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vooRwooRD

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

'ï2 in opdracht van de Verenigde Gehandicaptenorgansaties Rotterdam (VGR) en de Adriaan-Stich-

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

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

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

aröeidsmarkt.

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

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

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

voorlopig arbeidsongeschikten) en arbeidsorganisaties met belangstelling voor een centrum voor

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

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

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

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

aanbevolen li teratuur.

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

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

eindrapport in dit verslag opgenomen.

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

arbeidsexploratiecentrum kan volstaan met het doomemen van het eindrapport.

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

van dit onderzoek.

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

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

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

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

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

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

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

Financieel is het onderzoek mogelijk gemaakt door bijdragen van: Kinderrevalidatie Fonds Ariaan-

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

Rotterdamse Vereni ging Blindenbelangen, Ontwikkelingsbedrij f Rotterdam.

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

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

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

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

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

repÍesentanten van werkgeverszijde van gedachten kunnen wisselen over het gehandicaptenbeleid

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

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

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

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

Alle voomoemde organisaties en personen zijn wij veel dank verschuldigd.

De onderzoekers.
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TNLEIDING

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

centra, Centrum Beroepsopleidingen Hoensbroeck en Arbeidsonderzoekcentra die gelieerd zijn aan

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

gebeurt vooralsnog door de GMD.

In de regio Rijnmond zal najarenlange vooóereiding in 1994195 het regionale revalidatiecentrum

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

afdeling arbeidsexploratie bij een dergelijk centrum gewenst is.

In veöand hiermee doet het NIPG/TNO in opdracht van de Vereniging Gehandicaptenorganisaties

Rotterdam onderzoek in de regio Rijnmond.
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DOEL VAN HET ONDERZOEK

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

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

arbeidsexptoratie in aanmerking komen, voor wie dat echt noodzakelijk is. Arbeidsexploratie is er

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

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

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

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

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

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

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

met name te maken met:

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

* werkwensen van de gehandicapten:

* wensen van werkgevers:

* andere voorzieningen op dit gebied in de regio.

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

van arbeidsexploratie elders en met resultaten van ander onderzoek.

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

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

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

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

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

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

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

de arbeidsexploratie in de regio.

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

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

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

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

moeilijk bleek samen te stellen.
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In het rapport komt de t€rm 'gehandisapten' veelvuldig voor. 'Wij gebruiken deze term al-s een

koÍe aanduiding voor al diegenen die wegens een aandoening, ziekte of stoornis voor langere tijd

verzuimen, moeite hebben met (weer) aan het werk komen erVo-f voor wie enigerlei werkaanpassing

noodzalcelijk is. De aanduiding 'arteidsgehandicapt' wordt oo.!r wel gehnrikt. Zoals in de inleiding

is aangegeven gaat het in Nedsrland om grote grcepen mensen
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DE ARBEIDSMARKT IN DE REGIO RIJNMOND

3.1 Algemeen

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

tot en met april '90 er in Rijnmond ongeveer 42.W vacatuÍes warcn. waarvan 22Vo moeilijk

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

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

werkgelegenheid in laaggeschoolde neemt functies af.

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

groepen in de grotere gemeenten in de regio is de werkeloosheid ongeveer 40Vo van de betreffende

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

autochtonen is de werkeloosheid eveneens hoog: ongeveer 30?o. Medio 1991 waren er bij het Ar-

beidsbureau 67.500 werkzoekenden ingeschreven. Overigens vindt de meerderheid van deze

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

Sociale Vemieuwing wordt er in de collectieve sector laaggekwalificeerde maar maatschappelijk

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

schoolde gehandicapten worden hierbij vooralsnog niet als aparte doelgroep genoemd.

3-2 Implicaties voor gehandicapten

Gezien de grote concurrentie op de (laaggeschoolde) aöeidsmarkt zijn de reihtegratiekalrsen van

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

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

opdoen van praktijkervaring voor de gehandicapte noodzakelijk.

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

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

pen arbeidsgehandicapten weer aan een baan te helpen.

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

voor gehandicapten zijn: de bouwnijverheid, dienswerlening. detailhandel, horeca, de metaalproduk-

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

handels-en computeöeroepen. administratieve en verzorgende beroepen en bouwtimmerlieden. Op

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

magazijnpersoneel.

Overigens zijn arbeidsmarktgegevens aan snelle veranderingen onderhevig.

Bovenstaande overwegingen zijn gebaseerd op werkgelegenheidsargumenten. Het hoeft zeker niet

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

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

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

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

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

gezondheid kunnen echter aanknopingspunten bieden voor arbeidsaanpassingen voor gehandicapte

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

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

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

ook andere organisatiekenmerken samen te hangen met de reihtegratiemogelijkheden.

Voor meer uitgebreide informatie wordt venvezen naar deelrapport 1.

3.3 Conclusies voor de arbeidsexploratie

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

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

arbeidsmarkt in Rijnmond, omdat de werkgelegenheid wat betreft branches en beroepsgÍoepen gÍote

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

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

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

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

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

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

4.1 Algemeen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ter vergelijking de in de vorige paragraaf genoemde getallen: medio 1991 waren er bij het

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

volgens de Provincie Zuid-Holland ongeveer 41.500 vacatures.

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

nauwelijks bereikt is.

4.2 Kenmerken van werkwilligen

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

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

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

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

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

tievelijk 367o en 347o. Een grote meerderheid maakt melding van één of meer psychosomatische

klachten.
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4.3 Werkwens Yan werkwilligen

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

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

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

Ongeveer 207o wil naar het eigen werk terug mét een aanpassing. Deze groep is relatief ouder

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

Ongeveer 537o vwr de reihtegratiegegadigden echter wil 6nder werk. In deze groep bevinden zich

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

psychische klachten als verzuimreden opgegeven. Wil men ander werk mét aanpassingen (337o) dan

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

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

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

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

zoeken naar werk en het omgaan met allerlei instanties.

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

reïntegratieklanten zijn te onderscheiden wat betreft de hulpbehoefte. Hier zij met name veÍrneld dat

ongeveer 1.2Vo behoefte heeft aan revalidatie en training van vaardighedeu 5Vo wll hulp bij de

aanschaf van hulpmiddelen.

Gemiddeld derkt 75Va van de werkwilligen dat het wel zal lukken om weer aan de slag te komen.

Opvallend is dat juist deze groep werkwillige n zeeÍjong is (gemiddeld 34 jaar) en veel houdings-

en bewegingsklachten en weinig psychische klachten heeft.

Kenmerkend juist voor de mensen die naar een 6nder bedrijf én een ander beroep willen. is dat zij

relatief de grootste behoefte aan begeleiding aangeven.

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

den het succespercentage van 307o dat de GMD aangeeft bij reihtegratie-activiteiten. Dit percentage

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

belangtrebbenden lijkt meer gegrond: in 1991 bleek787o van de bemiddelingsaktiviteiten naar ander

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ties ervan voor de arbeidsexploratie in een ander daglicht stellen.

De aard van deze recente ontwikkelingen en maatregelen is tweeledig

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

intensievere en bedrijfsgerichte verzuimbegeleiding door de Bedrijfsverenigingen in het kader van

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

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

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

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

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

50Vo wat betreft een snelle hervatting in aangepast eigen of ander werk de WAO-instroom verlaagÍ

meÍ l0Vo.

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

elk 'ziektewet-geval' dat de 13 weken haalt. besproken wordt tussen de ziektewet-verzekeringsge-

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

mogelijk stadium door een van beide instanties in te zetten. Het ABP heett in l99l het bestand van

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

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

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

onderwijssector de bedrijfsgezondheidszorg en de verzuimbegeleiding verbeterd.

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

ten meer in het algemeen te vergroten door een verdere uitwerking van de WAGV/. Dit gebeurt

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

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

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

gedeeltelijk arbeidsongeschikten toeneemt: een tendens die zich in Rijnmond eerder heeft voorge-
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daan. In het laatste kwartaal van l99l is landelijk ongeveer 22?o van de uitkeringsgerechtigden

gedeeltelijk arbeidsongeschikt. Het percentage gedeeltelijk arbeidsongeschikten bU de afgesloten

GMD-gevalsbehandelingen is de laaSte twee jaar met lOTo gestegen tot ongeveer 6O?o: het aandeel

minder dan Z1%o-arbeidsongeschikt verklaarden is eveneens met IOTo gestegen Íot 7)0Vo. Deze

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

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

4.5 Conclusies voor de arbeidsexploratie

Ongeveer l27o vut de werkwilligen zeggen revalidatie en training in vaardigheden nodig te hebben;

5Vo wil hulp bij de aanschaf van hulpmiddelen. Deze mensen lijken de primaire doelgroep van een

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

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

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

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

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

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

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

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

psychische en psychosomatische klachten daamaast aanzienlijk is.

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

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

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

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

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

onderzoek niet aan bod gekomen zijn.

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

voorheen. Het is echter bekend dat reihtegratie bU een nieuwe werk-Eever tot op heden moeizaam

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Meer dan de helft van de geënquëteerden wil ander werk en/of wil bij een ander bedrijf gaan

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

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

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

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

5.1 Inleiding

Er zijn gesprekken gevoerd met een l3-tal werkgevers(vertegenwoordigers) in Rijnmond. In

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

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

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

reihte gratie van gehandicapten.

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

bedrijf tot bedrijf.

5.2 Herplaatsing van gehandicapten

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

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

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

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

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

desnoods bij exteme bureaus ingewonnen. maar een goede aÍdeling personeelszaken en de

bedrijfsgezondheidsdienst hebben veel bedrijfsspecifieke kennis op dit punt.

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

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

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

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

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

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

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

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

bedrijf sterk uiteen: van 0.2 tot l0?o van het aantal werknemers; in 8 ondememingen ligt het

percentage ruim boven het landelijk gemiddelde van 2,2Vo.

5.3 Aanname van gehandicapten

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

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

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

die onder de V/AGW vallen. Men zegt de handen al vol te hebben aan de arbeidsongeschiktheids-

problematiek van het eigen personeel.

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

personeel.

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

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

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

sollicitant voor déze vacature nu bij uistek geschikt is.

Bedrijven met eenzijdige functiesamenstelling zouden eigenlijk met elkaar in contact gebracht

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

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

van zijn werknemer bij een andere werkgever.

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

overtuigingscampagne bij werkgevers ten aanzien van de arbeidsmogelijkheden voor gehandicapten.

5.4 Omscholing

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

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

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

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

op succes.

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

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

worden zowel op ondememingsniveau als op bedrijfstakniveau opleidingen verzorgd. Het

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

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

In verschillende bedrijven worden wel mogelijkheden gezien stageplaatsen of proefplaatsingen te

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

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

anderzijds wordt juist exteme begeleiding op prijs gesteld.

V/el wordt gesignaleerd dat vele instanties, vooral ook scholen, bij bedrijven hiervoor hun opwach-

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

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

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

5.5 Externe instanties

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

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

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

aanpassingsadviezen gewaardeerd. Slechts incidenteel wordt andere exteme deskundigheid gevraagd

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

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

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

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

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

wordt gezien van de uitkeringsinstanties.

Ondersteuning bij de ontwikkeling van een WAcW-beleid en begeleiding bij proefulaatsingen en

stages zou ook een taak kunnen zijn van een dergelijke instantie.
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Wel worden hoge eisen gesteld aan de kwaliteit van de dienstverlening en gedegen kennis van

bedrijven en bedrijfstakken.

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

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

arbeidsexploratie-advies wel een pré betekenen.

5.6 Conclusies voor de arbeidsexploratie

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

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

kunnen hebben.

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

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

ook ten opzichte van uitkeringsinstanties. dienen te vervagen: de kwaliteit van de dienstverlening is

belangrijk, evenals gedegen kennis van bedrijven en bedrijfstakken.

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

andere instanties.

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

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

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

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

wenselijk gevonden.

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

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

centrum een rol spelen.

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

6.1 Arbeidsbemiddeling

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

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

Bedrijfsverenigingen en Gemeenschappelijk Administratiekantoor (GAK).

De GMD ondemeemt reintegratie-activiteiten bij ongeveer 207o van het totaal aantal uitkeringsge-

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

afgesloten (begin 1992 is dit percentage tl07o). Voor ambtenaren kan het Algemeen Burgerlijk

Pensioenfonds (ABP) bemiddelen naar ander werk. In l99l is 78?o van de bemiddelingsaktiviteiten

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

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

30?o van de (tijdelijk) aöeidsongeschikten herplaatst zijn. Voor meer regionale GMD- en ABP-

gegevens wordt verwezen naar deelrapport 2. Sinds de fusie hrssen CMD en GAK/Bedrijfsvereni-

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

gehandicapten worden gewijzigd.

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

gehandicapten toe met een gedeeltelijke WW- of bijstandsuitkering. In het jaarplan 1992 van RBA

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

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

(allochtonen, herintredende vrouwen).

6.2 Sociale Werkvoorziening

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

plaas in het AöeidsOnderzoek Centrum (AOC) van de MultiBedrijven In Rotterdam.

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

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

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

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

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

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

6.3 Arbeidstoeleidingstrajecten

Stichting VSO-Arbeidstraject

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

de Stichting Vso-Aöeidstraject. Door intensieve persoonlijk getinte begeleiding wordt de inpassing

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

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

gaat om ongeveer 250 mensen in 1991.

Intesol

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

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

doel is sollicitatietraining voor gehandicapten.

Telewerken

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

telewerken (als WAGW-instrument) bij de gemeente Rotterdam om daarmee de instroom te

bevorderen van gehandicapten. Het project is in de startfase.

Arbeidstoeleidingsproject van de Pameijerstichting

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

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

gehandicapten toe te passen.

De nieuwe Schalm

Dit activiteitencentrum is gericht op doorstroming naar de Sociale Werkvoorziening.

Uitzendbureau Vaartweg

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

het arbeidsproces zijn geweest ten gevolge van psychische problemen.

Start Uitzendbureau

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

Banenpools ten behoeve van oudere werklozen

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

nabije toekomst aansluiting gezocht bij de Sociale Vy'erkvoorziening.
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WAO-ers terug in de markt

Dit project heeft tot doel te bewerkstelligen dat in 1992 en 1993 in totaal 100 personen uit de

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

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

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

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

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

additionele banen is een gemeenschappelijke veftntwoordelijkheid van de partners.

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

Onderwijs

Steunpunt gehandicapten

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

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

informeren van gehandicapten omtrent reguliere ondenvijsmogelijkheden en het veÖeteren van de

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

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

BLG-project

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

het reguliere beroepsonderwijs in de regio door n'riddel van een specifieke begeleiding.

Enkele initiatieven van de VGR

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

onderwijstraject voor gehandicapten die niet in het reguliere ondenvijs terccht kunnen

- Bestudering van de problematiek van de stageplaatsen voor gehandicapten

6.5 Conclusies voor de arbeidsexploratie

Op dit moment zijn er voor verschillende grcepen gehandicapten arbeidstoeleidingstrajecten in

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

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

Stichting Vso-Arbeidstraject kan bogen op een substantiële omvang.

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

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

arbeidsbemiddeling vervaagt. Het project 'V/AO-ers terug in de markt' is een eerste aanzeÍ..

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

onderlinge afstemming met en tussen andere instanties. zoals RBA, Sociale V/erkvoorziening en

GAK/GMD en ABP, is hierbij van het gÍootste belang. De visie hierop van enkele andere

arbeidsexploratiecentra is opgenomen in bijlage 2.
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LITERATUIJR OVER REINTEGRATIEBEGELEIDING

7.1 Beknopte weergave van aanbevolen literatuur

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

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

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

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

volgen hieronden de volledige literatuurlijst is in bijlage 3 opgenomen.

Uit publikaties over lopende projecten blijkt dat een goede begeleiding de kans op succesvolle re-

integratie vergroot. Onder begeleiding kunnen vemchillende vormen van dienstverlening worden

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

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

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

werknemer langs het hele traject van arbeidsoriëntatie, arbeidstraining/scholing, aÖeidsbemiddeling

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

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

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

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

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

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

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

bemiddelende en begeteidende rol van de Aöeidsexploratie-afdeling van revalidatie-instituut Het

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

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

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

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

hierbij het gebrek aan werkervaring als knelpunt genoemd, hetgeen door een stageplaas kan

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

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

succes van het scholingsp§ect in Helmond (Bijlsma, 1987)).



