo, YGLO) D2
- lager beroepsonderwijs (bv. LTS, ambachtsschool'

LÈNo. huishoudschool, etc.) n 3

- middelbaar alSemeen voortgezet onderwijs
(bv. MAVO'(M)ULO'ryO)

- middelbaar beroepsonderwijs (bv' MBO' MTS'

UTS, MEAO' MHNO, politieschool, (interne)

oPteiding verPleegkundige)

- voortgezet algemeen onderwijs (bv' HAVO'
Atheneum, gYmnasium' HBS' MMS)

- hoger beroepsonderwijs (bv' HTS' HEAO'
MO-A, MO-B, Sociale Academie' Pedagogische

Academie, Nijenrode)
- wetenschappelijk (universitair) onderwijs

DE VoLGENDE vR GEN cÀ N ovER HET vERLooP vAN uw BEROEPSLEVEN

fflj""'
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E.

9.

7.

ll.

2

Zijn er in uw leven periodes geweest dat u licheuelijk
zwaar werk deed (zoals veel tillen, sjouwen, etc)?

Zo it hoeveel jaar bij elkaar heeft u dit soort werk gedaan?

Zijn er in uw leven periodes teweest dat u geciÍcllik
zwaar werk deed (zoals werken onder gÍote tijdsdruk,
erg ingewikkeld werk, spanningen op het werk, etc.)?

Zo ia hoeveel jaar bij elkaar heeft u dit soort werk gedaan?

Bent u gedurcnde de afgelopen l0 jaar, voordat u
wegens ziekte langdurig uitviel, welcens werkloos
geweest?
(ook beantwoorden als u minder dan l0 jaar gewerkt heeft)

Zo ia: hoe vaak bent u de afgelopen l0 jaar werkloos geweest?

(ook kone periodes meetellen)

Bij hoeveel bedrijven heeft u de afgelopen t0 jaar

gewerkt, voordat u wegens ziekte langdurig uitviel?
(inclusiel de laatste werkgever)

Bent u, vooÍdat u wègens ziekte langdurig uitviel,
weleens vanwege uw gezondheid van werkkring,
beroep, of íunctie veranderd? nee!l jaflz

GEGEVENS ovER uw LAATSTE IVERKSITUATIE, vooRD^T u (or leffsrn xesR)
LANGDURJG UITVIEL WECENS ZIEKTE.

\Yat is de naam en het adres van het bedrijf waar
u werkte voordat u wegens ziekte langdurig uitviel?

srÀat
vesti8ing§plaats:.....''''..'......,..postcode:

oÍ
postbus: trntrnn

NB: Wij doen een dringend berocp op u om bovenstaande gegevens votledig in te
vullen! Deze gcgcvens zijn nodig om hct bedrijf waar u werkte goed in te
kunnen delen. Er wordca uiteÍuÍd gèen inlichtitrgcn blj het bcdriJÍ
ingewouen, of ren hct bcdrijf doorgegevcn!

nee fl I ja E2

fE j""'

nee!l jafJ2

fE j'"'

neeIl j"E2

Ir""t

[Tl bed.i;,"n
10.

12.
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t3. Wat voor soort bedrijf of instelling was dit?

- landbouw- of visserijbedrijf
- industriebedrijf, namelijk:

' voedings-engenotmiddelenindustrie
t grafische industrie

' chemischc industrie
+ metaalindustrie
t elektÍotechnische industrie
r overige industrie

- bouwnijverheid- en installatiebedrijf
- Sroothandel
- detailhandel
- hotel, restauÍant, café
- transportbedÍijf (wcgvervoer)
- overige vervoersbedrijven (spoorwegen, scheep-
- communicatiebedrijf (post, telegÍaaf, telefoon)
- bank
- verzekeringsbedrijf
- bedrijf in de zakelijke dienstverlening

E0r

E02
D03
804
fl05
E06
807
808
E0e
Et0
Elt
Dt2

en luchtvaart) E 13

Dt4
fll5
Et6
E17

EIE
EI19

DI
t4.

15.

- dienstverlenende instelling (bv. gezondheidszoÍ8, sport en

recreatie, sociaal-culturele instel., sociale or8. etc.)
- overige bedrijven

Wat werd er door het bedrijf waar u toen weÍkte gemaakt,
gedaan of verhandeld?

Hoeveel mensen werkten er ongeveer bij dat bedrijf
of die instelling?

- minder dan I0
-10-34
-35-99
- 100 - 499

- 500 en meer

Was er de laatste jaren dat u werkte, op
uw afdeling steeds voldoende werk of niet?

ró.

trl
tr2
tr3
o4
E5

EII
tr2
tr3
tr4

_ - er was over het algemeen meer werk dan wij aankonden
'- er was steeds voldoende werk

- er wíul zo nu en dan te weinig werk
- er wes eigenlijk al jaren sprake van te weinig werk
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Kunt u meer in het algemeen &rngeven hoe het bedrijf er

vooÍstond, voordat u wegen§ ziekte langdurig uitviel?

- het ging goed met het bedrijf
- het ging redelijk met het bedÍijf
- het ging mrtig met het bedrijf
- hct ging slccbt met het bcdrijf

Werd er in het bedrijf duidelijk aandscht

besteed aan de arbeidsomstandigheden?

In welk jaar bent u bij dit bedrijf gaan werken?

20. \Yelk beroep of functie had u in het bedrijf?

Kunt u hieronder aangeven in wclke categorie dit beÍoep

of deze functie valt?

trl
E2
tr3
fl 4

18.
neeIl ja E2

19 TT-l

trr

21.

- agrarische beroepen, vissers e.d.

- ambachtetijke - en industriële beroepen, namelijk:

' metselaars, timmerlieden, en andeÍe bouwvakkers
t loodgieters, lassers e'd

' kleermakers, kostuumnaaisters e'd-
r elektÍomonteurs
I machinebankwerker-monteurs
t machinale metaalbewerkers e.d.
I toezichthoudendproduktiepersoneel
I overige ambachtelijke - en industriële beroepen

- transportberoepen, namelijk:

' chauffeurs, matrozcn, treinbestuurders e.d.
t laders, lossers, inpakkers e'd.

' overigetÍansportberoepen
- administratieve beroepen, namelijk:

I secretaressen, typisten, ponstypisten e.d.
+ boekhouder§, ka§siers e.d.
I overigeadministratieveberoepen

- commercièle beroepen, namelijk:
t winkelbedienden en andere verkopers

' vertegenwoordigers, handelsàgenten
I overige commerciële beroePen

- dienstverlenende berocp€n, namelijk:

' koks, kelners, buffetbedienden

' huisbewaarders, schoonmaakpersoneel (Sebouwen e.d.)

' huishoudelijk en verzorgend personeel (personen)

' overigedienstvcrlenendefuncties
- artsen, verpleegkundigen, ziekenverzorgenden e.d.

- wetenschappelijke (vak)specialisten e.d.

- beleidvoerende en hogere leidinggevenden

- overige beroepen

EI OI

EJ 02

E03
EI 04

EJ05
EI06
807
808
E0e

EIO
Elt
E12

E13
D14
E15

EI16
EIlT
El8

Elre
E20
EI 2I
El22
E23
424
El25
D26
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5

\ryet waren uw belangrijkste weÍkzurmheden in dit beroep of deze functie? tr I

nee fl t23.

24.

Gaf u leiding aan andere werknemen?

Wat w8s de voor uw functie vereiste vooropleiding?

- geen (of enkele klassen lager onderwijs)

- lager onderwijs
- lager berocPsonderwijs
- middelbaar algemeen vooígczet onderwijs
- middelbaar beroepsonderwijs

- voortSezet algemeen onderwijs
- hoger beroePsonderwijs
- wetenschappelijk (universitair) onderwijs

25. Wat vooÍ dienst had u?

- dagdienst zonder meer

- andere dienst, met nachtdienst

- andere dienst, zondeÍ nachldienst

jaEl2

trr
o2
tr3
tr4
tr5
tr6
tr7
tr8

trl
a2
tr3

trr
tr2
tr3

lTluur

Iuur

[Tnminuten

nr
o2

26.