TNO rapport

NIPG 92.A8

Bemiddelende instanties als GAK en GMD blijken niet altijd te kunnen voldoen aan de vraag naar

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

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

kundigen ontbreekt aan tijd voor meer intensieve bemiddeling. Bremer en Corten (1990) rappor-

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

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

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

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

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

geschiktheid (SZW, 1990). Zo blijken verzekeringsgeneeskundigen van het GAK slechts l2 minu-

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

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

het zoeken naar passend werk voor gehandicapten. Tclden vraagl het Arbeidsbureau naar moge-

lijkheden voor (ander) passend werk bij werkgevers. die vezoeken om een ontslagvergunning voor

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

7.2 Conclusies voor de arbeidsexploratie

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

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

gepresenteerde literatuur ondersteund.
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8 SLOTCONCLUSIES

De gegadigden voor reïntegratie in de regio Rijnmond

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

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

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

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

nu eenmaal oplegt.

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

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

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

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

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

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

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

41.500 vacatures.

De markt voor arbeidsexploratie en de primaire doelgroep

Arbeidsexploratie beoogt het systematisch onderzoeken en bevorderen van de arbeidsmogelijkheden

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

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

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

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

l27o vur de werkwilligen revalidatie en training in vaardigheden nodig te hebben: 57o wil hulp bij

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

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

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

kunnen doen op de arbeidsexploratie. Hoewel het een momentopname betreft. is dit aantal zo gloot

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

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

Bovendien moet bedacht worden dat on-eeveer de helft van de werkzoekenden aangepast werk

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

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

arbeidsexploratiecentrum behoren.
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Ook de informanten uit de bedrijven geven aan

dergelijke expertise te hebben.

zij het in wisselende mate - behoefte aan

Externe herplaatsing

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

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

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

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

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

vooral voor bedrijven met een eenzijdige functie-opbouw.

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

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

al is het niet overwegend een revalidatie- of arbeidsexploratieprobleem.

De wenselijke expertise van de arbeidsexploratie

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

regionale inbedding temidden van andere voorzieningen. De werknemers/cliënten venvachten, naast

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

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

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

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

aöeidsmarkt en branchespecifi eke situaties.

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

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

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

arbeidsongeschiktheid.

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

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

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

samenwerking met GAIíGMD/ABP en het aöeidsbureau is essentiëel. Voor de kwaliteit van de

adviezen is daamaast wel rechtstreekse voeling met het bedrijfsleven noodzakelijk.

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

ningen de genoemde brede combinatie van expertise wél mogelijk te maken.
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Regionale netwerkontwikkeling en trajectbegeleiding

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

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

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

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

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

Blukr her de laatste tijd in de arbeidsorganisaties mogelijk werk te bieden aan gehandicapte

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

probleem.

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

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

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

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

slag willen, aan een baan te helpen.

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

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

aansluiten.
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Verenigi ng vo n Gehondicoptenorgo ni soties Rotterdom

OVERZICHT VÀN PROJECTEN
VERENIG ING VÀt{ GEHÀNDI CÀPTENORGÀNï SÀTrES ROTTERDÀI'{ .

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

INLEIDTNG.

Uitgangspunt voor een gehandicaptenbeleid is de opvatting daÈ
gehandicapten, evenals niet gehandicapten, het fundamentele recht
hebben op deelneming aan zoveeL nogelijk facetten van het
maatschappelijk leven.
Zolang die deelneming wordt belemmerd is een specifiek
gehandicaptenbeleid, gericht op het opheffen van die belemmeringen,
noodzakelijk.
Het is onaccepÈabel dat belangrijke delen van de samenleving
gesloten zijn voor een bepaalde groep nensen. Het recht op
deelneming zou moeten betekenen, dat. in alle secÈoren van de
samenlevingr als vanzelfsprekend rekening wordt gehouden net mensen
met een handicap. Het z.q.n. inclusief beleid.

De Vereniging van Gehandicaptenorganisaties Rotterdam (VGR) heeft
zí1n beleid in de afgelopen jaren ten aanzien van het (beroeps)-
onder:vijs gebaseerd op de resultaten van een exploratief onderzoek
dat onder scholen in het algemeen regulier voortgezet ondemi js,
beroepsonderwijs en scholing in Rotterdam in 1989 is gehouden. Het
onderzoek is door een medewerJcer van de VGR uitgevoerd.
zo zí1n op basis van de inclusief beleid gedachte op initiatief van
de VGR projecten door andere organisaties en instanties uitgevoerd.

Vanaf de invoering van de hlet Àrbeid Gehandicapte Werknemers (1986)
heeft de VGR voortdurend initiatieven ondernomen om rnet de WÀGlrl als
uitgangspunt te komen tot verbetering van de (re)integratie van
mensen met een handicap op de arbeidsmarkt in Rotterdam. De VGR
heeft op dit gebied veel bijgedragen aan de ontwikkeling van
instrumenten en heeft contacten met het bedrijfsleven tot stand
gebracht.

Het beleid van de VGR met betrekking tot de sectoren onderwijs en
arbeidsnarkt is altijd als een aansluiÈend geheel benaderd. Het
sÈreven van de VcR is daarbij de integratie en participatie van
mensen met handicap in het onderwijs/scholing en arbeidsuarkt te
verbeteren.

In deze bijlage wordt een zo compleet mogelijk beeld gegeven van
initiatieven die de VGR zeJf en in een aantal gevallen in
samenlrerking met anderen in de afgelopen jaren op de aangegeven
beleidsterreinen heeft ondernornen om dit doel te bereiken.
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ONDERWTJS.

1. project Beroepsgerichte opleidingen Lichanelijk
Gehandicapten (BLc) sÈreekschool Rijnuond Zuid (kori-
MBO).

Het project BLG zorgt ervoor dat mensen met een lj.chanelijke
handicap een opleiding kunnen vorgen j-n het kort- MBo d.w.z. Éetleelingstelsel. Leren en werken worden in deze vorm van ondemijs
gecombj-neerd.

Het project BLG helpt de leerling met een handicap bij:
het maken van een juiste keuze voor een opleiding;
het vinden van een stage/werkplek;
eventuele aanpassingen die nodig zijn op de schoor of op de
arbeidsplaats;
problemen die optreden bij de theorie in de lessi.tuatie (bijv.
lranneer het tenpo te hoog is ) .

De meeste opleidingen duren één of twee jaar. Er kan gekozen word,enuit veel verschillende opleidingen.
De t,eerling wordt vanaf de aanmeldS.ng individueel begeleid tot ennet het moment dat een arbej.dsplaats is gevonden.
Het project ontwikkelt instrumenten en bedient zich van middelen omte komen tot samenwerlcing en kennisoverdracht tussen diversedisciprines,/instanties in de regio Rjnrnond, zodat een goed netwerk
ontsÈaat.

Het project BLG is in het schoorjaar L99L/Lgg2 van start gegraan.v?of het. project is van verschil"lende kanten subsidie veLkregen om
45 leerlj-ngen met een handicap t,e kunnen begeleiden.
De berangstelling voor het project is zeer groot. rn de roop vanh.! studiejaar hebben 1oo leerlinqen zich voor het volgen van eenopleiding aangemeld.
Het project trekt ook landelijk veel belangstelling en wordt alsvoorbeeld genoemd voor andere initiatieven.

2. Projectvoorstel ondersteuning
regrulier ondenrri js. van gehandicapten in het

De vGR en het revalidatiecentrurn Hoensbroeck hebben de intentienaar elkaar uitgesproken te gaan samenwerken. Een en ander isschriftelijk vastgelegd, maar moet nog geconcretiserd worden.Beoogd wordt structureel bij te dragen aan ondersteuning tot(re)integratie van lichamelijk gehandicapten ( jong)- volwassenen inhe! regulier voortgezette beroepsonaerwfjs of -he{ algemeen gericht
onderwijs.
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Dit ondersteunÍngsproject is bedoeld voor lichanelijk gehandicapte
VSO- schoolverlaters. Zí) moeten de capaciteit hebben orr, met hulp
en begeleiding, in voldoende mate een kans te krijgen om het
(beroeps)- onderwijs te kunnen volgen. Àchterliggend doel is het
vergroten van de mogelijkheden op het krijgen van een baan.
Getracht wordt om in L992 t,e komen tot een concreet
projectvoorstel, belanghebbende te interesseren en vervolgens het
projectvoorstel te inplementeren.
De voorbereidingen van het experiment kunnen in een zodanig tempo
verlopen dat eventueel gelijktijdig met de opening van het
arbeidsexploratiecentrum net het experiment kan worden gestart.

3. Project steunpunt gehandicapten.

Het steunpunt gehandicapten functioneert dankzij de subsj-die van
het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen in het kader van de
Rijkssubsidieregeling Beroepskeuzevoorlichting 1986. Een en ander
vindt plaats onder verantwoordelijkheid van de Nederlandse
Vereniging van Beroepskeuze Instellingen (NIVB).

De VGR heeft, het Nederlands Instituut voor Beroeps- en Studiekeuze
te Rotterdau bereid gievonden het Steunpunt tot ontwikkeling te
brengen. Het Steunpunt is een landelijk project greworden wat in een
vijftal Regionale Diensten.Centra (RDC's) zaJ. worden ingevoerd. In
Rotterdam wordt een pilotproject uitgevoerd, dat als vooibeeld moet
dienen voor de andere centra in Nederland.

ÀIs doelstelling van het Steunpunt kan worden genoemd:
het infomeren van gehandicapte leerlingen en direct
betrokkenen bij de schoolloopbaan van de leerling omtrent de
mogelijkheden tot studeren in het regrulier onderwijs:
het verbeteren van de functi.onaliteit van de schooli
het verstrekken van specifieke informatie ontrent opleidingen
en beroepen, zodat mensen met een licharnelijke handicap beter
in staat zijn een adeguate studie- en/ot beroepskeuze te doen;
het begeleiden van leerlingen met een handicap bij het zoeken
naar een toegrankelijke en aangepaste opleidingsplaats.

4. Initiatieven die bij de VGR op stapel staan.

In het werplan voor L992 heeft de vcR enkele initiatieven staan
welke zo mogelijk in het jaar tSS2 van start dienen te gaan.

Het betreft o.a.
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het verbeteren van de toekenning en aflevering van
hulprniddelen en de vervanging daarvan die voor leerlingen met
een handicap noodzakelijk zí1n om het onderwijs te kunnen
volgen.
Met de uitvoering van dit onderwerp wordt gewacht tot het
depot hulpniddelen in Rotterdam daadwerkelijk is gerealiseerd.

Vervolgens een onderwerp wat als knelpunt is gesignaleerd en
wat in een projectvoorstel moet worden omgrezet.. Het gaat om de
problemen die leerlingen met een handicap in heÈ voorÈgrezet
onderwijs (o.a. HBO en ÀI<ademisch) ondervinden bij het vinden
en behouden van stageplaatsen.

En tenslotte de blijvende aandacht die de VGR heeft voor het
verbeteren van de fysieke toegankelijkheid in het voortgezet
onderwijs in Rotterdan. In een projectrnatig aanpak wordt
getracht het beleid van de dienst onderwijs van de geueente
Rotterdam te beinvloeden, zodat scholen in het voortgezeÈ
onderwijs zo optinaal mogelijk toegankelijk worden en blijven.

ÀRBEID.

1. Project sollicitatiebegeleiding gehandicapten Intesol.
Het was voor de VGR een van de eerste projecten op het
beleidsterrein arbeid welke tot ontwikkeling is gebracht. Het is
een initiatief van het positieve aktiebeleid van de gremeente
Rotterdan waarbij de VGR vanaf het eerste uur bij de ontwikkeling
betrokken is geweest.

De acÈiviteiten van het project rntesor richten zícl. op hetoverbruggen van de problematiek die voor werkzoekende en
arbeidsongeschikten een belernmering kunnen vornen bij het vinden
van werk.

Medewerkers van Intesol begelej.den werkzoekende gehandicapten en
arbeidsongeschikten met uènutp van een specíaal on€wikkerd
begeleidingsmodel Èot zelfstandig en effectief sollicitatie- en
arbeidsmarktgedrag. Zonodig wordt overgegaan op individuele traject
begeleiding.
onder de doelgroep wordt verstaan personen die vaIlen onder dedefinitie van de Wet Àrbeid Gehandicapte Werknemers (L986).

Het project is in augustus L989 van start gegaan en en heeft vanaf
dat moment tot en met december 199L zo'n 159 mensen met een
handlcap naar de arbeidsmarkt en/of arbeidsmarkt voorbereidende
scholing begeleid.
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Het laat zich aanzien dat in 1992 project fntesol in het nieuw te
organiseren SolliciÈatiecentrum wordt opgenomen. Dit laatste is een
initiatief van het Regionaal Bureau Àrbeidsvoorzieningen (RBÀ) in
Rotterdam.

2. Àrbeidsexploratiecentru:n.

Bij revalideren speelt arbeidsexploratie vaak een belangrijke ro1.
Àrbeidsexploratie is het onderzoeken van mogelijkheden en
beperkingen van de revalidant. Àrbeidsexploratie moet leiden tot
een zo volledig mogelijk herstel van de revalidant meÈ als
uiteindelijk doel de hervatting van het werk op een voor de
revalidant bevredigende wijze.

De vGR heeft samen met de Àdriaan- Stichting e.a. het initiatief
genomen en de opdracht verstrekt Èot het houden van nader
onderzoek. Het e.e.a. moet leiden tot het oprichting van een
arbeidsexploratiecentrum voor de regio Rijnnond.
Na het verschijnen van het onderzoek en wanneer de resultaten
daartoe aanleiding geven zal de VGR samen met de Àdriaan- Stichting
een concreet initatief hiertoe ondernemen.

3. Project Telewerken.

Het project Telewerken is geÍnitieerd door het bureau Wierda en
Overnars en partners ter promotie van telewerken bij de gremeente
Rotterdam.
Het doel van telewerken als líÀct{- instrurnent bi j de gemeente
RotÈerdam is oE o.a. instroom van mensen met een handicap bij de
gemeente Rotterdau te bevorderen.

Het project is in zí1n startfase. De vcR heeft het project bij de
gemeente Rotterdam aanbevolen en de start van het project nog eensgestinuleerd. ÀIs organisatie is de vGR bij de verdere ontwikkeling
van het project betrokken.

4. Project Job Finding.

Het project Job Finding is een onderzoeksproject wat zich in de
eerste instantie ri.cht op verstandelijk gehandicapten.
Het project tracht een effectieve methode en/of aanpak te vindenro.b.t. het vinden en behouden van werk voor verstandelijk
gehandicapten.
Het e.e.a. kan reiden tot het opstellen van verbetertrajecten.
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De VGR is bij de ontwikkeling van Job finding betrokken omdat zL)
de mening is toegedaan dat de bevindingen uiÈ dit onderzoeksproject
nogelijk kan worden gebruikt voor mensen met een lichanelijke
handicap.

Het project is in zijn startfase. Bij dit project zijn organisaÈies
betrokken die zich inzetten voor mensen met een psychi.sche,
verstandelijke en lichanelijke handicap. In de loop van 1992 zullen
de resultaten van dit onderzoeksproject bekend worden.
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overzich

1. Beatrixoord

2. Scholingsinstituut Lindensteyn

3. Samenwerkingsverband Stichting Perspectief

4. Groot Klimnendaal

5. St. Maartenskliniek

6. Blixembosch

7 . Samenwerkingsverband Arbeidsintegratiecentrun

8. De Hoogstraat

9. Heliomare

10.tlerk Advies Centrum

Haren

Beesterzwaag

Enschede

Arnhem

Nijmegen

Eindhoven

Rotterdan

Utrecht

llijk aan Zee

Ansterdan

4 maart 1992.
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I}TTEI{TIE-VERKLARING LNAG

Ondergetekenden hebben besloten tot oprichting van de stichting
" Landelijk Netwerk Arbeidsintegratie Gehandicapten", net als afkorting
LNAG.

Prearnbule
.tekst volgt nog..

Uitsanqspunten

1. Doelstelline
De stichting stelt zich ten doel de oprichting en instandhouding te
bevorderen van regionale centra/samenwerkingsverbanden voor arbeids-
integratie van Eensen Bet een handicap die niet (of nog niet) van
reguliere voorzieningen gebruik kunnen naken.

2. Regionaal centru.m/sanenwerkingsverband
Een regionaal centrum/sanenwerkingsverband streeft naar een geïnte-
greerd aanbod aEur voorzieningen aan arbeidsexploratie, scholing,
revalidatiegeneeskunde, training en job-coaching.
Uitgangspunt daarbij is het criterium van arbeidsmarktrelevantie.

Regionale centra/sanenwerkingsverbanden verplichten zich binnen hun
regio een semenwerking te initiëren net partners uit de kring van
geneenten, werkneners- en werkgeversorganisaties, RBA, GD, GAK,
bedrijfsverenigingen, AVO, sociale werkvoorziening etc.

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

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

Bij doven- en blindeninstituten kan een voorkeur bestaan voor lande-
lijke functies, gezien de beperkte otrvang van de doelgroep, waarbij
wellicht in de regio de arbeidsexploratie en de toeleiding naar de
instelling kunnen worden voorbereid. Voor notorisch gehandicapten
zal naar venrachting slechts voor personen Ííaarvoor in de regio geen
nogelijkheden worden geboden, venrijzing naar een landelijke of
andere regionale instelling plaatsvinden.

A.

B.
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Regionale centra/sernenwerkingsverbanden zijn in de_ eerste plaats
veiantwoordelijk voor de uitvoering van arbeidstoeleidingsprojecten
in de eigen regio. 0n dat te bereiken kan Per regionaal centrr:m/
samenwerkingsverband aandacht besteed worden aan:
a. screening;
b. infornatie en beheer;
c. ohdervijs;
d. beroepsopleiding;
e. revalidatiegeneeskunde;
f. bedrijven (Éedrijfsleven, sociale werkvoorziening);
g. trainingsprojecten (sociale werkvoorziening, regionale werk-

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

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

net een zo hoog mogelijke arbeidsrelevantie;
b. het verder ontsikkelen van een effectieve individuele traject-

begeleiding en job-coaching: nethodiekontwikkeling, netwerk-
ontwikkeling en deskundigheidsbevordering ;

c. het ontrikkelen van evt. aanvullende voorzieningen waar praktisch
gerichte arbeidstraining en bedrijfsoefensinulatie wordt aange-
boden aan die deelneners die on redenen die voortvloeien uit hun
handicap de aangeboden reguliere opleidingen (nog) niet kunnen
volgen;

d. ondersteuning, voor zover nenselijk, ten aanzien van beleids-
ontwikkeling I.IAGI,/, in relatie tot plaatselijke- en regionale
toepasbaarheid;

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

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

g. het leggen vcrn contacten tret een verscheidenheid aan instanties,
overheden, organisaties etc.

3. Centra voor revalidatie
Het belang van centra voor revalidatie om te participeren in de LNAG
is gelegen in de omstandigheid dat in een zo vroeg mogelijk stadium
van de revalidatie tevens aandacht besteed nordt aan de nogelijkhe-
den van de revalidant on terug te keren in het arbeidsproces, te
benoenen als arbeidsrevalidatie, als gevolg van de groeiende over-
tuiging dat inpassing van gehandicapten in het arbeidsproces oiet g
maar reeds tiidens de revalidatie dient te geschieden.
Dit betekent niet dat het noodzakelijk is dat centra voor revalida-
tie zelf a1lerlei initiatieven gaan ontwikkelen oo het totale proces
in eigen beheer uit te voeren. A1 naar gelang de regionale situatie
kan hier op verschillende yijze invulling aan gegeven worden.
Noodzakelijk is wel dat de specifieke kennis van een centrun voor
revalidatie wordt ingebracht ten aanzien van de herintreding van
revalidanten in de sanenleving, evenals de verdere know-how, Ilaar-
over een nodern revalidatiecentrun beschikt.
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De aanwezigheid (of oprichting) vErn een afdeling arbeidsexploratie
kan toereikend zíjt, nits deze activiteit in samenhang ontwikkeld
wordt met een regionaal netwerk van voorzieningen.
Met behulp van speciaal voor trensen net een handicap ontïikkelde
onderzoeksvornen, bestaande uit verschillende test- en trainings-
methoden, kan een afdeling arbeidsexploratie kritisch kijken naar de
belastbaarheÍd, de capaciteit en de affiniteit van ienand ten
aanzien van arbeid. De volgende onderzoeksnogelijkheden kunnen
daarbij o.a. gehanteerd worden.
a. psychologisch onderzoekl
b. beroepskeuze onderzoek;
c. handvaardigheidstest;
d. belastbaarheidsonderzoek;
e. technische evaluatie;
f. adninistratieve evaluatie.

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

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

4. Specifieke instituten voor beroepsopleiding t.b.v. gehandicapten
die niet van resuliere voorzieninsen sebruik kunnen maken.
0n de instroon goed te kunnen bedienen is op regionaal nivo neer
nodig dan ondenrijs-voorzieningen uit het regulier en speciaal
onderwij s.
Voor zover gehandicapten geen
ningen, zijn zij aangewezen op
opleiding.

gebruik kunnen maken van deze voorzie-
specifieke instituten voor beroeps-

onvang is, is het beleid
aantal. van dergelijke
zin van kwaliteit en

garanties inzake een

Alhoewel de doelgroep hiervan beperkt van
er op gericht landelijk goed verspreid een
voorzieningen te creëren. hlaarborgen in de
continuïteit zijn nodig, wa.artoe evenzeer
structurele financiering behoren.

Indien dergelijke instituten zich binnen hun regio uitsluitend
richten op gehandicapten die geen gebruik kunnen naken van reguliere
voorzieningen, za1 de schaalgrootte - gezien de beperkte onvang van
de doelgroep (nader onderzoek hierontrent is gewenst) - (te) beperkt

zijn. Per regionaal sanenwerkingsverband is te overwegen afspra-
ken te naken in samenhang net andere doelgroepen uit de I{A0- MI{-
populatie, voor zovet ook zij geen gebruik kunnen naken van
reguliere (beroeps-) opleidingsfaciliteiten in de regio. Aan
meerdere revalidatiecentra zijn Hytylscholen net een afdeling
voortgezet speciaal ondenrijs verbonden.
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Verscheidene van deze scholen bieden reeds gedurende enkele jaren
opleidingstrogelijkheden aan revalidanten en gehandicaPten. Helaas
nàakt de-vigérenàe onder, rijswetgeving (!nte!i9ïe! §peciaal Ondemijs
en loortgezét Seciaal Qndàmijs = I.S.0.V.S.0) het Personen ouder
aan-twinlig jaar onnogelijk ondemíjs aan een V.S.0.-afdeling te
volgen.
Het'verdient otr die reden aandacht te
wenselijk is naast de afdeling V.S.0.
opleidingsinstituut oP te richten dat

onderzoeken in hoeverre het
een apart scholings/
zich richt op scholing van

gehandicapte volwassenen.
Éen nauwe sanenwerking net zowel de V.S.O-afdeling van Mytylscholen'

alsook net het regionaal niddelbaar beroeps-onderwijs wordt nage-
streefd, otr zo de erpertise van het V.S.O. voor wat betreft
onderwijs aan gehandicaPten en de kans oP een erkend, beroepsgericht
diplona, voor de gehandicaPte te optinaliseren.

Bestuurslidnaatschap van de stichti{rE LI'IAG
en regionale centra/sarnenwerkingsver-

banden die over alle bij punt 2 (eerste alinea) genoende voorzienin-
gen beschikken, danwel àantoonbaar de intentie hebben deze binnen
redelijke ternijn te realiseren.

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

Mede gelet op het feit dat netwerken op dit Eonent nog niet voldoen-
de oniwikkeld zijn - en gezien de onstandigheid dat het initiatief
tot oprichting vàn de LNÀG, een initiatief betreft van revalidatie-
centrà - heef[ het de voorkeur indien bij de oprichting revalidatie-
centra (of daaroee verbonden instituten) het voortouw neoen en in
eerste instantie de bestuurlijke verantsoordelijkheid voor hun reke-
ning nenen. In beginsel is dit een tijdelijke za^k, aangezien vanuit
netierken - zodra-deze tot ontwikkeling gekomen zijn - lzt. bepaald
kan worden welke partner naar de LNAG kan worden afgevaardigd.

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

wederzijdse bevruchting/afstenning zo efficiënt mogelijk gewerkt
wordt.

b. a1leen a1s aantoonbaar niet van reguliere (beroeps-)opleidingen
gebruik genaakt kan worden, wordt gekozen voor neer specifieke
initiatieven.

c. regionale netwerkontwikkeling maakt het mogelijk op neel verant-
woórde vijze van de extra nogelijkheden die landelijke instituten
bieden, gebruik te naken.

5.

6.



TNO rapport

NIPG 92.A8 42

LI{AGffil..*,.
gchandicaptcn

7. Landeliik secretariaat
0n de doelstelling te realiseren wordt gestreefd naar de oprichting
en instandhouding van een centraal in Nederland gehuisvest secreta-
riaat, net als voornaanste taakgebieden:
a. secretariaat bestuur;
b. coördinatie, begeleiding en advisering van regionale - en

landelijke - initiatievàn (o.a. aanjaàgfunctió totstandkoning
regionale netwerken)

c. ondersteuning beleidsontwikkeling ÏíAGl{-instrunenten;
d. het nastreven van een landelijke erkenning;
e. het realiseren van een structurele financiering;
f . ontwikkeling en afsteoroing leer- arbeidstoeleidingstrajecten;
g. ontwikkeling individuele trajectbegeleiding, netwerkonlrikkeling

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

De kosten van het secretariaat worden vastgesteld door het bestuur.
Instenning tret de intentie-verklaring betekent dat regionale cen-
tra/samenwerkingsverbanden instennen net een nader doór het bestuur
te bepalen bijdrage in de kosten.

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

Utrecht, .. naart 1992.

H.A. I{ientjes.
6.3.92.
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INLEIDING

1.1 Doel en motivatie

In deze notitie worden de resultaten beschreven van een analyse van gegevens over de arbeidsmarkt

in de regio Rijnmond.

Doetstelling van de analyse is verkenning van de regionale aÖeidsmarkt met het oog op

reintegratiemogelijkheden voor gehandicapten. De verkenning is primair gericht op het opsporen

van branches en beroepen/functies die geschikt zijn voor reintegratie van gehandicapten.

Aan het begrip gehandicapten wordt in deze notitie een brede betekenis toegekend: zowel

vroeggehandicapten als bijvoorbeeld personen met een arbeidsongeschiktheidsregeling worden met

deze term aangeduid. Deze toepassing komt overeen met de wijze waarop het begrip ingevuld

wordt in de Wet Arbeid Gehandicapte Werknemers.

Uit literatuuronderzoek blijkt dat het niet zo eenvoudig is om aan te geven wanneer arbeidssituaties

voor gehandicapten geschikt zijn en waarom dat zo is. Er is met name weinig inzicht in welke

kenmerken van de werksituatie (organisatie en individuele werkplek) bepalend zijn voor de

arbeidsdeelname van gehandicapten. Wel is bekend dat landelijk gezien het aandeel gehandicapte

werknemers verschilt per bedrijfstak.

Onderzoek maakt bovendien <luidelijk dat de reihtegratiekans van gehandicapten mede wordt

bepaald door hun positie op de arbeidsmarkt zoals die op klassieke wijze afgeleid kan worden van

een aantal persoonskenmerken: leeftijd, opleiding en arbeidsverleden.

Het is daarom geëigend en zinvol om reihtegratie van gehandicapten als een aÖeidsmarktvraagstuk

op te vatten.

Bij de analyse van de aöeidsmarktgegevens hebben twee vragen centraal gestaan. Deze vragen

betreffen enerzijds de omvang van de arbeidsvraag en anderzijds de aard van de aÖeidsvraag.

Onderzocht is hoe groot in de regio Rijnmond de vraag naar arbeidskrachten is en of aan deze

vraag voldaan kan worden. Het is aannemelijk dat bij een grote arbeidsvraag en een krappe

arbeidsmarkt de kansen voor moeilijk bemiddelbare groepen, waartoe onder andere gehandicapten

behoren. stugen.
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De aard van de arbeidsvraag wordt op twee manieren bepaald. Ten eerste wordt deze afgeleid uit

de kenmerken van de werknemers die onlangs in dienst getreden zijn (de instromers). Dit wordt

zowel per bedrijfstak als per functie uitgezocht. Deze gegevens worden vergeleken met de

(verwachte) kenmerken van de gehandicaptenpopulatie. Indien er overeenkomst bestaat tussen beide

sets van gegevens kan worden gesteld dat de betreffende bedrijfstak of functie werkgelegenheid

biedt voor dat deel van de arbeidsmarkt waartoe ook de meeste gehandicapten behoren. De branche

(functie) wordt in dat geval als perspectiefrijk aangemerkt.

Ten tweede wordt bekeken of er tussen branches en beroeperVfuncties verschillen zijn in de mate

waarin nieuwe werknemers arbeidszekerheid geboden is. Uiteraard wordt een branche c.q. beroep

met weinig arbeidszekerheid als minder geschikt voor reihtegratie beschouwd.

1.2 De reikwijdte van de analyse

Het geanalyseerde materiaal is afkomstig van het Arbeidsbureau Rotterdam en van de provincie

Zuid-Holland (Dienst Welzijn. Economie en Bestuur).

De gegevens van het Arbeidsbureau zijn hct resultaat van een uitstroomonderzoek onder

succesvolle werkzoekenden in 1990. Tevens zijn gegevens beschikbaar over de arbeidsmarktpositie

van werklozen die in 1989 werk hebben gevonden. Deze gegevens leveren informatie over zowel

de omvang als de aard van de werkgelegenheid in diverse bedrijfstakken en beroepen.

De provincie Zuid-Holland heeft van 9 RBA-rayons (toen nog GAB-rayons geheten; zie bijlage I

voor een overzichtskaartje) informatie verzameld over het aanbod van vacatures in de periode mei

'89 tot en met april '90. Deze informatie is afkomstig van de jaarlijkse werkgelegenheidsenquëte

die landelijk is opgezet. Op basis van deze gegevens kan een indruk verkregen worden van de

verhouding tussen vraag en aanbod van diverse regionale arbeidsmarkten.

De reikwijdte van de analyse is echter beperkt. Dit heeft te maken met de aard van het beschikbare

materiaal.

De werkgelegenheidsenquëte is behalve in de grootstedeluke re-eio Rijnmond afgenomen in meest

kleinere rayons waar de arbeidsmarkt zowel wat betreft vraag als aanbod anders is opgebouwd. Dit

vermindert de onderlinge vergelijkbaarheid van de rayons. Daamaast wordt bU de

werkgelegenheids-enquëte een andere indeling van bedrijfsklassen en van beroepsgroepen

gehanteerd dan in het onderzoek van het Aöeidsbureau Rotterdam. Dit bemoeilijkt directe

koppeling van de gegevens van beide bronnen.
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De gegevens van het Arbeidsbureau hebben alleen betrekking op het rayon Rotterdam, niet op de

regio als geheel. Bovendien hebben deze gegevens aileen betrekking op de personen die werk

gevonden hebben en die (daaraan voorafgaand) stonden ingeschreven bij het AÖeidsbureau;

gegevens over de verhouding(en) ten opzichte van de personen die ingeschreven stonden en die

geen werk gevonden hebben, zijn niet voorhanden. Evenmin is te achterhalen welk deel van het

totale aanbod van vacatures in Rotterdam vervuld is door de uitstromers van het Arbeidsbureau.

Een andere beperking is dat de gegevens in hoofdzaak betrekking hebben op 1990; ontwikkelingen

in de tijd kunnen niet goed in de beschouwing betrokken worden. Ten slotte is ons van de cijfers

van het Arbeidsbureau de betrouwbaarheid niet bekend. (Zo is bijvoorbeeld de omvang van de non-

response onbekend.)

Toch is bestudering van het materiaal om verschillende redenen zinvol. Ingeschrevenen van een

arbeidsbureau behoren tot de minder kansrijke op de arbeidsmarkÍ: zij zijn in dit opzicht dus

vergelijkbaar met gehandicapten.

Daar komt bij dat de arbeidsmarkt een veÍre van statisch gegeven is: er doen zich met name aan de

vraagzijde in hoog tempo veranderingen voor. Deze veranderingen betreffen zowel de omvang van

de werkgelegenheid ais de arbeidsinhoud en de daarvoor .benodigde kwalificaties. Het is daarom

van belang dat bij de opzet van reihtegratietrajecten zo goed mogelijk de ontwikkelingen in de

vraagzijde van de arbeidsmarkt in kaart worden gebracht. Gegevens over de regionale arbeidsmarkt

zijn echter schaars: de rapportages van het Arbeidsbureau en van de provincie zijn enkele van de

weinige beschikbare bronnen die geraadpleegd kunnen worden.

Dit alles betekent dat deze analyse alleen tot globale uispraken kan leiden. De in deze notitie

gepresenteerde conclusies zijn dan ook van voorlopige en indicatieve aard.