21.

weÍkte u meestal binnen, buiten, of afwisselend

binnen en buiten?

- meestal binnen
- meestal buiten
- afwisselend binnen en buiten

Hoeveel uur weÍkte u gemiddeld per week volgens

uw rrbcidsovercenkomst?

Hoeveel uur werkte u fettelijk gemiddeld per week?

Hoeveel tijd (minuten) was u gemiddeld per dag kwijt
om van uw huis naar uw werk en terug te komen?

Hebben zich, gedurende de laatste twee jaar voordat u langdurig

uitviel, belangÍijke veranderingen in of op uw werk voorgedaan?

-)a
- nee (a.u.b. doorgaan met Yraag 3I\

(vraag j0 gaat door oP Pagina 6)

28.

29.

30.

21t
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(vervolg vraag 30)

Indien er zich belans.riike veranderincen in of oo uw werk hebben voorqedaan:

Werd uw werk hierdoor meer of mindec

meer gelijk minder

- boeiend
- afwisselend
- vrij
- gejaagd
- ingewikkeld
- belastend

31. Had U voor uw werk genoeg scholing?

32. Had U in uw werk voldoende afwisseling?

33. Was Uw werk meestal boeiend?

34. Had U meestal plezier in Uw werk?

35. Yond U het werk te eenvoudig?

Hieronder staan een aantal vrageD over het werk drt u deed voordat u (de leatste

keer) wegeos zielte lengdurig uitYi€l. Het is de bedoeling dat u hierbij aangeeft
hoe u, toen u nog werkte, de verschillende onderdelen van uw werk ervaarde.

nee fl t

nee fl I

neeIt
nee fl I

neeIl

Was Uw werk lichamelijk erg inspannend?

Moest u in uw werk vaak

- zw^re lasten tillen of sjouwen?

- zltaàr duwen, trekken of knijpen?

Moest u tijdens uw werk vaak lanq achtereen:

- zitten?

- staan?

- lopen?

- geknield of gehurkt werken?

neefl I jaE

39. Was Uw werk geestelijk erg inspannend?

40. Moest u in uw werk vaak:

- vergaderen of praten?

- lezen of schrijven?

41. \Yerkte U geregeld onder tijdsdruk?

42. Was het werk vaak te vermoeiend?

43. Had U geregeld problemen met het tempo
of de drukte van het werk?

itD2

tr3
tr3
tr3
tr3
tr3
tr3

El
tr
E]
tr
E]
E]

jaEz
jaB2
jaD2
ta E2
jrD2

ja Dz
ja D2

ja Oz
ja D2
ja E2
ja 02

n2
tr2
a2
E2
n2
a2

neeIl
neeIl

neeIl
nee!t
nee!l
nee fl I

nee!l

neeIt jaE2
neeIl jaE]2
nee I I j"frz
neeIl jtO2

nee ! I jaEz

36.

3'1 .

38.
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44.

7

Moesr U het in het werk eigenlijk kalmer aan doen?

45. Had U in het werk veel hinder van wisseling

in temperatuur?

46. Had U in het werk veel hinder van droge lucht?

41. Had U in het weÍk veel hinder van vochtige lucht, regen?

48. Had U in het weÍk veel hinder van gebÍek

aan frisse lucht?

49. Had U in het werk veel hinder van lawaai?

50. Had U in het werk veel hinder van §tartk?

51. Had U in het werk veel hinder vatr damp, nevel, 8as?

52. Yond u dat het in orde wa§ met de veilighcid
in het werk?

53. ttas het werk doorgaans goed georganiseerd?

54. Kon U voldoende overleggen over Uw werk?

55. Werd Uw werk vaak belemmerd door onverwachte

situaties?

56. Werd U in het werk geregeld gehinderd door
gebreken in het werk van anderon?

57. Werd Uw werk vaak bemoeilijkt door afwezigheid
van anderen?

Vond U de onderlinge sfeer op het werk goed?

ErgeÍde U zich vaak aan anderen op het werk?

rilerkte U onder goede dagelijkse leiding?

Had de dagelijkse leiding een jui§t beeld

van U in Uw werk?

Hield de dagelijkse leiding voldoende rekening
met wat U zei?

Waren er omstandiS,heden in het werk die een

ongunstiSe invloed hadden op Uw privéleven?

64. Yoelde. U zich ia dit bedrijf voldoende gewaardeerd?

65. Yond U Uw beloning in overeenstemming met hel weÍk

dat U deed?

66. rflaren Uw vooruitzichten bij deze werkgever goed?

Al met al, vond U nu zelf dat U goed, redelijk'
matig of niet goed zat met Uw werk?

nee I t ja EI 2

neeEl jaD2
neeIl jaE2
nee ! t fufl2

nee f[ I ja El2
neeIl ja-D2
neeIl jaEI 2

neeEl jrE2

nee ! t ja E] 2

neepl
neeIl

nee!t

nee!l

neeIl

ta É2
jaE2

ja E2

ja E2

ja E2

5E.

59.

60.

61.

62.

63

nee fl I ja D2
nee!l iaÉ2
nee!l jaE2

nee fl I ja EI 2

nee fl I ja D2

nee!t jtfJ2

nee I I jz]2

nee!l jaE2
neeIl iaflz

goed I I
redelijk [ 2

matig [ 3

niet goed fl4

67
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68.

8

wrJ rvrLLÈN NU GR.à c IETS VRAGEN ovER uw ZIEKTEGESCHIEDENIS.

Door welke ziekten, aandoeningen of functiestoornissen
bent u uiteindelijk langdurig bent uitgevallen?

Welke is daarvan de belangrijkste'! (zou u deze hierboven willen onderstepen)

Kunt U hieronder aangev€n onder welke eateSorie deze ziekte
of eandoening valt? (a.u.b. slechts één antwoord aankruisen'1

- psychische ziekten (bijv. oventpannenr depressiviteit)
' - aandoeningen aatr hart of bloedvaten

- aandoeningen aan bewegingsapparaat (armen, benen, lu8'
schouder, spieren en gewrichten)

- overige aandoeningen

Had u, voor u zich de laatste keer langdurig ziek meldde, al eens eerder

tast gehad van hetzelfde, of is het vrij kort voot uw ziekmelding opgekomen?

- al esrder vaak last van de ziekte of aandoening
- al eerder zo nu en dan last van de ziekte of aandoening

- de ziekte oÍ aandoening is vrij kort voor de ziekmelding
opS,ekomen (a,u,b, doorgaan met vraag 72)

\Yanneer heeft u voor het eeÍst last Sekregen van de

betreffende ziekte of aandoening?

Heeft u de indruk dat de ziekte of aandoening
een gcvolg is van het werk dat u deed?

Et

69.

70.

!g jg: Aan welke onderdelen van uw werk
denkt u dan daarbij?

Heeft u dc indruk dat de ziekte of aandoening
erger is gewordcr door het werk drt u deed?

Er
E2

tr3
E4

trr
E2

tr3

re rÏ-]

ja, Beheel of grotendeels ! I
ja, voor een belangrijk deel [ 2

ja, in beperkte mate ! 3

nee, geheel nier I I

71.

72-

- de lichamelijke belasting? ne€ E I ja E2
- de gecstelijke betasting? nee I I ia E2
- de arbeidsomstandigheden in het algemeen? nee ft I ia D2
- de veiligheid (bijv. in het geval van een ongeval)? nee El I ia Ez
- andere onderdelen van het werk? nee ! I jz 12

274
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De volgende vÍagen gaan over de periode dat u nog werkte' dat wil dus zeggen

voordet u (de laatste leer) lugdurig uitviel wegeus ziehte.

74.

75_

Heeft de ziekte of aandoening mede een rol Sespeeld

bij de keuze van uw (laagte) werk?

Werd u in uw werk Sere8eld gehinderd door de ziekte
of aandoening, in de laatste periode dat u nog werkte?

@i4 Kon u het werk, als het u te zwaar werd, lang
genoeg onderbrcken om evcn bij te komen?

16. Heeft men bii u in het bedriif, in verband met uw
ziekte of aandoening, weleens dergelijke maatregelen
genomen?

- ja (a.u.b, doorgaan met waag a)

- nee (a.u.b. doorgaan aet vraag b)

nee fl I

neeIt

nee!l

sarJ2

jaElz

izE2

D2
El

Bij sommige bedrijven probeert men werknemers die ziek worden ol een aandoening kriigen,

zo lang mogelijk aan het werk te houden. Dil gebeurt onder andere door aanpassing van hel

werk (bijvoorbeeld door aanschaf van hulpmiddelen), verandering van het lakenpakket of
herplaatsing,verandering van werktijden en door ( bii )scholinS ( bijvoorbeeld voot ander werk ).

Ze-E

Zo neei b. Denkt u dat u nog aan het werk zou zijn,
als men dat wel had Eedaan? nee!l jaE2

OÍ men met een bepaalde ziekte kan blijven werken, hangt er »erder van al hoe belastend dit

werk ol de werksiruatie voOr de persoon is. Zo komt het wel voor dat als lh,ee mensen precies

dezelíde zi?kte hebben, maar y3!t1bilk!d--V!,!Ldoen' de een wel door kan blijven werken'

terwijl de ander dal niet kan, Als u nu terug deflkl aan uw ziekle en de situatie waar u loen

werkte:

Denkt u dat u met deze ziekte, wanneel u ander werk zou

hebben gedaan. wel door zou hebben kunnen werken?

a, Om welke maatregelen Sing het hierbij?

- aanpassing van het wetk nee ! t

- verandering van takenpakket of herplaatsing nee I t

- verandering van werktijden nee fl I

- (bij)scholing nee fl I

- iets andeÍs, nl.: ...,.,....,,............... nee I I

jaD2
ja E2jaE2
jaÉ2
jaE2

78.
nee!l ia]2
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De volgende vragen hebben betrekking op hel Jaer d.t u cctr zicltervet-uitkeÍiDg
ontviag, en de periode drrnr.

79. Heeft er weleens iemand van uw werk contact met u
opgenomen, nadat u in de Ziektewet bent Eekomen?

4ia: Kunt u hieronder aangeven wie dat is (zijn),
en hoe vaak dat 8eu/ee§t is?

reSelmatiS,

- uwchef trl
- uw collega's tr I
- iemand van de

personeelsafdelin8 E] I

weleens

EI2
tr2

D2

Bent u sinds u in de Ziektewet bent gekomen zelf wel-
eens langs geweest op het werk, of heeft u zelf weleens

contact opgenomen met uw collega's of chef?

Heeft het bedrijf of de instelling, waeÍ u toen
werkte een bedrijfsarts?

- nee (a.u.b. doorgaan met vraag E3)

-ja

Zo ia:. Hoe vaak heeft u contact gehad met de bedrijfsarts,

sinds u in de Ziektewet bent gekomen?

- Heeft u in die periode met de bedrijfsarts weleens

over hervatting van het werk gesproken?

- nee, nooit
-ja, daar hebben we vagelijk over gesproken

-ja, daar hebben we uitvoerig over gesproken

- Heeft u in de indruk dat de bedrijfsarts zich toen heeft
ingespannen om u weeÍ aan het werk te brengen?

-ne6, hij heeft niets gedaan

-ja, hij heeft enige moeite voor me gedaan

-ja, hij hceft vecl moeite voor me gedaan

80. Vindt u dat het bedrijf sinds u in de Ziektewet bent gekomen
voldoende contact met u heeft onderhouden, of vindl u dat
men u min of meer aan uw lot heeft overSelaten?

voldoende contact E I

min of meer aan lot overgelaten [ 2

neeIl jaD2

nooit n.v.t,

tr3 tr4E3 tr4

E3 tr4

ja, regelmatig I I
ja, *eleens [ 2

nee, nooit [ 3

! rce'

Er
D2
tr3

81.

E2.

Dr
a2

trr
tr2
tr3
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83. Heeft u tijdens de ziektewetpeÍiode of daarna nog

contact Sehad uw huisarts of een specialist?

zo ia: ls u door de huisarts of de specialist(en) toen duidelijk
verteld of u in de toekomst weeÍ aan het weÍk zou kunnen?

- nee, dat is niet echt aan de orde Seweest

- ja, er is mij verteld dat ik te zijner tijd wel weer

zal kunnen werken

- ja, er is mij vcrteld dat ik waarschijnlijk niet meer

zal kunnen werken

- oen arts

- eenarbeidsdeskundi8e
- iemand anders

Heeft men u bij de GMD toen verteld of u in de toekomst

weer zou kunnen werken?

- nee, dat is niet echt aan de orde gewe$t

- ja, er is mij verteld dat ik te zijner tijd wel weer

zal kunnen werken in mijn oude functie
- ja, er is mij verreld dat ik te zijner tijd wel weer

zal kunnen werken maar in een nadere functie
- ja, er is mij verteld dat ik waarschijnlijk niet meer

zal kunnen werken

neeIl jaEl2

trr

a2

tr3

Als u langer dot een hall jaar in de Ziektewet zit, kriigt u wafineer alles volgens de regels

verloopt te makea mct iemotd van de GMD (Gemeenschappeliike Medische Dienst). De

volgende vraag gaal hier nader op in,

E4. Heeft u tijdens de ziektewetperiode of daarna weleens

contact Sehad met iemand van de GMD?

- nee (a.u.b, doorgaan met vraag 84)

-ja

Zo ia: Kunt u hicronder aangeven met wie u bij de

GMD contact heoft gehad?

neeIl
neeEl
nee fl I

El
E2

jaElz
jafr2
ja E2

Er

a2

tr3

tr4

E5.

DE VoLGENDE VRAGEN GAAN OVER UW GEZONI,HEID OP DIT MOMENT

Hoe vindt u zelf dat het momenteel met uw gezondheid

is gesteld? Is die goed, redelijk, matit of niet goed?
goed Q I

redelijk fl2
matig E 3

niet goed [4
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86. Wanneer u uw gezondheid van dit moment vergelijkt met die
van het moment dat u (de laatste keer) langdurig uitviel, is

die dan beter, slechter of hetzelfde?
beter I I

slechter [ 2

min of meer hetzelfde [ 3

87. En de ziekte of aandoening waardoor u (de laatste keeÍ)
langdurig uitviel, is die sinds u in de Ziektewet bent '

tekomen verminderd, verergerd of hetzelfde?
verminderd ! I

verergerd ! 2

min of meer hetzelfde ! 3

Hieronder staaD een aanÍrl vÍeg,en over uw Sezoodhcld, en meer in het algemeen oveÍ
hoe u zich op hct roEGItt voelt

EE. Heeft u nogal eens een opS,ezet of drukkend gevoel

in de maagstrcck?

89. Bent u gauw kortademig?

90. Heeft u nogal eens pijn in de borst- of maagstreek?

91. Heeft u nogal eens klachten over pijnen in de botten
en spieren?

92. Heeft u vaak een gevoel van moeheid?

93. Heeft u nogal eens last van hoofdpijn?

94. Heeft u nogal eens last van rugpijn?

95. Is uw maag nogal eens van streek?

96. Heeft u weleens een verdoofd gevocl of tinteling
in uw ledematen?

97. Voelt u zich gauwer moe dan u normaal acht?

98. Bent u nogal eens duizelig?

99. Yoelt u zich nogal eens lusteloos?

100. Staat u in de regel s'ochtends moe en niet
uitgerust op?

neeIl jaflz
nee ! I jaÉz
neeIl bflz

neeIl jafJ2
nee ! I jaD2
nee!l |1aflz
nee!l seÉ2
nee!l jaE2

nee!l jafl2
nee!l j"E2
nee!l jaD2
nee ! I ja3z

nee!t ja]z

WIJ zouDEN u VEEDER GR.ÀAG w^T WILLEN vn GEN ovER EEN MoGELIJKE

HERVATTING VAN WERK
(indien u inmiddels 65 jaar ol ouder bent, kunt u dootgaan met waag 104)

l0l. Heeft u momenteel een betaatde baan, of Eaat u zser binnelhort
weer werken (d.w.z. dat er al een datum is vastgesteld)?