1.3 lndeling van de notitie

De volgende onderwerpen komen in deze notitie aan bod. Eerst worden enige algenrene gegevens

omtrent de arbeidsmarkt in Rotterdam en omgeving besproken. Daama wordt behandeld welke

bedrijfstakken geschikt zijn om reihte_eratie-activiteiten op te richten. Ten slotte wordt besproken

welke beroepen perspectief kunnen bieden voor reihtegratie.
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In februari 1992 zijn de resultaten van deze analyse besproken met een stafinedewerker van het

Arbeidsbureau Ronerdam. De strekking van het rapport. werd volledig onderschreven, op

onderdelen is aanvullend commentaar geleverd. Een kort weergave van dit gesprek is opgenomen in

bijlage 3.
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ENIGE ALGEMENE GEGEVENS

2.1 Vraag en aanbod van arbeid in de regio Rijnmond

Hoe verhouden vraag en aanbod van arbeid zich in de regio Rijnmond en hoe verhouden deze

grootheden zich in andere regio's in Zuid-Holland? Onderstaande tabel geeft antwoord op deze

vragen. De tabel is gebaseerd op de uitkomsten van het werkgelegenheidsonderzoek van de

provincie Zuid-holland en biedt een overzicht van het totale aanbod aan vacatures en van het

aandeel moeilijk vervulbare vacatures in Zuid-Holland. De rayons Nieuwe Waterweg-Noord,

Rotterdam en Spijkenisse, die tezamen het verzorgingsgebied van het op te richten

Arbeidsexploratiecentrum vormen, staan bovenaan. Daaronder staan de gegevens van de overige in

de werkgelegenheidsenquéte opgenomen GAB-rayons.

Tabel 1 Vraag en aanbod van arbeid en het aanhl moeilijk vervulbare vacatures per GAB'rayon

Totaal Moeilqk

vacaluíes vervulbare

89-90 vac.8990

Totaal Vac. als

werkzame perc. tot.

pgísonen werkz. pers,

Vac. moeililk

als perc. lot.

vac.

Nieuwe Waterweg Noord

Rotterdam

Spiikenisse

Leiden

Alphen a/d Rijn

Gouda

Dellt'

Dordr€d|l"
Gonnchem

Zuid-Holland

6.326

30.134

5.272

14.799

4.026

8.097

7.378

7.168

4.849

88.027

52.669

288.096

48.902

107.180

27.878

62.092

51€9
58.010

38.739

742.050

12,0

10,4

10,8

13,8

14,4

13,0

14,3

12,4

1?,5

11 ,9

1.549

6.313

1.595

4 672

1.054

2.500

2.681

?.211

1.412

23.988

24,5

20,9

30,3

31,6

6,2
30,9

36,3

30,8

n,1

27,3

exclusieÍ de gemeente Oeltt

exclusief de geme€nt€ Dordrecht

Bron: Provincie Zuid-Holland. WEB

In absolute zin is het aanbod van vacatures in Rotterdam veÍreweg het grootst. Echter, het totale

aanhd van vacanlres in de rayons Rotterdam en Spijkenisse ligl ten opzichte van het totale aantal

werkende personen in deze regio's onder het provinciale gemiddelde: de vraag naar arbeid is hier

relatief aan de lage kant.

Vooís bl|kt uit de tabel dat volgens opgave van de aöeidsorganisaties ca.27Vo van alle vacarures

moeilijk vervulbaar zijn geweest. Voor Rotterdam ligt dit percentage duidelijk lager, namelijkZOfo.
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Deze gegevens duiden erop dat in Rijnmond en dan met name in Ronerdam. de arbeidsmarkt

relatief ruim is: dit verdraagt zich minder goed met de reihtegratiekansen van gehandicapten.

In tabel 2 staat aangegeven in hoeverre men in de bedrijven van mening is dat het ontbreken van

opleidingskwalificaties (kolom 1) dan wel een gebrek aan ervaring (kolom 2) een rol spelen bij het

moeilijk vervulbaar zijn van vacatures.

Tabel 2 De mate waann opleiding en enaring een rol spelen bij het moeilijk vervulbaar zijn van yacatur€s (O = geen invloed,4 = veel invloed)

opleiding

Nieuwe Waterweg-Noord

Rotterdam

Spijkenisse

Leiden

Alphen a/d Rijn

Gouda

Delít

Dordredrt

Gorinchem

Zuid-Holland

1,9{t

í,95
1,94

1.n
1,36

1,50

1,32

1,62

1,68

1,73

2,02

1.n
1,94

1,81

2,&
2,r5

2,n

2,55

2,49

2,§

Bron: Provincie Zuid-Holland, WEB

Het valt op dat in de rayons Nieuwe Watenveg-Noord, Rotterdam en Spijkenisse beide factoren als

een groter knelpunt worden gezien dan in de overige rayoÍrs. Wetlicht kan hieruit worden afgeleid

dat (met name) in Rotterdam de arbeidsmarkt wat afgeroomd is: er zijn verhoudingsgewijs minder

vacatures die problemen opleveren maar het gaat hier mogelijk om arbeidsplaasen die gemiddeld

genomen wat moeilijker te bezetten zijn dan elders. Mogelijk gaat het hier om aöeidsplaatsen

twaarvoor hogere of meer specifieke kwalificaties vereist zijn. Een andere mogelijke verklaring is

dat de kwalificaties van de beroepsbevolking in het rayon Rotterdam gemiddeld lager zijn dan

elders.

)) Het functioneren van de arbeidsmarkt in Rotterdam

Over de werking van de aöeidsmarkt in rayon Ronerdam kunnen de gegevens van het

Arbeidsbureau enig inzicht verschaffen. Helaas hebben wij niet de beschikking over soortgeluke

informatie met betrekking tot de andere rayons in de regio.

In tabel 3 staat aangegeven welke instanties ery'of penonen als hulpbronnen (aannamekanalen)

hebben gefungeerd voor hen die in 1990 werk hebben gevonden. Uit deze tabel blukt dat het
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arbeidsbureau in ca. 15 ?o vmr de gevallen bemiddeld heeft. Dit percentage ligt voor de langdurig

werklozen (langer dan I jaar ingeschreven) ieS lager. Voor hen vormden kennissen een meer

belangrijke hulpbron om weer aan de slag te komen.

Taàf.l 3 De relabe Ussen aannamekanaal en de inschrijvingsduur, ui§edrukt in percentages

Duur inschrijving

< halÍjaar y2lol 1 tot 2 lot > 3 Tolaal aanname

l jaar Zian 3ia* lar kanaal

Adwrrsnre 22.3 n,7 19,8 14,5 14,4 n,1
Arbeidsbureau 16,5 Í5,7 14,2 10,3 14,1 15,2

UitrEndbur€au 14,0 14,5 15,5 17J 13,4 14,5

Kennissen 13,5 13,7 19,5 23,0 16,9 15,7

Open sollicitate 14,8 16,0 11 ,8 14J A,2 13,5

O,erig 18,0 16,1 18,0 19,3 30.8 19,9

Onbekend 0,9 1 ,4 1,2 ,5 2,1 1 ,2

Tot.(sub)populatie 1,136 384 U2 208 §7 2457

10ryo 1007o 10tr/o 10f/o 10W" 1007o

Bron: Arbeidsbureau Rotlerdam, Markstrng

BU een steekproef van ruim 3.000 personen die in 1989 werk hebben gevonden, is het

Arbeidsbureau nagegaan hoe het met hun aöeidsmarktsituatie gesteld is, een half jaar en een jaar

na de danrm van indiensttreding. In tabel 4 zijn enige resultaten van dit onderzoek weergegeven.

Taàr,l 4 De samenhang tussen persoonskenmerken en de kans opnieuw werkloos te worden

Arbeidsmarkbiluati€ na'l2 en 1 .laar

Niet meer Nat/ziau Na 1 jaar Na een !/z

werkloos werkloc, werkloc, en na 1 ,jaat
maaí niet maar niet werkloos

na 1 iaar nat/zlaar Totaal

LBO TAVO 82/ 6,1 5,4 6,0 1.162

MBO/IíAVO//WO 85,3 5,1 5,0 4,6 700

HBO 91,6 2,9 4,2 1,3 239

UniveÍsitar 93,3 3.3 2,8 ,6 180

Totaal

Opleidingsniveau:

< LBO

Duur inschnjvrng

< hall jaar

Yr-1jar
1 - 2iaar
2-3jaar
> 31aar

82,6% 5,$/c 5.?/, 6,?/. 10ry" n=3.157

75,5 7 ,9 6,0 10,6 850

84,3 6,2 5,0 4,5 1.590

82,1 6,6 6,0 5,4 fiz
81 ,5 5,8 4,í 8,6 4U
76,9 7,3 8,1 7,7 234

81 ,5 3,3 4,6 10,6 367
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VemQ tabl I De samenhang tussen peísoonskenmerken en de kans opnieuw werkloos te worden

Arbeidsmarkbituatie na y2 on 1 jaaí

Niet meer Na Yz jaar Na 1 jaar Na een /z

werkloos werkloos, werkloos, en na 1 jaar

maar niel maaÍ niol werkloc
na 1 laar naVziaar Totaal

Leettijd:

.73iaar
23-35 jaar

36-50 jaar

> 50 laar

83,4 6,3 5,1 5,2

83,1 5,5 4,8 6,7
80,5 6,9 5,6 7,0

81 ,7 1.2 12.2 4.9

1.060

1.405

610

82

Zoals uit de tabel blukt is er een samenhang tussen het opleidingsniveau en de arbeidsmarktsituatie:

hoe meer opleiding men heeft des te groter is de kans dat men de baan behouden heeft. Bij

diegenen van wie het opleidingsniveau onder LBO ligt. is een relatief groot aantal binnen een jaar

opnieuw werkloos geworden (24.5Vo). Voor academici is die kans bijna 4 keer zo klein.

De duur van de werkloosheid en de leeftijd van de betrokkencn bleken daarentegen in zeer geringe

mate samen te hangen met de kans op bestendiging van de (een) werkkring. Bovendien is die

s:lmenhang minder consistent. Alleen personen die 2-3 jaar werkloos zUn geweest zijn duidelijk

vaker opnieuw werkloos (geworden). Merkwaardig genoeg geldt dit niet voor personen die langer

dan 3 jaar werkloos waren voordat ze in 1989 een baan vonden. Ook het effect van leeftijd op de

kans dat men werk behoudt is zeer gering. De instromers ouder dan 50 jaar vertonen een iets

afwijkend patroon: de kans dat zij tussen een half jaar en I jaar na indiensttreding weer werkloos

worden is bijna 2,5 keer zo groot in vergelijking met de instromers jonger dan 50 jaar.

2.3 Samenvatting en conclusie

De vraag naar arbeid in de regio Rijnmond is in verhouding tot het arbeidsaanbod relatief beperkt

en vervulling van vacatures levert in Rotterdam relatief weinig problemen. Vacatures die wel langer

openstaan betreffen mogelijk arbeidsplaatsen waarvoor meer specifieke kwalificaties vereist zun.

Het is ook mogetuk dat het kwalificatieniveau van de plaatselijke beroepsbevolking relatief laag is.

De arbeidsmarkt is dus vrij ruim, maar knelpunten in de vervulling van sommige vacatures doen

zich sterker gelden dan in andere rayons.

De kans om binnen 1,5 jaar opnieuw werkloos te worden hangt in Rotterdam duidelijk samen met

het opleidingsniveau maar niet of slechts in geringe mate met de duur van de

werkeloosheidsperiode en met de leeftijd.
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Het Aöeidsbureau heeft minder vaak benriddeld voor de uitstromers die langer dan I jaar werkloos

zijn geweest.

Uit deze gegevens worden de volgende conclusies getÍokken. De arbeidsmarkt in de Rijnmond is

vrij ruim. De reihtegratiekansen van gehandicapten liggen daarom vooral in die segmenten van de

arbeidsmarkt waar knelpunten het meest voorkomen. Om in die segmenten een aöeidsplaas te

verwerven is een voldoende hoog kwalificatieniveau vereist: scholing inclusief het opdoen van

praktijkervaring vormen dan noodzakelijke ingrediënten van een reihtegratietrajecten. Voonvaarde

daarbij is dat integratietrajecten heel gericht, dat wil zeggen afgestemd op de knelpunten in de

arbeidsmarkt, ontwikkeld worden.
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WELKE BEDRIJFSTAKKEN ZIJN VOOR REINTEGRATIE GESCHIKT?

3.1 Inleiding

Om te bepalen of een bedrijfstak geschikt zou kunnen zijn voor reihtegratie van gehandicapten

worden, zoals in de inleiding is aangekondigd, per bedrijfstak twee aspecten van de arbeidsvraag

onderzocht: de omvang en de aard van de arbeidsvraag. De omvang van de arbeidsvraag kan het

best beoordeeld worden op basis van de gegevens van de werkgelegenheidsenquëte. De resultaten

worden beschreven in paragraaf 3.2.

De aard van de arbeidsvraag zal afgeleid worden van de kenmerken van nieuwe werknemers in een

bedrijfstak. Hiervoor zijn alleen gegevens van het Arbeidsbureau beschikbaar. Beoordeling van de

bedrijfstakken op dit aspect heeft dus alleen betrekking op de situatie in het RBA-rayon Rotterdam.

De wijze waarop de beoordeling tot stand is gekomen, wordt toegelicht in paragraaf 3.3. de

resultaten worden gepresenteerd in de daarop volgende paragraaf.

Het hoofdstuk wordt afgesloten met een samenvatting van de uitkomsten en conclusies over de

mogelijkheden die verschillende bedrijfstakken bieden voor gehandicapten.

3.2 Het aanbod van vacatures per bedrijfstak

Uit de (hier niet weergegeven) resultaten van de provinciale werkgelegenheidsenquëte blijkt dat

sommige bedrijfstakken in de drie betrokken GAB-rayons Rotterdam, Nieuwe Watenveg-Noord en

Spijkenisse weliswaar veel vacatures hadden in het afgelopen jaar. maar dat deze over het algemeen

makkelijk vervuld konden worden. Bedrijfstakken die naar verhouding veel problemen hebben om

aan nieuwe medewerkers te komen, hebben veelal een veel kleiner aantal vacatures. Wanneer we de

arbeidsvraag bedrijfstaksgewijs analyseren bluk dat er sprake is van ofwel een geringe

arbeidsvraag, ofwel een (relatief; ruime aóeidsmarkt.

Dit betekent dat de bedrijfstakken niet onderscheiden kunnen worden op basis van de (relatieve)

grootte van de arbeidsvraag: afgemeten aan kwantitatieve aspecten van de arbeidsvraag zullen de

kansen op reihtegratie in de verschillende bedrijfstakken elkaar niet veel ontlopen.
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3.3 De aard van de arbeidsvraag: de beoordelingsmethode

De aard van de arbeidsvraag zal beoordeeld worden aan de hand van twee typen gegevens. Ten

eerste wordt per bedrijfstak nagegaan hoe de groep nieuwe medewerkers (de instroom in 1990) is

samengesteld. Ten tweede wordt nagegaan hoe het gesteld is met de arbeidszekerheid van

werknemers die in 1989 in de verschillende bedrijfstakken in dienst zijn getreden.

Kenmerken van nieuwe werknemers

Op basis van de gegevens van het arbeidsbureau kan voor elke bedrijfstak worden vastgesteld wat

de kenmerken zdn van de werknemers die in 1990 in dienst zijn getreden. Het geheel van deze

gegevens voÍrnen een karakteristiek van de ingestroomde werknemers. Deze karakteristiek wordt

het instroomprofiel van een bedrijfstak genoemd.

In het profiel worden de volgende kenmerken opgenomen:

l. de omvang van de instroom;

2. de relatie tussen de inschrijvingsduur als werkloze en de instroom;

3. de relatie tussen leeftijd en omvang van de instroom;

4. de relatie tussen opleidingsniveau en omvang van de instroom.

Uit literanruronderzoek komt naar voren dat veruit de grootste groep gehandicapten, namelijk de

AAryïVAQ-uitkeringsgerechtigden. vaak geruime tijd zonder werk zijn, relatief oud en relatief laag

opgeleid zijn. Deze kenmerken kunnen beschouwd worden als een globale karakteristiek van de

gehandic aptenpopulatie.

Gesteld wordt dat branches waarvan het instroomprofiel overeenkomsten vertoont met de

kenmerken van gehandicapten in principe geschikt zijn voor reihtegratie.

Uitgaande van de hierboven geschetste karakteristiek van de

gehandicaptenpopulatie ziet het instroomprofiel van een voor arbeidsreihtegratie geschikte

bedrijfstak er als volgt uit:

1. De omvang van de instroom is groot;

2. Het aandeel instromers die lang werkloos zijn geweest, is relatief groot;

3. Het aandeel oudere instromers is relatief groou

4. Het aandeel laag opgeleide instromers is relatief groot.

1T
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De formulering van deze criteria vloeit voort uit een globale karakteristiek van de totale

gehandicaptenpopulatie. Het is echter mogelijk dat de groep gehandicapten die werkelijk weer aan

het werk willen wat betreft de genoemde kenmerken afwijkt. Het regionale onderzoek onder

werknemers die minimaal 6 maanden arbeidsongeschikt zijn, levert aanwijzingen dat dit inderdaad

zo is. In dat onderzoek komt naar voren dat de uitkeringsgerechtigden die weer aan het werk willen

hoger opgeleid zijn dan uitkeringsgerechtigden in het algemeen. Hiermee zal in de navolgende

analyse rekening worden gehouden.

Om het instroomprofiel van een bedrijfstak te beoordelen is de volgende procedure gehanteerd.

Voor de drie eerstgenoemde kenmerken is een kritische waarde vastgesteld. Vervolgens is berekend

hoeveel procent van alle personen in het uitstroomonderzoek boven deze waarden uitkomen.

Dezelfde percentages zijn ook berekend voor elke bedrijfstak afzonderlijk. Het bedrijfstakpercentage

wordt vervolgens vergeleken met het gemiddelde percentage voor de gehele populatie werkvinders.

Een branche wordt als positief beoordeeld, indien het relatieve instroompercentage dit

populatiegemiddelde overschrijdt. Een voorbeeld: de kritische waarde voor het kenmerk leeftijd

wordt op 35 jaar gesteld. Het aantal personen in de gehele populatie dat ouder is dan 35 jaar

bedraagt ca.26Vo.Indien het aandeel instromers in een bepaalde bedrijfstak boven de 35 jaar, meer

dan 26Vo van alle instromers in die bedrijfstak worden er relatief meer ouderen aangenomen. 7A'n

bedrijfstak wordt (op dit punt) als geschikt voor reihtegrarie aangemerkt.

Voor het kenmerk opleiding is in verband met de uiteenlopende scholingsgraad van de

gehandicaptenpopulatie een iets andere procedure gevolgd. Er is voor dit kenmerk geen kritische

waarde gekozen. In plaats daarvan zijn van drie opeenvolgende opleidingsniveaus de

instroompercentages berekend.

In de bijlagen (tabel l) worden per bedrijfstak alle relevante instroompercentages gerapporteerd.

Arbeidszekerheid

Bedrijfstakken verschillen in de mate waarin zij instromers aöeidszekerheid bieden. Dat kan

worden afgeleid uit de gegevens over het aandeel instromers dat een vast arbeidscontract heeft

gekregen en over het percentage instromers in 1989 dat sindsdien niet meer/niet opnieuw werkloos

is geweest.

Znals gezegd worden bedrijfstakken die relatief veel arbeidszekerheid bieden. als meer geschikt

voor reihtegratie beoordeeld.

12
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Om de arbeidszekerheid van bedrijfstakken te beoordelen is dezelfde methode gebruikt die voor de

constructie van de instroomprofielen is toegepast. In de bijlagen (tabel 2) staan de relevante

percentages vermeld.

3.4 De aard van de arbeidsvraag: de resultaten

In tabel 5 wordt van vijftien bedrijfstakken het instrpomprofiel en de aöeidszekerheid in kaart

gebracht. (Zie de bijlage voor de beschrijving van de kenmerken en een toelichting op de

constructie van de tabel).

De vijftien bedrijfstakken zijn op basis van het aantal instronrers geselecteerd uit een groep van 48

bedrijfstakken welke door het aöeidsbureau onderscheiden worden. De geselecteerde branches zijn

saÍnen goed voor 75Vo van de instroom in 1990.

In de eerste kolom wordt het aantal instromers in 1990 vermeld. In de volgende kolommen wordt

per kenmerk met plus of min aangeven of de betreffende bedrijfstak boven of onder het regionale

gemiddetde uitkomt. Het kenmerk opleidingsniveaq is opgesplitst in twee kolommen: het aandeel

instromers met een LBOMAVO opleiding en het aandeel instromers met een opleidingsniveau dat

daar onder ligÍ.

Het instroomprofiel wordt in de eerste vijf kolommen weergeven. De gegevens over de

arbeidszekerheid staan in de laatste twee kolommen vemreld.

13
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faöer5 lnsroomprofielen en arbeidszekerheid van bedrillstakken in Ronerdam

lr§r00mproÍi8l

Aanal Aandeel

inslrc langdu-

merc in ng werk-

1990 lozen

(> I tr.)

Aandeel

instÍG

m8Í§

onder

35 tr.

Aande€l

instÍÈ
m8G

lager

LBO

ArbeidszekeÍheid'

Aandeel Aandeel

instre instro
meí§ meÍ§

LBO IAVO varit

c0ntÍzrct

Aandeel

instre
meÍ§

niet

m0€í

werkloos

Dearlhandel

Openbaar Bestrur
Bouwnijverheid

Zakelilke Dienstrorlening

Groothandel

Gezondheidszorg

Maasd. Dienstverlening

Orrenge Diensvedening

Onderwijs

Horeca

Wegvervoer

Bouwinsbllatie

Metaalprodukten

Voeding/Genot

Zwuaarl

Totael insrí. 1990

Aandeel rn gehele populatie

225
221

216
195

182
140

115

101

95

85

78

71

60

56

52

2 453

+

+

+

+

+

+

+

38% 340/o

+

+

+

+

+

+

+

83%

' gebaseerd op ste€kpíoeí instromeÍs Í989
" gebaseerd op iets aíwijkende brancheindeling

Uit tabel 5 blukt dat de instroomprofielen duidelijke verschillen tussen bedrijfsklassen laten zien:

van de vijftien profielen zUn er 7 die overwegend uit positieve scores bestaan, 6 profielen zijn

voomameluk uit negatieve scores opgebouwd en de profielen van twee bedrijfsklassen nemen een

tussenpositie in.

Wanneer men er van uitgaat dat een bedrijfstak met een overwegend "positief instroomprofiel (3

of 4 "plussen") geschikt is voor reintegatie van gehandicapten dan gaat het in Rotterdam om de

volgende sectoren:

- Openbaar Bestuur;

- Bouwnijverheid;

- Maatschappelijke dienswerlening;

- Overige dienstverlening;

- Horeca:

- Metaalprodukten;

- Voeding/genotsm iddelenindustrie.

Voor de sector Maatschappelijke Dienstverlening geldt een beperking wat betreft het

opleidingsniveau: een relatief groot deel van de instromers had minimaal eem LBO-diploma.
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De arbeidszekerheid die deze sectoren bieden verschilt: met name bij het Openbaar Bestuur. de

Metaal en de Voedings/Genotsmiddelenindustrie kregen nieuwe werknemers (veel) minder vaak een

vast contract.

Bedrijfstakken waarvan het instroomprofiel sterk afwijkt van de populatie gehandicapten (maximaal

I "plus") en dus minder geschikt voor reihtegratie, zijn:

- Detailhandel;

- Zakelijke Dienstverlening;

- Gezondheidszorg;

- Wegvervoeq

- Bouwinstallatie:

- Z.eevaart.

Maar bij een drietal sectoren van deze groep - Detailhandcl, Zakelijke DiensNerlening, Wegvervoer

- steekt de arbeidszekerheid juist gunstig af ten opzichte van de overige branches.

t5

De Groothandel en het Onderwijs nemen een tussenpositie in. Het profiel

afgezien van de hoge opleidingseisen, gunstig. De Groothandel werpt

opleidingsniveau juist geen barrière op en bovendien is de omvang van de instroonr in deze sector

groot. Echter ten aanzien van de overige kenmerken is het profiel van deze sector ongunstig.

3.5 Samenvatting

Maatgevend voor de geschiktheid van bedrijfsklassen voor reihtegratie van gehandicapten in de

regio Rijnmond is de gelijkenis tussen enerzijds het instroomprofiel van de bedrijfstak en anderzijds

de samenstelling van de gehandicaptenpopulatie. De mate waarin bedrijfstakken arbeidszekerheid

bieden is het additionele criterium voor de geschiktheidsbeoordeling. Er zijn vier bedrijfsklassen die

aan beide criteria voldoen:

- Bouwnijverheid:

- Maatschappelijke Dienstverlening;

- Overige Dienswerlening;

- Horeca.

van

ten

het Ondenrijs is,

aarzien van het
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Drie branches voldoen alleen aan het eerste criterium. Het zijn:

- Openbaar Bestuur;

- Metaalprodukten:

- Voedings/genotsm iddelenindustrie.
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4 WELKE BEROEPEN ZUN GESCHIKT?

4.1 Inleiding

Om de geschiktheid van beroepen vast te stellen is een methode gebruikt die analoog is aan die

welke gebruikt is bij de bepaling van de geschiktheid van bedrijfstakken. Per beroepsgroep zullen

zowel de omvang als de aard van de aöeidsvraag beschreven worden.

4.2 De resultaten

De resultaten van de analyse staan vermeld in tabel 6. In deze tabel zun alleen die beroepsgrcepen

opgenomen waarvan het aantal instromers in 1990 minimaal l0 was.

De kenmerken die in deze instroomprofielen zijn opgenomen zijn achtereenvolgens:

- het absolute aantal instromers in 1990;

- het aandeel moeilijk vervulbare vacatures in de periode mei '89 - april '90;

- het aandeel instromers dat langer dan I jaar werkloos is geweest:

- het opleidingsniveau, opgesplitst in drie niveaus (minder dan LBO, LBOA,IAVO, meer dan

MAVO).

Informatie over het aandeel moeilijk vervulbare vacatures is als enige kenmerk afgeleid uit de

resultaten van de provinciale werkgelegenheidsenquéte. de overige gegevens zijn afkomstig van het

Arbeidsbu reau Rotterdam.

Gegevens over de leeftijd van de instromers in diverse beroepen zijn helaas niet voorhanden.

Iabel6 lnsfoomprofielen van beroepsgroepen (instÍoom > 10 personen)

Aandeel Aandeel Aandeel Aandeel Aandeel Aandeel

instromers moeilijke langdung instromeís instromeÍs instromec
in 1990 vacatures werklozen lager LBO LBOA{AVO hoger MAVO

Tuinders/personeel35-++-
Tuinleden 13 - + + -

Technici 11 + -

Bankwerkersll++-+
PlaahrcrkersN+-++
Lassers3S+++-
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Verwlg tabel 6 lnstroomprofielen van beroepsgroepen (insfoom > 10 personen)

Aardeel

instromers

in 1990

Aandesl

moeilijke

vacatuÍes

Aandeel

langdurig

werklozen

Aandeel

instÍomeÍs

lager LBO

Aandeel

instromeo

LBOA,IAVO

Aandeel

instromers

hoger MAVO

Pijpenmonteurs

Aulo/molormonleurs

Slerkstroommonleur

zwakslr@mmonteur

meEalschildea

Metaal ongesóoold

Tekenaars

Bouwtmmerlieden

Metselaars

Oppedieden

Huissóilders

Reinigingsarbeiders

Prod. pers. chem. ind 15

Expl.- en bedriiísleiders 11

Koks 12

Bar en counlerpersone€l n

Kelners 22

Huispersoneel 10

Handelstussenpersonen n
Handelspersoneel 193

Secrelarissen 51

Bankpersoneel 10

Kassrers

Eoekhouders

Typisten en stenogralen

Adm. assrstenten

Compuler personeei

Accountants

Werkvoorbereiders 14

Junslen 1 5

Arbeidsvoozreningsambt. 10

Docenlen 1 1

Ondenvijzers 43
Onderwijshulppers. 22

Arsen
Medische assastsnlen

Verpleegsters

Maasà. werkenden

Vezorgend peÍsoneel

Chauífeurs

HavenwerkeÍs

B€dr.telefonÈten€lexiste 17

Leidinggevendp€rson€el 57

Hulparbeiders 61

lnpakkers '16

MagaÍlnpersoneel 59

Transp pers. (intem) 14

Bewakers 30

Ongesóoold 21

Totaai

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

22

14

30

13

11

14

10

57

14

17

54

19

15

19

315

54

12

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

37.8%

+

+

+

+

+

+

19

27

25

31

60

55

12

+

+

+

275% 37,Wo 35.5%
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De instroom in 1990 was veruit het grootst bij de Administratief assistenten (315) en het

Handelspersoneel (193) en het percentage moeiluk vervulbare vacatures lag bij deze beroepen

boven het regionale gemiddelde. De instroomprofielen van deze categorieën zijn afgezet tegen de

globale karakteristiek van de gehandicaptenpopulatie niet uitgesproken gunstig: de ingestroomde

werknemen zijn relatief kort werkloos geweest en hebben meestal minimaal een LBO-diploma.

In tien beroepsgrcepen varieerde de instroom tussen 5l en 71 personen. Bij zes van deze beroepen

waren de vacatures moeilijk vervulbaar. te weten:

Reinigingarbeiden, Verzorgend personeel, Bouwtimmerlieden. Chauffeurs, Huisschilders en

Computerpersoneel. De instroomprofielen van deze groepen zijn bovendien gunstig al gelden voor

een aantal beroepen wel opleidingseisen.

De categorie Magazijnpersoneel heeft relatief weinig moeilijk vervulbare vacatures maar kent voor

het overige een positief irutroomprofiel.

In de tabel is een groot aantal beroepsgroepen opgenomen dat een geringe instroom had. Volstaan

wordt met de vaststelling dat ca. 13 beroepen uit .deze groep een gunstig instroomprofiel hebben.

Het zijn o.a. beroepen uit de Metaal, in de Horeca, uit de Administratieve sector en uit de Handel.

Samenvatting

De aard van de arbeidsvraag van de beroepsgroepen die in 1990 de grootste instroom hadden

(Administratief assistenten en Handelspersoneel) sluit nict volledig aan bij de kwalificaties van

gehandicapten.

Er zijn zes beroepsgroepen geidentificeerd waarvan de aard van de werkgelegenheid beter aansluit

op de kenmerken van de gehandicaptenpopulatie. De omvang van de werkgelegenheid is echter

beduidend minder, maar de vacatures in deze beroepsgroepen zijn in de periode mei '89- april '90

relatief moeilijk vervulbaar geweest.

Voor gehandicapten die minimaal een LBO 4AVO diploma hebben, bieden de volgende

functiegroepen het beste perspectief:

- Administratief assistenten:

- Handelspersoneel:

- Verzorgend personeel;

- Bouwtimmerlieden:

t9
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- Compubrpersoneel.

De omv'ang van de werkgelegenheid voor personen die niet aan deze opleidingseisen kunnen

voldoen is, afgemeten aan insroomgegevens, beduiderrd minder. De beste. mogelijkheden voor deze

groep doen zich waarschijnlijk voor in de volgende beroepsgmepen:

Reinigingsarbeiders;

'Chauffeurs:

- Huissehilders;

- Magazijnpersoneel.

?0
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DISCUSSIE

5.1 De vraagzijde van de regionale arbeidsmarkt

Met het oog op de ontwikkeling van een Arbeidsexploratiecentrum in de regio Rijnmond is

onderzocht welke bedrijfsklassen en welke beroepsgroepen in het licht van de verhoudingen op de

plaatselijke arbeidsmarkt het meeste perspectief bieden voor (her)intrede van gehandicapten in het

aöeidsprcces.

Dit onderzoek is gebaseerd op gegevens die verzameld zijn door het Rotterdamse Arbeidsbureau en

door de provincie Zuid-Holland. Op deze wijze kan tevens worden nagegaan in hoevene de

betreffende bronnen een bijdrage kunnen leveren aan de ontwikkeling van plannen in de regio om

de reihtegratie van gehandicapten te realiseren.

In hoofdstuk 2 is geconcludeerd dat in algemene zin de werkgelegenheid in de regio relatief gering

is en dat dat met name geldt voor het RBA-rayon Rotterdam. Een overschot aan aÖeidskrachten is

nadelig voor personen met een zwakkere arbeidsmarktpostie. Dit betreft o.a. gehandicapten. Hier

staat tegenover dat in Rotterdam de knelpunten in de vervulling van de vacatures. die 20Vo van alle

vacatures betreffen, zich waarschijnluk sterker doen gelden dan elders. De rcihtegratiekansen van

gehandicapten in Rotterdam e.o. zijn daarom vooral gelegen in die sectoren/beroepen waar

problemen worden ondervonden in de vacaturevervulling.