- nee (a.u.b. doorgacn met vraag 103)

- ja, zeer binnenkort
- ja, momenteel een betaalde baan

Er
tr2
D3
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l02. Onderstaande vragen alleen invullen indien u momenteel w€er weÍki of zecr binnenkort
gut werkeE.

103. Onderstaande vragen alleen invullen indien u mooetrtccl geen werh heeft,
en ook niet zeer binnenkort weer zult gaan werken'

b.

Is dat bij dezelfde werkgever als u eerst

werkte, voordat u langdurig uitviel?

Is het werk in verband met uw ziekte
of aandocning aa[gepast?

Zo it c. Om welke aanpassingen gaat hel hierbij?

- aanschaf van hulpmiddelen/meubilair
- aanpassing machines enlof Sereedschappen

- verandering taken (werkzaamheden)

- verandering weÍktijden
- verminderin8 werktempo
- (bij)scholins
- anders, nl.:......,....,....,.........

(a.u.b. doorgaan mel vraag 104)

nee fl I ia E2

nee ! I ja]2

neeIl jaE2
nee!l ir]z
aee!t jaE2
nee ! I jr]2
nee I I ja EI 2

neeIl jaE2
nee!l jaE2

c-

Denkt u dat uw gezondheid het de komende
jaren (l à 2) toe zal laten uw eicen werk
weer te do€n (geheel of gedeelrelijk)?

Zo it: b. Denkt u dan weer bij uw oude werkgever

terecht te kunnen?

Denkt u dat uw gezondheid het de komende
jaren (l à 2) toe zll laten ander werk
te doen (geheel of Sedeeltelijk)?

Zg_13; d- Aan welk werk denkt u dan daarbij?

neeIl jaE2

neeIl jafl2

nee fl I ir A2

e. Zou u aan willen geven onder welke categorie

(zie de nummers bij vraag 2J) dit werk valt?

f. Denkt u dat (bij)scholing uw kansen op ander
werk zal vergroten?

g. Zol t bereid zijn om u voor ander werk (bij)
te scholen?

m
nee!l jrfl2

neeIl juE2
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IndiEn,u naar aanleiding van dc vragealijst nog op- of aanmerkingea heeft,
kunt u deze hicronder aangeveo.

WIJ WILLEN U HARTELIJK DANKEN VOOR UW MEDEWERKING

ïíILT U DE INGEVULDE YRAGENLIJ§T ZO §POEDIG MOGELIJK IN DE
BIJGESLOTEN ÀNTIMoo.RDENVELOPPE AAN DE GMD TERUG§TURENI

EI
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Bijlage 2 Empirische gegevens, variabelen en concep-
ten

Gegevens van de analyses met betrekking tot de arbeidsgebonden WAO-intrede

Tabel 82.1 Gemiddelden, standaarddeviaties, aantal geldige waarnemingen en aanduiding van de vragen in de vragenlijst

(zie bijlage 1) van de bij de analyses betrokken concepten en variabelen

concepten en variabelen

(minimale-maximale score)

rekenkundig standaard aantal waar- achterliggende
qemiddelden deviaties neminqen vraqen

lnterne arbeidsmarktpositie:
- geslacht (1 -2)

- leeftijd (17-65)

- nationaliteit (1-2)

- opleidingsniveau (1-B)

- beroepsopleiding (1-2)

- omvang dienstverband in categorieèn (1-6)

- aantal dienstjaren (0-54)

lnterventies gericht op het werk:
- aandacht arbeidsomstandigheden (0-1 )

Belastende Íactoren en regelmogelijkheden
- index werksituatie (1 -25)

Belastingsverschijnselen:
- index conditie (1-6)

Belastingsgevolgen:
- arbeidsoebonden WAO-intrede (0-l)

1.41

+J.30

1 ,10
ce1

0.50

4.49

10.55

0.53

7.36

3.06

0.55

0.49

1 1.10

0.30

1.57

0.50

1 .13
o 1a

0.50

5.45

1.83

0.50

7321 RtG

7322 RtG

7272 4

7243 5

7243 5

7041 27

7041 19

I ótz

7322 31-36145-461

4B-50/52-66

6803 36139141-44

7045

18

Tabel 82.2 CorrelatiecoëÍÍiciënten van de bii de analvses betrokken variabelen

geslachi

leeftijd

nationaliteit

opleidingsniveau

beroepsopleiding

omvang dienstverband

aantal dlenstjaren

aandacht arbo

index werksituatie

1 0 index conditie

x

.03

.11

.01

-.51

-.23

.00

-.06

-.03

-.09

x

-.05 x

-,14 -.10 x
-.20 -.'13 .29

-.05 .07 .02

.48 -.02 -.09

.1 1 .04 -.06

-.12 .07 .03

-.02 .05 .00

x

.02

-.12

-.04

.01

.02

-.02

x

.11

-.08

.12

.08

.08

x

.33

x

,44

.26

x

.09 x

-.05 -.55
..01 -.26

111 1 arbeidsqebonden WAO -.21
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Tabel 82.3 De somcores. de biibehorende items en de Cronbach's-aloha's

somscores en variabelen % klachten

lndex werksituatie (25 items)
- had voor werk niet genoeg scholing (vraag 31 )

- had in werk niet voldoende afwisseling (vraag 32)
- vond werk meestal niet boeiend (vraag 33)
- had meestal geen plezier in werk (vraag 34)

- vond werk te eenvoudig (vraag 35)

- had in werk veel hinder van wisseling van tempeÍatuur (vraag 45)

- had in werkveel hindervan droge lucht (vraag 46)

- had in werk veel hinder van gebrek aan frisse lucht (vraag 48)

- had in werkveel hindervan lawaai (vraag 49)

- had in werk veel hinder van stank (vraag 50)
- vond veiligheid in werk niet in orde (vraag 52)

- werk doorgaans niet goed georganiseerd (vraag 53)
- kon onvoldoende overleggen over werk (vraag 54)
- werk vaak belemmerd door onverwachte situaties (vraag 55)
- werk geregeld gehinderd door gebreken in werk anderen (vraag 56)
- werk vaak bemoeilijkt door aÍwezigheid anderen (vraag 57)
- vond onderlinge sfeer op werk niet goed (vraag 58)
- ergerde zich vaak aan anderen (vraag 59)
- werkte niet onder goede dagelijkse leiding (vraag 60)
- leiding had geen goed beeld van R. in werk (vraag 61 )
- leiding hield niet rekening met wat R. zei (vraag 62)
- werk had ongunstige invloed op privéleven (vraag 63)
- voelde zich onvoldoende gewaardeerd (vraag 64)
- beloning niet in overeenstemming met werk (vraag 65)
- vooruitzichten waren niet goed (vraag 66)

lndex conditie (6 items)
- vond werk lichamelilk erg inspannend (vraag 36)
- vond werk geestelijk erg inspannend (vraag 39)
- werkte geregeld onder tijdsdruk (vraag 41 )
- vond werk vaak te vermoeiend (vraag 42\
- geregeld problemen met tempo oÍ drukte van het werk (vraag 43)
- moest het in het werk eioenliik kalmer aandoen furaao 44\

87

13o/o

217o

297o

12o/o

20o/o

37o/o

26%

317o

30%

1S%

1S%

29%

34/.
44%

31%

30%
26%

32o/o

36o/o

33%

40%

32%

37%

39%

35%

62%

48%

60%

56%

48/.
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Gegevens van de analyses met betrekking tot werkhervatting

Tabel 82.4 Gemiddelden, standaarddeviaties, aantal geldige waarnemingen en aanduiding van de vragen in de vragenlijst