Voorgaande schets van de situatie op de plaatselijke aÖeidsmarkt onderstreept dat het van groot

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

arbeidsmarkt. Aangezien de aöeidsmarkt voortdurend in beweging is zullen de gegevens regelmatig

geactualiseerd dienen te worden.

Het door het Arbeidsbureau verzamelde materiaal vormt een van de weinige beschikbare

informatiebÍonnen over de regionale arbeidsmarkt. Samenwerking en verdere afstemming van

activiteiten tussen het Arbeidsexploratiecentrum en het AÖeidsbureau ligt mede hierom ook voor

de toekomst in de lijn der verwachting.



TNO deelrapport I

NIPG 92.48 22

§, Geschikte bedrijfsklassen

Dit onderzoek heeft geresulteerd in de selectie van een aantal bedrijfsklassen die vanuit

arbeidsmarktovenvegingen het meest perspectief lijken te bieden voor reihtegratie van

gehandicapten. Het zijn:

- Bouwnijverheid;

- Maatschappelijke Dienstverlening:

- Overige Diensfverlening;

- Horeca.

Drie sectoren zijn eveneens perspectiefrijk, maar bieden een geringere arbeidszekerheid:

- Openbaar bestuur:

- Metaalprodukteu

- Voedings/genotsmiddelenindustrie.

Aan deze opsomming worden nog twee sectoren toegevoegd. Ten eerste is dat het Ondenrijs. Deze

branche is perspectiefrijk voor hoger opgeleiden. Ten tweede is dat de Detailhandel. De

arbeidsvraag in deze sector was in 1990 het grootst en lijkt daarom voor mensen met minimaal een

LBO-diploma mogelijkheden te bieden. Bij de beoordeling van de bedrijfstakken is er in het

voorgaande vanuir gegaan dat gehandicapten (AAWwAO-uitkeringsgerechtigden) relatief laag

opgeleid zijn. Uit de enquëte, gehouden onder werknemers in de regio Rijnmond die minimaal 6

maanden arbeidsongeschikt zijn, blijkt dat de wens om weer aan de slag te gaan met name

voorkomt bij hen die een zeker opleidingsniveau hebben. Daarom nrag worden aangenomen dat

voor de gehandicapten in de regio Rijmrond die willen reihtegreren in het arbeidsproces het

Ondenrrijs en de Detailhandel perspectiefrijke branches zijn.

Ter afsluiting van deze analyse worden nog enkele opmerkingen gemaakt. De analyse van gegevens

over de arbeidsmarkt in de regio Rijnmond heeft geresulteerd in de aanwijzing van bedrijfstakken

en van beroepsgroepen die perspectief bieden voor de reihtegratie van gehandicapten. Men dient

deze resultaten echter niet al te absoluut te hanteren: ook andere overwegingen dan louter

werkgelegenheidsargumenten dienen in de beoordeling van bedrijfstakken betrokken te worden. De

analyse van de arbeidsmarktgegevens heeft bijvoorbeeld geleid tot de aanwijzing van de

Bouwnijverheid als een voor reihtegratie geschikte bedrijfstak. Maar het is een bekend feit dat de

gezondheidssituatie van de werkers in de bouw onder druk staat: het ziektevezuim en de uitstroom

naar de WAO is groot. Andezijds kan de situatie binnen een branche van bedrijf tot bedrijf steÍk

verschillen. Uit een representatief onderzoek naar de mogelijkheden van reihtegratie van
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gedeeltel|k arbeidsongeschikten in de bouw bleek dat in kleinere bedrijven meer

plaatsingsmogelijkheden zijn dan in grotere. Naast de bedrijfsgrootte zun nog enkele andere

organisatiekenmerken geidentificeerd die samenhangen met de arbeidsmogelijkheden voor

gehandicapten. Dit alles illustreert de stellingname dat de identificatie van sectoren op basis van

arbeidsmarktoverwegingen niet afdoende is voor het ontwerp van reihtegratieactiviteiten. Ook

andere sectorspecifieke informatie dient in ogenschouw te worden genomen.

Maar niet alleen het verzamelen van gegevens over de bedrijfstak is afdoende: men moet ook

bedacht zijn op bedrijfsgebonden verschillen binnen de sector. Dit betekent dat het onderhouden

van directe, intensieve contacten met arbeidsorganisaties over de mogelijkheid van plaatsingen van

gehandicapten voor een succesvol verloop van de reihtegratie-activiteiten van groot belang is. Deze

analyse geeft op bedrijfstakniveau aan welke arbeidsorganisaties op zinvolle wijze benaderd kunnen

worden in het kader van de verdere voorbereiding van een Aöeidsexploratiecentrum. Daarmee is

tevens een praktische bijdrage geleverd aan de volgende stappen op weg naar de realisatie van het

Arbeidsexploratiecentrum in de regio Rijnmond.

JJ
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Instroomprofiel

Om het instroomprofiel van een bedrijfstak te beoordelen is per kenmerk het percentage instromers

in een bepaalde bedrijfstak vergeleken met het gemiddelde percentage voor de gehele populatie

werkvinders. Een branche wordt als positief beoordeeld, indien het relatieve instroompercentage dit

populatiegemidddelde overschrijdt. In paragraaf 3.4, tabel 5 zijn de ui&omsten van de vergelijking

tussen het relatieve instroompercentage en het populatiegemiddelde weergegeven. Een

overschrijding van het populatiegemiddelde door het bedrijfstakpercentage is aangegeven met een

'plus' (+), een lagere waarde van het berdijfstakpercentage wordt gerepresenteerd door een 'min'(-).

In tabel I staan de instroompercentages en de populatiegemiddelden (laatste regel) vermeld.

Van 48 bedrijfsklassen is de omvang van de instroom in 1990 per bedrijfstak bekend. Alleen

bedrijfstakken waaryan de instroom hoger ligt dan het gemiddelde instroompercentage worden in

deze analyse betrokken. Concreet betekent dit dat het instroompercentage groter moet zijn dan

100:48 = 2,1Vo. Deze drempel levert een selectie van vijtien bedrijfsklassen op, die samen meer dan

75Vo van de totale instroom in 1990 voor hun rekening nemen. In de tabel is van deze 15

bedrijfsklassen in de eerste twee kolommen het absolute aantal instromers en het

instroompercentage wee rgegeven.

In de derde koloin is aangegeven wat het percentage is van het subtotaal werkvinders in een

bepaalde bedrijfstak dat minstens I jaar werkloos is geweest.

J5
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Tatul I lnstroompercentages van bedrijbtakken : proÍelkenmerken

Aanlal Percentage

inslromers van lotale

in 1990 instÍoom

Aandeel Aandeel

inslrooom instroom

> 1 jr. werkl. > 35 y.

Aandeel

LBO ,!AVo
Aandeel

boven

MAVO

Aande€l

onder

LBO

Detarlhandel

Openbaar Besuur
Bouwnrlverheid

Zakelilke Dienstrorlening

Groothandel

Gezondheidszorg

Maatsdr. Diensnrcrlening

Ornrige Diensverlening

Onderwijs

Horeca

Wegvervoer

Bouwinsallate
Metaalprodukten

Voeding/Genot

Z*vaarl

Aandeel in gehele populatie

0=

9,1 21 17 16 51 27

9.0 63 4il 38 28 31

8.8 32 35 44 38 14

7.9 35 í9 7 28 59

7,4 32 n 28 38 33

5,7 38 25 14 % 56

4.7 48 30 27 38 32

4.1 4i' 35 6í 30 7

3,9 49 38 6 15 n
3.4 43 3í 38 37 24

3.229252248%
2,9 21 18 n 58 19

2.4 57 40 4il 41 16

2,3 47 n 41 32 /3
2.1 25 n 12 44 40

2,1o/. 38% 261o 27% 36% 34o/o

937 640 661 577 850

225
221

216
195

182

140

115

101

95

85

78

71

60

56

52

2.453

Een branche wordt op dit kenmerk als positief beoordeeld. indien het relatieve instroompercentage

groter is dan dat op basis van de getalsmatige verhouding in de gehele populatie werkvinders

verwacht kon worden. De verwachte waarde is 38?o.

In de vierde kolom staat het percentage vemreld van het subtotaal werkvinders dat ouder is dan 35

jaar. Ook voor dit kenmerk geldt dat een branche als positief wordt beoordeeld, indien het relatieve

instroompercentage groter is dan het populatiegemiddelde: ca.26Vo.

In de laatste drie kolommen is de relatie tussen opleidingsniveau en omvang van de instroom in de

tabellen opgenomen: het percentage van het subtotaal aantal werkvinders onder LBO-niveau

(kolom 5), het percentage van het subtotaal aantal werkvinders met LBO/MAVO-niveau (kolom 6)

en het percentage van het subtotaal aantal werkvinders boven MAVo-niveau (kolom 7). De

branche wordt als positief beoordeeld als de relatieve irutroom van de t'wee eerst genoemde

opleidingscategorieen hoger ligt dan in de totale populatie werkvinders. Deze instroompercentages

bedragen respectievelijk 27 en 36Vo. (De verwachtingswaarde voor de categorie 'meer dan MAVO'

bedraagt 34Vo.)
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Arbeidszekerheid

Om de arbeidszekerheid van bedrijfstakken te beoordelen is dezelfde methode gebruikt. In tabel 2

wordt respectievelijk aangegeven: het percentage instromers met een vast contract en het percentage

instromers dat sinds de indiensttreding niet meer werkloos is geweest. De populatiegemiddelden van

deze kenmerken bedragen respectievelijk 62,9?o en 82.6Vo. Opgemerkt wordt dat deze gegevens

betrekking hebben op een andere populatie. Het gaat hier om een steekproef van werklozen die in

1989 werk hebben gevonden.

Tabl 2 lnstroomp€rcentages van bedrijhtrakken: arbeidszekerheid

37

Bedrijístakken Aandeel

instroom '89

vast contract

Aandeel

instroom '89

niel meeÍ werkioos

Detailhandel

Openbaar Besuur
Bouwnrjverheid

Zakellke Dienstverlening

Groothandel

Gezondheidszorg

Maatsdr. Dienstverlening

Ovenge Dienstverlening

Onderwrls

Horra
Wegvervoer

Bouwinsallatie

Metaalprodukten

Voeding/Genot

Zeevaart

Aandeel in gehele populatie

75,7

39,0

73,2

70,5

58,5

56,6

70,2

61,4

48,8

73,4

74,1

66,2

59,1

54,1

56,1

62,Vh

79,9

86,0

n,6
88,9

85,2

90,2

85,0

80,8

90,3

83,1

82,1

n,6
n,7
75,0

88,3

82,60/o
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BIJLAGE 3

Eni ge achtergrondinformatie
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1. Inleiding

De resultaten van de arbeidsmarktanalyse zijn op 19 februari 1992 besprcken met mevrouw G.J.

FrieÍnan, stafmedewerker van het Arbeidsbureau Rotterdam. Mevrouw Frietman is onder meer

belast met de coördinatie van het gehandicaptenbeleid van het RBA Rijnmond.

De stafrnedewerker onderschrijft de srekking van het rapport Op onderdelen heeft zij zinvolle

aanvullingen gegeven en daamaast is in het gesprek meer in het algemeen doelstelling en

werkwijze van het Arbeidsbureau Rotterdam toegelicht.

De inhoud van het gesprek wordt als achtergrondinformatie in deze bijlage kort weergegeven.

2. Doelstelling en werkwijze van het Arbeidsbureau Rotterdam

Het Regionale Bestuur van de Arbeidsvoorziening heeft gehandicapten niet als prioriteitsgroep

genoemd in het jaarplan voor 1992. Doelgroepen waar arbeidsbureau's zich wel op dienen te

richten zijn: langdurig werklozen, jongeren, herintredende vrouwen en allochtonen.

Dit betekent echter niet dat individuele gehandicapten die bij een aöeidsbureau aankloppen niet

geholpen worden.

De Arbeidsvooziening in de regio Rijnmond wordt thans gereorganiseerd. Uitgangspunt daaöU

vormt de splitsing van het dienstenpakket in:

1. Basisdienstverlening: basale voorzieningen die voor iedereen (werkgevers,

werknemers) toegankelijk zijn zoals de banenkrant, de sollicitantenkrant en het

informatiecentrum.

2. Specifieke dienstverlening die bestaat uit twee soorten diensten:

a. Werving en scholing voor bepaalde (typen) vacatures.

b. Werkcentra. Dit is een experiment van het RBA en de dienst SoZaWE,

onder verantwoordelijkheid van het RBA. Werkcentra zijn kleinschalig

van opzet en gevestigd in de wijk. De werkzaamheden worden geheel

afgestemd op de situatie in de betrefffende wijk. De taak van de

werkcentra is toeleiding van langdurig werklozen naar de arbeidsmarkt

tot stand te brcngen. Concreet betekent dit meestal bemiddeling van

werkzoekenden naar trajecten toe plus begeleiding op afstand.
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Belangrijkste doelstelling van het RBA Rijnmond is om te voorkomen dat de groep langdurig

werklozen in omvang verder toeneemt. Men gaat ervan uit dat de nieuwe organisatievorÍn een

belangrijke bijdrage zal leveren aan dit doel.

Volgens opgave van het Arbeidsbureau Rotterdam zijn er jaarlijks ca. 60.000 vacatuÍes in de regio

Rijnmond. Eénderde daarvan wordt via bemiddeling van het Arbeidsbureau vervuld. In l99l

bestond het werkzoekendenbestand uit 66.916 personen, waarvan eveneen§ ongeveer eenderde van

allochtone afkomst is. Ruim 25.000 personen zijn (zeer) laag geschoold (minder dan LBO). Deze

groep wordt als zeer moeilijk bemiddelbaar beschouwd (zie ook paragraaf 3).

Het Arbeidsbureau ontwikkelt in samenwerking met een groot aantal instanties een veelheid aan

beroeps- of functiegerichte opleidingen. Dit gebeurt op slagvaardige wijze: binnen 1 tot 3 maanden

na het principe-besluit worden nieuwe scholingstrajecten tot stand gebracht. De opleidingen worden

zowel door bestaande instituten als in eigen beheer gegeven. Het komt voor dat bijvoorbeeld de

GMD plaatsen "koopt" in deze scholingsprojecten voor de eigen populatie.

Door de afdeling FEAZ van het Aöeidsbureau worden de opleidingen geëvalueerd. Over het

algemeen is het percentage cursisten dat na afloop van de scholing werk vindt behoorlijk hoog, al

zijn er op dit punt grote verschillen tussen de projecten.

3. Kanttekeningen bij de onderzoeksresultaten

In paragraaf 2.1 wordt geconcludeerd dat de arbeidsmarkt met name in Rottredam wellicht

afgeroomd is. Deze veronderstelling wordt door mevrouw Frietman bevestigd. Een groot deel van

de (langdurig) werklozen in de Rotterdam is niet of zeer laag opgeleid, mist (bruikbare) werkerva-

ring en is vaak van allochtone afkomst waardoor er vaak taalproblemen zijn. Dit zijn allemaal

kenmerken die de kansen op de arbeidsmarkt sterk verminderen. Het is een groep die door het

Arbeidsbureau niet meer bereikÍ wordt. Vooral voor deze groep zijn de eerder genoemde Werkcen-

tra ingesteld.

Door demografische ontwikkelingen wordt een verdere afrtame van de kwalificaties van de

beroepsbevolking venvacht. Dit staat in schril contrast met ontwikkelingen in de werkgelegenheid

in de regio die erop wijzen dat steeds meer laagwaardige arbeid verdwijnt.

(Zie ook het rapport "Met de neus op de feiten en met het oog op de toekomst" van de Ambtelijke

werkgroep werkgelegenheid/werkloosheid van het Overlegorgaan Rijnmondgemeenten. In dit
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rapport wordt op heldere en bondige wijze de problematiek van werkgelegenheid en werkloosheid

van de gemeenten in de Rijnmondregio geanalyseerd).

Bedrijfstakken met een substantiële vraag naar arbeidskrachten zijn:

Beveiliging

Vervoer

Detailhandel

Schoonmaakbranche

Grafische industrie

Door het Arbeidsbureau worden voor deze sectoren projecten georganiseerd.

Mevrouw Friernan wijst erop dat in sommige braches de arbeidsomstandigheden en arbeidsvoor-

waarden niet optimaal zijn. Dit kan er mede oorzaak van zijn dat vacatures moeilijk vervulbaar

zijn. Dit betekent dat een strategie voor reihtegratie van gehandicapten die gebaseerd is op de

knelpunten van de arbeidsmarkt een zeker risico met zich meebrengt. Juist voor mensen met een

aandoening is het van belang dat het werk en de werkomstandigheden van aanvaardbare kwaliteit

zijn. Deze overwegingen zouden betrokken moeten worden bij de keuze van bedrijven c.q. van

bedrijfstakken in het kader van de ontwikkeling van reihtegratietrajecten.
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INLEIDING

1.1 Algemeen

In dit rapport worden de resultaten gepresenteerd van een enquëte onder werknemers, die

(voorlopig) arbeidsongeschikt zijn. Deze enquëte is een onderdeel van het vooronderuoek naar de

markt voor arbeidsexploratie in de regio Rijnmond. Onderzoek naar de wensen en verwachtingen

van toekomstige venvijzers naar een arbeidsexploratievoorziening is een tweede onderdeel van het

vooronderzoek; hierover wordt elders verslag gedaan. Arbeidsexploratie (AE) is een (regionale)

voorziening met als doel het systematisch onderzoeken en het bevorderen van de arbeidsmogelijk-

heden van gehandicapten. Arbeidsexploratie richt zich met name op mensen met een aandoening,

stoomis of ziekte, van wie de verwachting is dat zU alleen door intensieve begeleiding weer aan

(aangepast) werk kunnen komen. In de regio Rijnmond is een dergelijke vooziening nog niet

aanwezig. Verschillende instanties in de regio zijn betrokken bij de oprichting van een dergelijk

centrum voor AE: de Adriaanstichting, de Gemeenschappelijke Medische Dienst (GMD), het

Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP), de gemeente Rotterdam en de Vereniging Gehandicap-

tenorganisaties Rotterdam (VGR).

De doelgroep van AE kan men onderscheiden in vroeggehandicapten (mensen met een aandoening

zonder aöeidsverleden) en (voorlopig) arbeidsongeschikten (mensen met een aandoening met een

arbeidsverleden). Ten aanzien van de groep vroeggehandicapten bestaat in de regio expertise bij het

kinderrevalidatiecentrum van de Adriaanstichting. In het onderzoek komt deze groep in een later

stadium aan bod. De groep (voorlopig) arbeidsongeschikten is onderzocht met behulp van een

enquéte: over de resultaten ervan wordt hier verslag gedaan.

In dit irileidende hoofdstuk worden de achtergronden van het enquéte-onderzoek belicht. Vervol-

gens wordt in hoofdstuk 2 en 3 de responsgroep beschreven en nader geanalyseerd aan de hand van

de enquëtegegevens. De discussie en conclusies tenslotte staan in hoofdstuk 4.

1.2 Doel van de werknemersenquëte

Het doel van de enquëte is een beschrijving te geven van de mensen in de regio Rijnmond die

vanwege een aandoening niet meer werken, maar die wel weer aan het arbeidsproces zouden willen
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c.q. kunnen deelnemen en die hiertoe begeleid worden door instanties als GMD en ABP. Een deel

van hen zal behoefte hebben aan meer gespecialiseerde begeleiding: de AE-populatie. De initiatief-

nemers van het AE-centrum kunnen op basis van een beschrijving van kenmerken van deze groep

mensen en op basis van hun expertise de specifieke AE-doelgroep bepalen.

De beschrijving gebeurt in de enquëte aan de hand van de volgende onderwerpen:

- persoonskenmerken:

leeftijd, geslacht, opleidingsniveau

- gezondheidsklachten en ziektegeschiedenis:

de aandoening c.q. klachten, die hebben geleid tot arbeidsongeschiktheid (diagnoses); huidige

beperkingen in vaardigheden en huidige psychosomatische klachten; moment van ontstaan

van klachten mede in realtie tot het moment van stoppen met werken

- werkervaring:

arbeidsverleden, bedrijf en beroep

- toekomstverwachting:

werkwensen, werkkansen, hulpbehoefte bij werkhervatting

Afbakening van de regio Rijnmond

De vragenlijst is uitgezet in de volgende gemeenten met uitzondering van de onderstreepte gemeen-

ten. Het betreft de GMD-werkgebieden Rotterdarn en Vlaardingen, die overeenkomen met de

Corop-regio Groot Rijnmondt:

Albrandswaard, Barendrecht, Bergschenhoek, Berkel en Rodenrijs, Bemisse, Binnenmaas,

Bleiswijk, Brielle, Capelle a/d lJssel, Cromstrijen, Dirksland. Goedereede, Heerjansdam, Hellevoet-

sluis, Korendijk, Krimpen a/d IJssel, Maassluis. Middelhamis. Nederlek, Niewerkerk a/d IJssel,

Oostflakkee, Oud-Beijerland, Ouderkerk, Ridderkerk. Rotterdam, Rozenburg, Schiedam, Spijke-

nisse, Strijen, Vlaardingen, Westvoome en Zevenhuizen.

Daamaast is de vragenlijst uitgezet in het westelijk gedeelte van het GMD-werkgebied Dordrecht;

dit betreft de gemeenten Dordrecht. 's Gravendeel, Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht en

Zwijndrecht. Deze gemeenten vormen een deel van de corop-regio Zuidoost Zuid-Holland.

'Zie voor toelichting op deze gebiedsindeling: CBS, Regionaal Statistisch Zakboek 1980, pag. 187-

191: 'De indeling van Nederland in deze 40 regio's is tot stand gekomen in nauw overleg met de

Coördinatiecommissie Regionaal Onderzoekprogramma (COROP)'.

1.3
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In dit verslag wordt met de regio Rijnmond het gebied bedoeld dat bestaat uit de hierboven

genoemde gemeenten.

1.4 Definiëring van de onderzoekspopulatie

De onderzoekspopulatie wordt gedefiniëerd als: alle mensen die zich in principe beschikbaar stellen

voor arbeid en woonachtig zijn in de regio Rijnmond en die op I april l99l tanger dan 6 maanden

wegens een aandoening, ziekte of ongeval niet werken, inclusief de mensen die begeleid worden in

het kader van art. 30 ZW en art. 44 WAO2. De termijn van 6 maanden is gekozen, omdat de

mensen die binnen die termijn weer aan het werk zijn in principe geen speciale reihtegratiebegelei-

ding behoeven. Bovendien blijkt uit onderzoek dat met name na deze temtijn de mensen steeds

moeilijker weer aan de slag komen (Grosfeld 1987).

Werknemers in het bedrijfsleven

Voor de werknemers in het bedrijfsleven is geput uit het CMD-cliëntenbestand. Voor deze

werknemers is de eerder genoemde termijn, vanwege de verplichte 6e-maands-melding bij de

GMD, in het GMD-cliëntenbestand vast te stellen. Volgens functionarissen van de GMD gebeurt

deze melding in ongeveer de helft van de gevallen niet op tijd. Naar schatting de helft van deze

helft komt alsnog zonder GMD-melding/bemoeienis weer aan het werk. De andere helft wordt als-

nog later bij de GMD gemeld.

Ter compensatie van deze vertraging van de 6e-maandsmelding is als aanvangsdatum voor verzuim

van het GMD-bestand 1 januari 1991 aangehouden. Het hoofdkantoor van de GMD in Amsterdam

is verzocht een bestand sarnen te stellen van op I april l99l bU de GMD-kantoren in de regio

Rijnmond nog niet afgesloten gevalsbehandelingen van de werknemers die sinds I januari 1991 6

maanden of langer wegens een aandoening niet meer werkten. De omvang van dit bestand is

ongeveer 51.m0 mensen. Uit dit bestand is een steekproef getrokken van 1000 mensen, die voor

het onderzoek zijn benaderd. Het gaat om werknemers met een woonadres in de gemeenten die in

de vorige paragraaf zijn aangegeven.

zDeze artikelen komen er op neer dat reeds in een vrceger stadium van de Ziektewetperiode
begeleiding en vergoedingen mogelijk zijn, wanneer het evident is dat terugkeer in het oude werk
niet mogelijk is en omscholing noodzakelijk is.
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Ambtenaren

Een met werknemers in het bedrijfsleven vergelijkbaar bestand van ambtenaren is via het ABP niet

samen te stellen, omdat de directe werkgever voor een veel langere tijd dan in het bedrijfsleven het

geval is, verantwoordelijk blijft voor de ziektevenuimbegeleiding en werkhervatting. De zogenaam-

de Pl-keuring, waarbij een ambtenaar in principe al dan niet herplaatsbaar en bemiddelbaar wordt

verklaard, vindt in het algemeen pas plaats rond 20 maanden na uitval van de werknemer.3 Alleen

de gemeente Rotterdam heeft een gegevensbestand dat zodanig toegankelijk is dat per 1 april 1991

de werknemers geselecteerd kunnen worden die 6 maanden of langer ziek thuis zitten. De

combinatie van het bestand van de gemeente Rotterdan"r en het ABP-bestand van de gemeente

Ronerdam (het ABP gaat uit van het werkadres) levert wel een met het GMD-bestand vergelijkbare

poputatie op. Wat de ambtenaren betreft gaat het bijgevolg in dit onderzoek niet om ambtenaren uit

de gehele regio Rijnmond, maar alleen om ambtenaren werkzaam bU de gemeente Rotterdam.o Het

Rotterdamse bestand telde 971 mensen die langer dan 6 maanden verzuimden. Na contóle op

dubbeltellingen werden hier nog 60 ambtenaren uit het ABP-bestand aan toegevoegd.

Aan deze gÍoep mensen werd een verzoek gestuurd om medewerking aan het onderzoek. Wat

betreft de ambtenaren gaat het dus niet om een steekproef; allen die aan de definitie voldeden zijn

benaderd. Helaas bleek (achterafl het bestand emstig vervuild met werknemers die in het kader van

geleidelijke werkhervatting boventallig aan de afzonderlijke diensten waren toegevoegd en dus

eigenlijk alweer aan het werk waren. Een schatting van het werkelijk aantal ambtenaren die langer

dan 6 maanden verzuimden bedraagt 570. Helaas kon er niet opnieuw een zuiver bestand worden

opgemaakt. De ambtenaren hebben de gemeente Rotterdam als werkgever en hebben een woonadres

in de eerder genoemde gemeenten.

'In de onlangs voorgestelde maatregelen van het kabinet wordt deze keuring vervroegd en in
overeenstemming gebracht met de GMD-procedure.

4Bij gebrek aan andere gegeverrs kan de gemeente Rotterdam als exemplarisch beschouwd worden

voor de hele regio (dit doet het ABP intem ook). Argumenten hiervoor zijn:
- variatie in woonomgeving binnen gemeente Rotterdam komt overeen met die in de regio
- variatie in functieniveau komt eveneens overeen
- gemeente Rotterdam heeft bedrijfsvestigingen in Brielle en Hoek van Holland
- Rotterdam is de grootste werkgever met t 23.000 werknemers
- wat het 'ziekenbestand' betreft komt het percentage werknemers van lbo-niveau en de

geslachtsverdeling overeen met het landelijk gemiddelde.

Het ABP gaat over + 110.00- ambtenaren in de regio; dit is inclusief gemeente politie, openbaar en

bijzonder ondenrijs, provincie, waterschappen e.d.. tn het bestand van de gemeente Rotterdam zijn
de ambtenaren in het voortgezet en bijzonder onderwijs echter niet vertegenwoordigd.
In kwantitatief opzicht zou men derhalve de bevindingen uit het onderzoek met een factor 4 kunnen

vermenigvuldigen voor de regio Rijnmond als geheel.
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2.1

De

BBSCHRIJVING RESPONSGROEP IN GMD. EN ABP.BESTAND

Respons en non-respons

respons op de uitgezonden vragenlijst was als volgt:

175 geldig ingevulde vragenlijsten van (voorlopig) arbeidsongeschikten van het gemeente

Rotterdam/ABP-bestand (responspercentage 1751570=31Vo); in het vervolg worden zij

aangeduid als'ABP-bestand':

359 geldig ingevulde vragenlijsten van (voorlopig) arbeidsongeschikten van het GMD-

steekproefbestand (responspercentage 359/1000=36Vo).5: in het vervolg worden zij

aangeduid als het GMD-bestand;

De vragenlijst is expliciet bedoeld om de behoefte aan extra hulp bij reihtegratie na te gaan. Dit is

duidelijk in de begeleidende brief verteld. Het is daarom waarschijnluk dat mensen die deze

behoefte voelen meer gemotiveerd zijn de vragenlijst te retoumeren dan de mensen die deze

behoefte niet hebben. Over de non-responsgroep zijn geen gegevens beschikbaar. WeI kunnen leef-

tijds- en geslachtskenmerken van de responsgÍoep vergeleken worden met deze kenmerken van de

totale groep uitkeringsgerechtigden van GMD en ABP in de regio (zie tabel l). Het blijkt dat in de

responsgroep vrouwen en mensen van jongere leeftijd oververtegenwoordigd zijn.

Ondanks deze verschillen in leeftijd en geslacht is de verdeling over de diagnose- categorieën niet

erg afwijkend, behalve dat in het GMD-responsbestand de 'houdings- en bewegingsstoomissen'

vergelijkendenvijs meer voorkomen.

Ta&l 1 Vergelijking in percentages naar leeítijd en gesladlt en diagnose'psychische'en 'houding en beweging'van de responsgroepen GMD en
ABP met reseclievelijk het GMD- uillcnngsgerechtigdenbestand en het ABP-instroombestand in de regio Rijnmond.

'totaal

ABP

respons

ABP

respons lotaal'
GMO GMD

< 45 jaar

45-54 jaar

5564 jaar

man

vrouw
psydrisch

houding & beweging

32%
42%
26o/o

67o/o

33ïo
39%

34ïo

63ïo
31 7o

6%

47%

53%

u%
35o/o

330/'

27olo

40olo

70%

3070

32ïo

39%

66%

%1o

8ïo
l'8ïo

52ïo

31ïo
50ïo

5 Overigens hebben
verzocht wÍls, omdat
spercentage 527o.

161 mensen de vragenlijsten
zd inmiddels weer aan het werk

onbeantwoord teruggestuurd. zoals hun ook
waren; inclusief deze personen is het respon-
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Onder meer vanwege het taalprobleem is het zeer waarschunlijk dat migranten weinig geneigd zijn

aan een onderzoek via een schriftelijke enqu€te mee te werken. Dit is ons ook meegedeeld door

enkele functionarissen die zich met problematiek rond migriulten bezighouden en die sommige

respondenten hebben bijgestaan bU het invullen van de vragenlijst. Binnen de financiële

mogelijkheden van het onderzoek konden voor deze groep helaas geen speciale voorzieningen

getroffen worden. In de responsgroep is daarom sprake van een ondervertegenwoordiging van

migranten. Gezien het over het algemeen lage opleidingsniveau in deze groep, zullen alleen al

hierom lager opgeleiden naar alle waarschijntijkheid ondervertegenwoordigd zijn.

,,) ProÍiel van de ABP- en GMD-responsgroep

2.2.1 Inleiding bij de bespreking van de resultaten

In de bespreking van de resultaten van de enquëte komt een viertal ondenverpen aan de orde,

waarbij telkens de resultaten binnen het ABP- en GMD-bestand onderling -in beschrijvende zin-

vergeleken worden. Diepgaander analyses, die in hoofdstuk 3 worden gepresenteerd, concentreren

zich op de vraag wie een herintrede in het aöeidsproces willen maken en welke voorwaarden zij

daaraan zelf veöinden.

De onderwerpen die achtereenvolgens in de subparagrafen 2.?.2 tot en met 2.2.5 aan bod komen,

zijn:

- achtergrondgegevens. als sexe, leeftijd en opleidingsniveau (2.2.2):

- gegevens over het aóeidsverleden, de periode van niet meer werken en het moment van het

ontstaan klachten (2.2.3):

- de aard van de klachten als reden om niet meer te werken (diagnoses) en een meting van

klachten ten t{de van de invulling van de enquéte op de terreinen 'psychosomadek', 'houding

en beweging' en 'zintuigen' (2.2.4);

- de verwachting ten aanzien van de ontwikkeling van klachten in de tijd, de wens weer te gaan

werken en een eigen schatting van de kans dat men weer aan de slag zal komen (2.2.5).
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2.2.2

Sexe

Persoonskenmerken

In zowel het ABP- als het GMD-bestand is er een heel lichte oververtegenwoordiging van vrouwen

(resp. 537o en 52Vo). Dit houdt in dat er in beide bestanden sprake is van een aanzienlijke overver-

tegenwoordiging van vÍouwen ten opzichte van hun aandeel in de totale beroepsbevolking in

Nederland (circa4OTo) en ten opzichte van het gehele ABP/GMD-bestand in de regio (zie tabel l).