(zie biilaoe 1) van de bii de analvses betrokken concepten en variabelen

concepten en variabelen

íminimale-maximale score)

rekenkundig standaardde-
qemiddelden viaties

aantalwaarne- achterliggende

mingen vragen

lnterne arbeidsmarktpositie:
- geslacht (1-2)

-leeftijd (17-65)

- nationaliteit (1-2)

- opleidingsniveau ('1 -B)

- beroepsopleiding (1 -2)

- werkuren in categorieèn ('l-6)

- dienstjaren (0-54)

- gezondheid (1-4)

Interventies gericht op het werk:
- getroÍíen maatregelen (0-1 )

lnterventies gericht op de werknemer:
- getroffen maatregelen (0-l)

1.41

43.56

1.10

3.37

0.50

4.49

tu.cc

1.32

0.24

0.74

0.49

1 1.10

0.30

1 ,57

0.50

1.13

9,17

1.22

0.43

0.44

tótt
I JZI
7272

7243

I Z+ó

7041

7041

7084

6681

7238

RIG

RIG

4

5

5

27

19

85/86

76

761791

82

Verwerkingsvermogen:
- psychische en somatische gesteldheid 5.93 3,33 7322 88-1 00

(voEG 1-13)

Belastingsgevolgen:
- werkhervattino (0-1) 0.23 0.42 6694 1011102

Tabel 82.5 Correlatiecoèfficiënten van de bii de analyses betrokken variabelen

geslacht

eetlijd

nationaliteit

opleidingsniveau

beroepsopleiding

dienstverband

7 dienstjaren

8 gezondheid

I interv. weÍk

10 interv. persoon
'11 p&s gesteldheid

1 2 werkhervattino

X

-.17 x

-.03 -.05 x

.1 1 -.14 -.10

.01 -.20 -.13

-.51 -.05 .07

-.23 .48 -.02

-.04 -.13 -.15

-.10 .03 -,03

.08 .04 -,08

-.'10 .05 .21

,.12 -.01 -.07

x

.11 x

,04 -.01

.10 .13

-.05 .14

-.04 -.01

.11 .15

x

.09 x

.12 .18 x

.47 -.10 -.09 x

.33 .38 .20 '.21 x

x

.29 x

.02 .02

-.09 ",12

.21 .1 1

.01 .02

.13 .04

-.1 1 -.'10

.1 1 -.08
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TabeÍ82.6 De oeftïaalfie,soÍncoré§: de biibehorende items en de cronhaehrs€lohar$

soflrseores en vadabelen 7.o klaOhten

PqyÈhi§chë er §omati§ohÈ gie§teldheid VOEG (13 ircnjs)

- dirkkcnd, oevoBl maag (uEeg:88)
- hortademíg (vÍaag 8&)
- pijn borsvrlaag (vraag g0)

' pijn bottenlsp'iaron (waag g1)

- ihoehaid (vnaag 92)

'hooÍdpijn (vraag 93)
- rugpijn (vraag.04)

- rfiaag van streek (vraag 95)
- wrdo!Íd gevoÉl (vÍaag 96)
- §nel moe (viaa§ 07)
- duieelig (vraagg!)
- ludeloos (nraag 9 )
. '§ ooht€nd8 rnoe (vnaag 1 00)

.79

N%
33Yo

s3%

68%

64eÀ

44o/ó

58Yö

21§k

c0%

ffyu
32%

47%
48Í,
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Bijlage 3 Vergelijking van respons en non-respons

Om na te gaan of de responsgroep op voor de onderzoeksvraag relevante variabelen afwijkt
van de steekproef, zijn gegevens gebruikt aÍkomstig uit de Registratie lndividuele Gevalsbehan-

deling (RIG) van de GMD. De representatieve steekproef is vergeleken met de responsgroep

van deze representatieve groep en de totale steekproef is vergeleken met de totale responsgroep.

De voor de onderzoeksvraag relevante variabelen uit het RlG-bestand waren:

- geslacht
- leeftrld
- burgerlijke staat

- bedrijfsvereniging
- eerste arbeidsongeschiktheidsklasse
- laatste arbeidsongeschiktheidsklasse
- werksituatie bij aanvang behandeling door de GMD
- functieniveau bij aanvang behandeling door de GMD
- hoofddiagnose

In het navolgende worden de gegevens van de verschillende groepen over de bovengenoemde
variabelen telkens naast elkaar in een tabel gepresenteerd. In elke tabel wordt voor een van
de bovengenoemde variabelen de frequentieverdeling gegeven voor alle vier groepen. Dit zijn
achtereenvolgens: de representatieve steekproef (repr.), de responsgroep van de representatieve

steekproef(resp.repr.), de totale steekproef (tot.) en de responsgroep van de totale steekproef
(resp.tot.). Na elke tabel worden de bevindingen kort beschreven.

Tabel 83.1 Verdeling van de steekproef en de responsgroep (totaal en representatief) in procenten naar geslacht over de
viar nrnonon

repr. resp.repr tot. resp.tot.
(n=1 2.460) h=7 .322]t (n=15.039) (n=9 94U'

man

VTOUW

58.8

.!1..1.

100.0

59.1

40.9

61.3

,.....q9,2,

100.0

61.7

38.3

Totaal 100.0 100.0

Uit tabel 83.1 is op te maken dat de verdelingen naar geslacht voor de responsgroepen
nagenoeg gelijk zgn aan die van de steekproeven.
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Tabel 83.2 Verdeling van de steekproeÍ en de responsgroep (totaal en representatief) in procenten naar leeÍtijd over de vier
oroenen

repr.

ín=1 2.460)

resp.repr.

h=7.322\
tot.

(n=1 5.039)

resp.lot.

ín=9.045)

- tot 35 jaar

- 35 - 44 jaar

- 45 - 55 iaar

26.5

26.2

30.7

.......'!9,9

'100.0

31 .1

zo.ó

27.4

.........1!.7...

100.0

... :..§.q.1?gÍ.-e.t. 9v.q9 |

30.9

26.6

27.7

14.9

26.8

26.4

30.4

.19. 
q.

100,0Totaal 100.0

Uit tabel 83.2 blijkt dat, in vergelijking met de steekproeven in de responsgroepen minder
jongeren (onger dan 35 jaar) vertegenwoordigd zijn en meer personen van 45 jaar en ouder.

Tabel 83.3 Verdeling van de steekproef en de responsgroep (totaal en representatieÍ) in procenten naar burgerlijke staat over
da rrior nrnanan

repr.

ín=1 2.460)

resp.repr resp.l0t.
h=7 .322\ ín=15.039) ín=9.045)

- ongehuwd
- gehuwd

- wettig gescheiden

- gescheiden van taÍel en bed

27.6

66.7

3.4

0.7

23.9

70.8

3.2

28.0 24.3

66.4 70.5

3.3 3.1

0.6 0.8 0.7

- onbekend 1.6 1.5 1.5 1.4

100.0 100.0 100.0 100.0

Uit tabel B3.3 is af te lezen dat in beide responsgroepen, in vergelijking met de steekproeven,
minder ongehuwden en meer gehuwden voorkomen.
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Uittabel 83.4 bliikt dat de responsgroepen nauwelijks verschillen van de steekproeven wat

betreft hun verdeling over de bedrijfsverenigingen. Alleen komen in de responsgroepen minder

mensen voor uit de 'nieuwe algemene' (bedrijfsvereniging26).

Tabet 83.4 Verdeling van de steekproef en de responsgroep (totaal en representatreÍ) in procenten naar bedrijlsvereniging

over de vier oroeoen

repr. resp.repr. tot. resp.tot

(n=12.460) (n=7.322\ (n=15.039) (n=9,04s)

1

2

3

4

5

B

o

10
'Í1

13

14

15

tb

17

18
10

ZU

tl
22

ZC

24

25

?9 ......r.ev.wg..q19.9r.fl.e.

agrarische

zuivel

bouw

hout

textiel

graÍrsche

steen

metaalindustrie

metaalnijverheid

chemie

tabak

bakkers

samenwerking

voeding

detam

havibi

koopvaardij

verv0er

horeca

gezondheid

overheid

banken

1.9

0.6

10.0

1.2

0.7
.1.5

1,0

6.0

6,9

2.0

0.2

1,3

1.4

1.8

11.2

1.1

U.J

5.1

J. I

17.1

2.5

14.7

8.3

1,9

0.6

9,9

1.3

0.8

t.c

1.1

6.1

b.v

2.0

0.2

t.J
1a

2.0

11,0

1.2

0.4

5.1

2.7

17.9

2.1

15.2

."."7.,!.

100.0

1.9

0.7

8.2

z.ó

0.9

t.J
1.8

5.0

7.7

1.6

0.2

1.1

1.1
'1.0

9.2

1.1

1.í

6.8

2.6

14.2

2.1

12.2

1.9

0.7

8.3

2.5
'1 .1

1.2

2.0

5.1

7.9

1.7

0.2

1,0

1.1

1.6

9.2

1.1

1.2

6.9

2.2

15.0

1.8

12.7

Totaal 100.0

,1,9,1".-....,,.,..,........1.q,9,,.

1 00.0 100,0

287



De eerste arbeidsongeschiktheidsklasse (tabel B3.5) staat voor de eerste beoordeling die bij
de GMD hierover is gedaan. De laatste arbeidsongeschiktheidsklasse (tabel 83.6) staat voor
de laatste beoordeling door de GMD. Deze wordt veelal opgesteld nadat de betrokkenen een
jaar een ziektewetuitkering hebben ontvangen.

Tabel 83.5 Verdeling van de steekproeÍ en de responsgroep (totaal en representatief) in procenten naar eerste
arbeidsongeschikther!§(4sse voor de vier groepen

repr. resp.repr tot, resp.tot.
(n=1 2.460) h=7.322\ (n=1 5.039) Ín=9.045)

- <15%

- 15-25%
- 25-35%
- 35-45%
- 45-55%
-55-65%
- 65-80%
- B0-100%

:.,f, Y,!,........,.........

Totaal

2.1

1.9

J.O

5.4

0.8

1.0

83,0

0.0

1.6

1.9

3.4

2.4

5.6

0.9

1.1

83,1

0.0

2.0

2.0

3.5

2.3

3. I

0,8

0.9

83.3

0.0

1.7

1.8

3.5

2.3

5.9

0.9

1.1

82.8

0,0

100.0 100.0 100.0

Uit tabel B3.5 wordt duidelijk dat er nauwelijks verschillen zijn tussen de responsgroepen en
de steekproeven wat betreft hun verdeling over de eerste arbeidsongeschiktheidsklasse.

Tabel 83,6 Verdeling van de steekproef en de responsgroep (totaal en representatief) in procenten naar laatste
arbeidsongeschiktherlsklasse voor de vier glqgpen

100.0

repr.

(n=1 2.460)

resp.repr.

(n=7.322\
tot.

(n=1 5.039)

resp.tot.

ín=9.045,|

- <15%
- 15 - 25"/"

- 25-35%
- 35-45%
- 45-55%
-55-65%
- 65-80%
- B0-100%
- n.v.t.

11.9

3.4

5.1
.E

5,5

1.0

1.0

68,0

0.5

9.6

3.4

5.1
EE

6.2

1.1

1.3

69.6

0.3

11.6
OE

5.1

J.O
RC

1.0

1.0

68.4

u.b

9.3
.E

5.2

3.8

5.9

1,1

1.2

69.7

0.3

Totaal 100.0 100,0 100.0

Tabel B3.6 laat zien dat er in de responsgroepen minder mensen zitten zonder WAO-uitkering
en meer mensen met een volledige WAO-uitkering.
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Tabet 83.7 Verdeling van de steekproef en de responsgroep (totaal en representatief) in procenten naar de werksituatie bij

begin van de behandeling door de GIVID over de vier groepen 

-

Íepr. resp.repr, tot.

(n=12.460) (n=7.322\ (n=15.039)

resp.tot.

(n=9.0a5)

- geen werk

- deels bij eigen werkgever
- deels bij andere werkgever
- deels zelfstandig

- deels WSW

- vol bij eigen werkgever
- vol bij andere werkgever
- vol zelfstandig

...r..Y.c1.w.§.w

Totaal 100.0 100.0

Tabel B3.7 laatzrendat de responsgroepen nagenoeg gelijk verdeeld zijn als de steekproeven

wanneer het gaat om de werksituatie bij de aanvang van de gevalsbehandeling door de GMD.

Tabet BS.8 Verdeling van de steekproef en de responsgroep (totaal en representatieÍ) in procenten naar functie-niveau bij

aanvano van behandelinq door de GMD over de vier oroepen

84.2

11.1

0.8

u.5

0.3

2.6

0.4

0.0

0.1

84.8

10.4

0.7

0.5

0.2

2.7

0.5

0.0

......,.... .....q,1.....

83.6

11.9

0,8

0.5

0.4

2.4

0.3

0.0

0,1

84,1

7.1

1 .'1

0.3

0.2

b.t
2.2

0.0

0.3

100.0

repr resp.repr tot. resp.tol

_ (n=12,460) (n=7.322\ (n=15.039) (n=9.045)

0 n.v,t

1 onvoltooid L0
2 LO (+VGLO)

3 LBO/MAVO

4 LBO+/MAVO+

5 HAVO/MBO

6 HBO

. 2 w.9.......
0.5

Totaal r00.0 100,0 '100.0 100.0

Uit tabel B3.8 is af te lezen dat in de responsgroepen over het algemeen meer mensen met een

hoger functie-niveau zijn vertegenwoordigd en minder mensen met een laag functie-niveau.

4.2

10.7

32.3

28.5

14.9

6.3

2.6

0.5

+.2

10.7

28.5

14.9

6.3

z.o

3.9

9,6

31.7

29.1

t5.J

6,9

2.9

0.5

3.8

9.9

31.3

28,8

15.5

7.2

2.8

0.5
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Tab§l83;§ VerdelingvandèBt6ekpr0dendereeponsgrgep(lqtqal snrepresentailèÍ) inpmcenlen'naarhooïddiagnoseover
de der groepen

repÍ. re§p.repr.
(n=12.460) (n=7.322\

tot. resplol.
(n=15.63U, ín=9,M6)

- aandoeh'rngeÍ belvegingsàpparaa{
- psychi§'ffie $tóornissen
- han eÈ.v§atziekteÍl

Totaal

J/.U óó.I
30.7 28.4

7.5 8.5

100,0

963
29.8

7,5

2s.4

s82
2V.9

8.4

,.39'?,."

100.0J00.0

In mbd 83.9 kan worderi opgemaakldat derespc,uagroepen in vergetijking ryctde s:EÈkprceven
meffi pelBon§n tellen rnet klaehtren qver het bawegingsapparaat en À*.t-"n uu"Uiekten gr kimen
in de responsgroepen minder mensen voor me.t een diagnose psychische stoornissen.
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Bijlage 4 Resultaten maar bedrijfskenmerken

Resultaten van de analyses met betrekking tot de arbeidsgebonden WAO-intrede

ïabel 84. í Percentuele verdeling van de arbeidsgebondenheid van de WAO-intrede naar bedriJÍskenmerken

arbeidsgebondenheid van de WAO-intrede

ia nee onbekend totaal

bedrijÍstak:
- landbouw en visserij

- industrie

- bouwnijverheid en - installatiebedrijven

- handel, hotel- en restaurantwezen

- tÍansport-, opslag- en communicatiebedrijven

- bank- en verzekeringswezen

- overige dienstverlening

bedrijÍsgrootte:
- minder dan 10 werknemers

- 1 0-34 werknemers
- 35-99 werknemers

- 1 00-499 werknemers

- 500 werknemers en meer

51.7"/"

52.4"/"

63.3%

50.9%

46.4./"

50.5%

54.8%

55.6%

52.2%

54.5"/.

43.6%

43.3%

32.7"/"

41.97"

44.0"/"

50.7%

47.!fo

40.7%

41.1%

44.0"/"

42.6%

(n=172)

(n=1 7e3)

(n=952)

(n=1 398)

(n=a93)

(n=690)

(n=1 71 4)

(n=1227)

(n=1 497)

(n=1 259)

(n=1721\

(l:1.919)...

4.7"/"

4.3%

4.0%

2.9%

5.1%

2.9%

2.5%

4.57o

33%
3.8%

2.80/o

2.4"/"

Totaal 52.9% 43.3'/" 3 B% (n=7322\

Tabel 84.2 Het voorkomen van interventies op

interventies op het werk

bedrilÍstak:
- landbouw en visserij

- industrie

- bouwnijverheid en - installatiebedrijven

- handel, hotel- en restaurantwezen

- transport-, opslag- en communicatiebedriiven

- bank- en verzekeringswezen

- overige dienstverlening

bedrijÍsgrootte:
- minder dan 10 werknemers

55.2'/.

53.0%

49.6%

44.6"/"

46.9%

50.0%

49.6%

47.9%

42.5ï"

44.8%

53.1%

60.6%

34.9"/"

41.0%

44.4"/.

50.9%

47.1"/"

44.3"/"

41.0"/"

45.6%

51,6%

49.6"/"

40.5%

33.9%

9.9%

6.0%

6.0%

45%
6.1%

5.7"/"

9.4%

6.5%

5.9%

5.6%

6.4o/o
C ÈO/

(n=172\

(n=1 793)

(n=952)

(n=1 398)

(n=ae3)

(n=6s0)

(n=1 71 a)

(n=1227)

(n=1 497)

(n=1 25e)

(n=1721)

.0-1.919)..

- 1 0-34 werknemers
- 35-99 werknemers
- 1 00-499 werknemers

,,.:,9.99.wg.rn9.[1919. 9!, ]119.91..

Totaal 7.1% (n=7322)49.4% 43.5"/"
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Resultaten van de analyses met betrekking tot werkhervatting

Tabel 84.3 Percentuele verdeling van de werkhervattinq bii de oude werkqever naar bedriifskenmerken,

werkhervatting bij oude werkgever

ia nee onbekend aantal

bedrijfstak:
- landbouw en visserij
- industrie
- bouwnijverheid en - installatjebedÍijven
- handel, hotel- en Íestaurantwezen
- transporl-, opslag- en communicatiebedrijven
- bank- en verzekeringswezen
- overige dienstverlening

bedrijfsgrootte:
- minder dan 10 werknemers
- 10-34 werknemers
- 35-99 werknemers
- 1 00-499 werknemers

18,6%

22.1"/"

20.0%

17.1"/"

28.2%

25.2%

19j%

145%

18.0%

20.7"/"

23.0%

29.00/"

69.8%

69.4%

72.0/"

75.9%

63.3%

68.1%

71.8%

77.7%

74.4%

71.6%

68.7"/"

62.4%

11,6%

8,5%

8.1o/o

7.0%

85%
6.7%

9.0%

7.8%

7.6o/o

7.8"/.

8.6%

(n=172)

(n=1 7e3)

(n=952)

(n=1 398)

(n=a93)

(n=oso)

(n=1 71 4)

(n=1227)

(n=1 a97)

(n=1 259)

(n=1721)

..0_1.91r)
- 500 werknemers en meer

Totaal 20.6% 7O.B% 8.6% h=7322\

Tabel 84.4 Percentuele verdeling van het voorkomen van werkaanpassingen (b1 hervatters bij de oude werkgever) naar bedrijfs.
kenmerken

werkaanpassingen

ja nee onbekend

bedrijÍstak:
- landbouw en vrsserij
- industrie

- bouwnijverheid en - installatiebedrijven
- handel, hotel- en restaurantwezen
- transport-, opslag- en communicatiebedrilven
- bank- en verzekeringswezen
- overige dienstverlening

bedriiÍsgrootte:
- minder dan 10 werknemers
- '10-34 werknemers

- 35-99 werknemers .

- 1 00-499 werknemers
- 500 werknemers en meer

75.0"/"

69.0%

66.8%

69.9%

66.2%

63.20/"

52.7%

73.0%

66.5%

58.1"/"

66.2%

Ql,9%.

25.0"/"

29.2"/"

31,1%

27.2%

32.4%

3s.6%

46.0/"

24.7%

32.3%
ao Èo/

ae co/

QE Oo/-

1.87o

2.1%

2.9o/o

1.4%

1.2%

2.2%

0.5%

2.3ïo

(n=32)

(n=3e7)

(n=1 90)

(n=239)

(n=1 39)

fia7a\
(n=328)

(n=1 78)

(n=269)

(n=260)

(n=396)

.0_=.3.9.Q....."..

Totaal 64.5% 33.7% 1.8% (n=1510)
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Tabel 84.5 Het voorkomen van interventies oericht op het werk naar bedrijfskenmerken

interventies gericht op het werk

ia nee onbekend

bedriiÍstak:
- landbouw en visserij

- industrie

- bouwnijverheid en - installatiebedrijven

- handel, hotel- en restaurantwezen

- transport-, opslag- en communicatiebedrijven

- bank- en verzekeringswezen

- overige dienstverlening

bedrijÍsgrootte:
- minder dan 10 werknemers

23.8"/"

27.8%

20.0"/"

20.0"/"

27.4%

22.2"/"

17 .3"/"

18.1%

19,9%

24.3"/"

31.6%

71.3"/"

735%
72.5"/o

68.9%

61,6%

10.6%

8.4%

7.6%

6.7o/o

6,8%

65,7% 10.5%

64.1"/" 8.1%

71.2% 8.8%

71.7% 8.4%

64.7"/o 7.9%

69.3% 8.6%

75.0% 7.7"/"

ln=172)
(n=1 793)

(n=e52)

(n=1 398)

(n=ae3)

(n=6e0)

$=171a)

(n=1227)

(n=1 497)

(n=1 259)

(n=1721\

,...".. . 0_=19t9).

- 10-34 werknemers
- 35-99 werknemers
- 100-499 werknemers

...:.9.99.w9.tq-e.ngt9. 9!..!19.9I

Totaal 22.1o/" 69.1 % (n=7322)

Tabel 84.6 Het voorkomen van interventies qericht op de werknemer naar bedrijÍskenmerken

interventies gericht op de werknemer

ia nee onbekend

bedrijÍstak:
- landbouw en visserij

- industrie

- bouwnijverheid en - installatiebedrijven

- handel, hotel- en restaurantwezen

- transport-, opslag- en communicatiebedrijven

- bank- en verzekeringswezen

- overige dienstverlening

bedrijfsgrootte:
- m nder dan 10 werknemers
- 1 0-34 werknemers

- 35-99 werknemers

- 1 00-499 werknemers
- 500 werknemers en meer

66.9%

71.4%

62.7%

74.5"/"

74.8'/"

79.4%

80.3%

68,9%

68.3%

70.6"/"

78.87"

83.4"/.

25j%
27.7%

36/%

243%
19.4"/"

19.3%

29.8/.
31.4%

29.0%

20.4"/"

15.9%

4.17o

0.9%

0.8%

0.4o/o

0.8%

0A%

13%
0.3%

0.40/o

0.8%

0.7o/o

(n=172)

(n=1 793)

(n=9s2)

(n=1 3e8)

(n=ae3)

(n=6e0)

(n=1 71 a)

(n=1227\
(n=1 a97)

(n=1 259)

(n=1721)

0:1,91í).

(n=7322)Totaal 73.5"/" 25.3% 1j%
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Tabë!84.7 Verdelinq vAfl hetver/yerking$vermogën (uilgedruK in het gemiddeld aantal geÍappoiteérde psychisdhe en

§0mali§ohé pioblemen)na6Í bedÍifskènriieiken (.bedliiÍstak en bediiiï5ofivàh,q)

bedrijÍstak
- landbouw en víqserij
- industrie
- bouw
- handel Èn horè0e
. eörÍm unicatiebodílÍv.en
- hànlc en verzckcíihE§w§zen

' overige dienstverJening

bsdriibgroottè
- minder dan 10 wèÍftnemers
- ï0 - 34 we*Remers
- 35 - 99 luerknernera
- 1 00 - 409 werknomers

5.4

6,1

§.3

6.3
6.7

6,0

6"0

(n=17?)

(n=17,93)

(n=952)

(n=ï3§6)

fi--aga)
(n=690)

(h:1 714)

(n=1227)

(n=1497)

(n=1259)

(n=1 721 )

s.í
5.p
5.9

5^g

Totaal 6,0 (n=822)
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Bijlage 5 Resultaten overige pad analyses

Resultaten van de analyses met betrekking tot de arbeidsgebonden \{AO-intrede

vastgesteld (observedl vootspèld (predistedl

interventies op

hèt werk

I

'uu Y
belaslende factoren in

het werk

\
.zz \ \

\

interventiB§ op

heÍ werk

I

'uu Y
belastende Íactoren in

hEl weÍk

\ \
'26 \

\
arbeidsgebonden

W A 0-intÍède

Bentler & Bonnet§ Nfi -95

295



vastgesteld (observedl

arbeidsmarkt
positie

voorspeld (predictedl

arbeidsmarktinterne

.rr,/r
interventies op

het werk

,\

inlerne

..05 /
/

interventies op

hel werk

,\
belastings-
v e rsch ijns ele n

I.r, v

b e la stin gs-

v e rs ch ijns elen

I

.ro 
Y

positie

a rb eid sm a rkl-
positie

arbeidsgebonden

W A 0-intrede

Bentler & Bonnets Nfi .81

arbeidsgebonden

W A 0.intrede

voorspeld (predictedlvastgesteld (observed)

interne arbeidsmarkt-

")/ "''''' -l
inlerventies op 

I

het werk 
I-\l

inrerventies op I

her werk Itl.,, 
Y

arbeidsgebo

*oo,,.r,rï1"<--'l

Bentler & Bonnets NÍi .88
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.15

inl ern e

.02 ,/
/

interventies op

het werk

-\

iterventies op

het werk

,"1'"" Y
arbeidsgebonden

W A 0-intrede



inÍerventies op

het werka

.,,\

interventiés oil

het werk,
\.22 \

voorspeld [predicted]

interne arbeidsmarkl

arheidsgebonde
W A0'intrede

voor§pold (predictedl

internc arbeidsmarkt

vastgesteld (observedl

intgrne arbeidsmarkt

..05 / 
positie

/
.ou ,/ 

posirie

r

a rbeidsg eb o n de

W A 0 -intrede

Bentler & Bonnets Nfi .70

vastgesteld lobsetvedl

inteÍne arbèidsmalkt-

belastende factoren
op het werk

arh eid sgeh o n den

W A0-intrede

Bentler & Bonnets Nfi .80

,/ Dositiè.04 ,/r' .05 / Positie

r'
belastende factoren

op het werk

a rbeidsgeb o n de n

WA0.intrede
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vaslgèstÉld tobservedl

inÍerne arbeidsmarkt-
posirie -lou+ 

I

belastings- |

verschijnseten I 
',l u

tt.rrv 
I

a rb eidsg ebo nd errlJ
W A0.intrede

Bentler & Bonnets Nfi .88

vàstgèsleld {observedl

po s itie

'ou *
b elastings"

ue rschiinsélÈn

.ro *
a rb eidsgob on d e

W A0-intt.cde

voorspeld lpredicledl

iítértrènÍies o.p

hel werk

I

.56 I

+
helístendc Íacloren in

het weÍk_____\\

.27 >\

.02

interventiés op

het werk

551

+
belaslende Íactoren in

het werk

Bentler & Bonnèls Nfi ,9C

arbeidsgebonden
W A0.inlrEdè

arteid§0ehonden

298



vastgèsleld lobservedl

interventies op

hèt werk

Bentler & Bonnèts NÍi

vastgesteld lobservad)

Belastende factoren
in het werk

voor§peld (predictedl

inteÍventies op

het werk

:-----a.. berastinss,
verschijnselen

.33 I

+

helastings-
verschijnselen

.33 I

Y

Be la stend
in het

vérs chiinselèÍr

.35 I

+

helostingc..

verschi.inselen

35 I

*

holaslings.

arbeidqgebonde

W A0-intrede

werk

)----*

.1677

arbeidsgebonden

lI[ A 0-inÍÍede

Bentler & Bonnets Nfi .94

arbeidsgehonden arbeidsgebonden
ïUAD-intrcde
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Resultaten van de analyses met betrekking tot werkhervatting

vastgesteld {observedl

lnterventies gericht

op de persoon

I

"'0 v
verwerkingsvermogen

,/..rt,/
v

werkhervatting bij de oude werkgever

\
.01 

\
lnterventies gericht

op de persoon

I.0r Y
verwerkingsvermogen

.0s /./v
werkhervatting bil de oude werkgever

voorspeld {predictedl

interne arbeidsmarktpositie

voorspeld (predictedl

Bentler & Bonnets NÍi .02

vastgesteld (observedl

interne arbeidsm

16/

/
lnlerventies gericht op

het werk

interne arbeidsmarktpDsitie

32/\22I/ \l
lnterventies gericht op lnrerventies gerichr 

1.21
het werk op de persoon I,\ ,/,, I\/ 

I
werkhervalting bij de oude werkgever #

aÍktpositie

\

,\ ,/,0

\/
werkhervatting bij de oude werkgever
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va§lgesteld (ohservedl

interne arbaidsmarktpositie

v erw erk in gsvetm ogen

..21 ,/
,/r

werkhervatling bij de oude werkgevet

voor§pèld lprèdiDred)

interne arbeidsm arktposilie

\
.ur\

ve rw erking§verm 0 g Bn

.,,, ,//v
werkhervatting hil de oude workgevet

Bentler & Bonnets NÍi .7C

vasigssleld {observed}

interne arbeidsmatktposilie

/y''u
intervenlies gericht

op het werk

\,'
\

weÍkheruattin0 bij de oude w erkgever

v.oorspeld (predicredl

interventies geriDht

op het weÍk

\ .bE

\
werkhervatting bij de oude workgevet

Bentlèr & Bonnets NÍi .64
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va$tgesleld (observcdl

inletne arbeidsm aÍktposilie

interventies gerichl
op de persoon

./
'20,/r

wDrkhsrvatting bii de oud.e wèÍkgeveÍ

Bentler & Bonnets Nfi .35

Bentler & Bonnets NÍi .51

vuorspeld [pÍsdictedl

inlerne arbeidsmarktpositie\l'r0\ 
I

interventies gericht 
I

op de persoon 
I

.25 r/ I

* r,nn",u urrr( ori de oude *r,*nrr., ---.1

.05

vaslg csteld (observed)

interventies Uerieht op

depersoon --l,\l
intervenlies op I

het werk 
I

.21 / I/l
werkhervatting blj oude +

werkqever

voorspeld (prèdistedl

inÍerventies gerichr op

de persoon

.20

-l

l
\..14 

\
intarven t ies

het werk

'.24 ,/r'
werkhervatting bij oude

w erkg ever
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Het doel van het in dit boek beschreven onderzoek is meet inzicht te geven
in de achtergronden van het proces van arbeidsongeschikt worden en terugkeer naar
de eigen werkgever na een periode van arbeidsongeschiktheid voor het eigen werk.
Beide processen worden hier vanuit eenzelfde theoretisch kader onderzocht, zodat
ook de overeenkomsten en verschillen zichtbaar worden. Centraal staan de
mogelijkheden om de processen via het bedrijf te beïnvloeden. Vandaar dat de studie
naar het arbeidsongeschikt worden zich toespitst op de causale rol van arbeid hierbij.
De studie naar de werkhervatting richt zich vooral op de mogelijkheden van de
werkgever om de terugkeer naar werk te bevorderen.

ISBN 90-6563-162-7