Leeftijd

De leeftijdsverdeling is weergegeven in tabel 2. De gemiddelde leeftijd ligt in het ABP-bestand op

43 jau en in het GMD-bestand op 40 jaar. De genriddeld iets hogere leeftijd in het ABP-bestand, is

terug te voeren op het relatief grote aantal ABP'ers in de leeftijdscategorie van 4l tot en met 45

jaar en het grotere aantal personen jonger dan 30 jaar onder de GMD'ers.

De gemiddelde leeftijd onder de vrouwen is zowel in het ABP-bestand als in het GMD-bestand

lager dan dat bU de mannen; in het GAB-bestand 4l tegenover 45 jaar en in het GMD-bestand 38

tegenover 42 jaar.

Taór,l 2 Verdeling naar leeftiid voor het ABP- en GMD-bestand (n = 175 en 359),

percentage

31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61-65
leef tijd

tot 25 26-30
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Taàr,l S Verdeling naar opleidingsniveau voor hel ABP- en GMD-bestand (n = 175 en 359)

percentage
40

30

LBO MAVO MBO HAVO HBO Univers.
opleidingsniveau

Opleiding

Het opleidingsniveau (de laatst gevolgde, afgeronde opleiding) ligt in het ABP-bestand beduidend

hoger dan in het GMD-bestand: het modale opleidingsniveau ligt op het HBO-niveau in het ABP-

bestand (28Vo van deze groep) en op het LBO-niveau in het GMD-bestwtd (34Vo van deze groep);

zie verder tabel 3.

Het nogal hoge opleidingsniveau in het ABP-bestand zou kunnen duiden op een onderverte-

genwoordiging van ambtenaren werkzaam in lager geschoolde beroepen; bijvoorbeeld in de

stadsreiniging en het gemeentelijk vervoersbedrijf.

Nationaliteit

In het ABP- en GMD-bestand is respectievelijk 977o en92?o van de respondenten van Nederlandse

nationaliteit. Het aandeel migranten is derhalve zo gering, dat het gegeven 'nationaliteit' in de

verdere rapportage niet gebruikt kan worden.

35

25

20

15

10
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2.2.3 Gegevens over het arbeidsverleden en de periode van niet meer werken

Het arbeidsverleden

De totale duur van het arbeidsverleden (zie tabel 4) ligt in beide bestanden op gemiddeld op 23

jaan in het ABP-bestand is het aandeel personen met een aöeidsverleden van russen de 16 en 25

jaar groter dan in het GMD-bestand.

T*el 4 Verdeling van de duur van het arbeidsrrerleden voor het ABP- en GMlbestand (n = 175 en 359)

percentage
40

35

30

25

20

Ío

15

max 5 jaar 6-15 jaar 16-25 jaar 26-30 jaar 3O jaar e.m.
duur arbeidsverleden

Tussen de personen in beide bestanden is er amper verschil in het aantal werkgevers dat men in het

verleden heeft gehad: circa l5?o tot 207o van de respondenten uit beide bestanden is werkzaam bij

de eerste werkgever, zo'n 30Vo heeft I of 2 eerdere werkgevers en de helft van hen heeft meer dan

2 werkgeven gehad. In het GMD-bestand zijn wat meer personen die ooit met werkloosheid gecon-

fronteerd werden dan in het ABP-bestand (397o tegenover 28?o).

De meest recente werkgever (zie tabel 5) is in het geval van het ABP vrijwel altijd een werkgever

in de sector 'dienstverlening' (817o). In het GMD-bestand worden de volgende vijf sectorcn het

meest genoemd: dienstverlening (27Vo), de industrie (l7Vo), het transporÍ (lOVo), de groot- en

detailhandel (9Vo) en de bouw (67o). Een groot gedeelte (21Vo) van de door GMD-repondenten

aangegeven bedrijven blijkt buiten de door ons voorgelegde categoriëen te vallen.
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Tabal 5 Verdeling in percentages naar aard van h€t bedrijl waaÍ mon h€l laabt heeÍt gewerkt, ondersdleiden naar ABP' €n GMD-b€sbnd (n=

resp. '175 en 359)

landbouw-, visserijbedijl
indusrrebedrijí

bouwnijverheid en insallaliebedrijÍ
grmt- en detailhandel

horeca

transprÈeddiÍ (incl. haven)

bank- en vezekeringsbedrijÍ

bedrijí in zakeliike dienst'nrlening

maalsdlapp€liiko dienstveÍ|. inst. en gezondheidsz.

overige dienstwrlening (0.m. plitie, openb. beeuur)

overige bedriiven, onbekend

Het bedrijf was bU de ABP-ers in 39lo van de gevallen en bij de GMD-ers in 497o van de gevallen,

gesitueerd in het midden- en kleinbedrijf (een bedrijf of instelling met minder dan 100 pemoneelsle-

den).

Het uitgeoefende beroep was in het GMD-bestand vooral: dienswerlenend (33Vo), adnrinistratief

(13?o), metaalverwerkend (9?o) en commerciëel (8Vo). [n het ABP-bestand werden het meest

aÍugegeven: dienstverlenend (28Vo), onderwusgevend (247o), wetenschappelijk (lOVo) en admini-

stratief (97o).

In zowel het ABP-bestand als het GMD-bestand werkte 35?o van de personen in deeltud: respec-

tievelijk 2l7o (GMD\ en l4?o (ABP) gaf aan meer dan 40 uur per week te werken.

In het ABP-bestand had,39Vo een leidinggevende functie en in het GMD-bestand 257o.

Periode Yan niet meer werken

De periode van het stoppen met werken tot het moment dat de vragenlijst werd ingevuld, ligt voor

de totale groep op ongeveer één en een kwart jaar tzie tabel 6). In het ABP-bestand is de duur van

deze periode aanzienlijk langer dan in het GMD-bestand. Tabel 6 laat zien dat de duur bij het

GMD-bestand vooral in de categorie van maximaal één jaar ligt (77Vo tegenover 39Vo bij het ABP)

en dat bij het ABP relatief vaak een duur van 'drie jaar en meer' wordt aangetroffen (24?o

tegenover ZVo). 7-oals eerder opgemerkt heeft dit er mee te nraken dat de gevalsbehandeling bij de

GMD eerder wordt afgesloten dan bij het ABP.
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Tabel 5 Duur van niel meer werken voor het ABP- en GMD-bestand (n = 1 75 en 359)

percentage
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minder dan 1 jaar 1 jaar 2 iaar 3 jaar e.m.

periode niet meer werken

Periode van werken na het ontstaan van klachten

Gemiddeld genomen heeft men na het ontstaan van de klachten die uiteindelijk noodzaakten tot het

ophouden met werken, nog buna 4 jaar gewerkt (zie verdeling 'met klachten gewerkt' in tabel 7).

Er zijn wat dit betreft slechts geringe verschillen tussen ABP en GMD.
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Tabel 7 Verdeling van priode'm€t klachton geuerh'voor het ABP- en GMD-bestand (n = 175 en 359)
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periode 'ziek gewerkt'

2.2.4 Diagnosen en klachten

Diagnosen

Er is in de enquëte gevraagd naar de klachten die uiteindelijk noodzaakten tot het stoppen met wer-

ken (diagnosen genoemd). Maximaal 5 klachten konden worden aangegeven.

Door meer dan 8O7o van de respondenten worden klachten genoemd die in de categorie 'stoomissen

in houding en beweging' of in de categorie 'psychisch' kunnen worden onderbracht (zie tabel 8).

Het merendeel van deze personen (92Vo) geeft öf het ene Öf het andere type klacht aan.

Een klacht in de categorie 'houding en beweging' wordt vaker aangegeven door personen in het

GMD-bestand (587o tegenover 39%). Het percentage personen dat klachten in de categorie 'psy-

chisch' aangeeft ligt in beide bestanden op 367o.

Met enige frequentie worden verder nog in het ABP- en GMD-bestand aangegeven: neurologische

klachten (beide 107o), hartklachten (resp. l07o en67o) en spijsverteringsklachten (resp. 3Vo en7lo).
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10
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Tab€l I Verdeling in p€rcentages van de lwee belangrijkte diagnosegroepen voor ABP en GMO (n = 175 en 359),

percentage

[- ABp T ouo

beweging/houding psychisch
onder andere genoemde diagnose

Er is ook gevraagd om van deze afzonderlijke klachten dÍe klacht aan te geven welke de belangrijk-

ste was in de beslissing om met werken te stoppen. In beide bestanden worden (als afzonderlijke

klacht) rugklachten en overspannenheid het meest genoemd: door respectievelijk l77o en lOVo 'n

het ABP-bestand en door l6Vo en ll%o in het GMD-bestand. Deze voomaamste klachten werden in

drie hoofdgÍoepen van diagnoses ondergebracht: 'beweging en houding', 'psychisch' en 'andere

diagnose' (zie tabel 9). Op basis van dit gegeven kon een vergelijking gemaakt worden met de

diagnose-categorieën in de statistieken op regio-niveau (zie paragraaf 2.1).
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Tabet I Verdeling in percenages van de belangrijkste diagnosen als reden van veauim voor hel ABP- en GMD'b€stand (n = 175 en 359).

beweging en houding psychisch andere diagnoae
belangrijkate diagnose

Klachten

In de vragentijst werden 24 vragen voorgelegd die tezamen een indicatie geven van het vóórkomen

van pychosomatische klachten. Daamaast werden 14 vragen gesteld die een indicatie geven van de

moeite die men met dagelukse vaardigheden heeft (aangegeven als 'houding en beweging') en 3

vragen met betrekking tot het zien en horen. Het gaat dus om een klachtensignalering op het

moment van het invullen van de vragenlijst. Het percentage respondenten dat elk deze klachten

afzonderlijk, aangeeft staat in tabel 10 en 11 vermeld.

Tabet 10 Owzichl van peroenhges bevestigend beantwoorde wagen naaí klachten op het gebied van psyóosomatrek voor ABP en GMD (n =

175 en 359).
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ffiel 11 Owrzicht tan percentages bevestigend beanlwooÍde vragen op het gebied

van problemen mel houding en beweging en zintuigen voor GAB en GMD (n = 175 en 359)

1. hading cn bcwcging:
frjne beweg. handen/ph
grow beweg. armen

benegen hooH/nek

bown hoold pakterVreiken

redrtop zittsn

staen

gebogen slaan

lopen

tnplopen
bukken

in sto€l gaan zinon

bevÍaÍen evenwicht

hurken

lillen

2. zintuigen
scherp zien

kleuren zien

scherp horen

Zoals venvacht mocht worden bij mensen die -zoals eerder aangegeven- voomamelijk om

psychische redenen en vanwege klachten van het bewegingsapparaat niet werken, worden er ook op

het moment van invullen van de vragenlijst veel klachten op deze gebieden gemeld. In de volgende

subparagraaf wordt hier nog nader op ingegaan.

Tabel 12 geeft een overzicht van het aantal klachten dat per rubriek (houding en beweging,

psychosomatiek en zintuigen) werd aangegeven. uitgedrukt in het percentage van het totaal aantal

klachten. Zo is uit tabel 12 af te lezen dat op het gebied van 'houding en beweging', de GMD'ers

gemiddeld bijna de helft van de 14 voorgelegde klachten hebben aangegeven en de ABP'ers zo

goed als eenderde.

t3
u
u
49

37

53

68

40

52

56

41

27

51

63

28

8

19

21

25

30

36

N
38

50

25

33

41

I
22

JO

47

23

4

17



TNO deelrapport 2

NIPG 92.M8

Tebel 12 Het gemiddeld peroentage klachtsn per rubriek dat de respondenten in het ABP- en GMD-bestand hebben aangegeven (houding en b€seglng

n=l4; prychosomatsch n=24; zintuigen n=3),
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zintuigen

In tabel 13 wordt voor de rubrieken 'houding en beweging' en 'psychosomatiek' een onderscheid

gemaakt tussen de mogelijkheden:

- geen klacht aangegeven;

- de helft van de klachten of minden

- meer dan de helft van de klachten aangegeven.

'faàr,l 13 Het percentage respondenten dat geen, minder en meer dan de helít van de kiachten heeít aangegeven in de rubrieken houding en beweging

en Fychosomatiek rcor hel ABP- en GMD-bestand (n = 175 en 359).

GMD

t6

% van totaal aantal klachten

houdings. en bewegingoklachten:
geen

de helft oí mindsr

meer dan de helÍl

psychosomrtischc klachlcn:
geen

de helft oí minder

meer dan de hellt

Uit tabel 12 blukt dat bij de houdings- en bewegingsklachten en bij de psychosomatische klachten

de respondenten gem.iddeld tussen de 3OVo en 4O?o van de voorgelegde vragen bevestigend

beantwoord hebben. Het klachtenniveau li_et telkens in het GMD-bestand hoger dan in het ABP-
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bestand. Ook in tabel 13 is dit te zien, waarbij tevens duidelijk wordt dat vooral wat de psychoso-

matiek betreft de klachtenvrije groep relatief klein is.

De samenhang tussen 'diagnoses' en 'klachten ten tijde van de enquëte'

Het ligt voor de hand te veronderstellen dat het type klachten ten tijde van het invullen van de

vragenlijst overeenkomst zal vertonen met de aard van de oorspronkelijke verzuimreden. Een

honderd procent overeenkomst is daarentegen onwaarschijnlijk.

Het type klacht als reden om met werken te stoppen (in het voorgaande 'diagnose' genoemd) blijkt

inderdaad samen te hangen met de vergelijkbare huidige klachten. Zo hebben van de 191 personen

met een psychische diagnose er 94 (49?o) meer dan de helft van de psychosomatische klachten

aangegeven; bij de overige personen ligt dit percentage op L4?o.

Van de 276 personen met een diagnose 'houding en beweging' hebben er L54 (567o) meer dan de

helft van de klachten op dit gebied aangegeven: bij de overige personen is dit l6Vo.

De overlap tussen de oorspronkelijke klachten als reden voor (voorlopige) aöeidsongeschiktheid en

de huidige klachten is dus aanwezig, maar zeker niet volledig.

2.2.5 De (recente) ontwikkeling van de kwaal en de wens tot hervatting van het werk

De (recente) ontwikkeling van de kwaal

Ongeveer eenderde van alle respondenten vindt dat de kwaal verbeterd is sinds het moment dat

men met werken gestopt is: binnen de ABP-groep ligt dit percentage aanzienlijk hoger dan in de

GMD-groep (537o teSenover 27Vo): in de eerste kolom van tabel 14 is dit aangegeven. Het verschil

tussen ABP en GMD valt niet terug te voeren op de uiteenlopende duur van de periode van

inmiddels al niet meer werken: de lengte van die periode blijkt van geen enkele invloed op het

eryaren van een verbetering van de kwaal.

Het aantal personen dat verwacht dat de klachten in de toekomst nog verder zullen verminderen,

loopt in beide bestanden minder uiteen: 49Vo bij het ABP- en 4?Vo bij het GMD-bestand (zie kolom

2 van rabel l4).

De verwachting dat de kwaal minder zal worden hangt samen met de aard van de diagnose, dat wil

zeggerr de reden van het niet meer werken: met een diagnose 'psychisch' is 66Vo optimistisch, met

een diagnose 'houding en beweging' slechts 307o.

17
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Een groter aantal klachten ten tijde van de enquëte op het terrein van 'houding en beweging' blijkt

eveneens samen te hangen met een pessimistischer venvachting ten aanzien van verbetering van de

kwaal: van personen die meer dan de helft van dit soort klachten aangeven, is slechts een kwart

optimistisch over de ontwikkeling van de kwaal; van hen die minder dan de helft van deze klachten

aangeven, de helft en van hen die geen enkele klacht op dit terrein aangeven is Sllo optimistisch.

Een dergelijke samenhang ontbreekt bij het aantal aangegeven psychosomatische klachten.

Tabel 14 Yerdeling in percenhges van de mening oler de ontwikkeling van kwaal en werkkansen in het ABP- en GMD-bestand (n = 175 en 359).
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De weníverwachting tot de hervatting van het werk

Maar liefst 83Vo van de personen uit het ABP-bestand en74Vo uit het GMD-bestand zou weer aan

de slag willen, waarbij hier voorlopig niet wordt ingegaan op eventuele restricties qua type werk,

werkgever en dergelijke (zie kolom 3 van tabel l4).

In beide bestanden venvacht ongeveer driekwart van hen die aan het werk willen dat het ook

daadwerkelijk zal lukken aan de slag te komen (tabel 14, meest rechtse kolom).

De wens tot werken in samenhang met andere gegevens

Tussen mannen en vrouwen is er geen verschil in de weru weer aan de slag te konren. De leeftijd

van de betrokkenen is hierop wel van invloed: tot 50 jaar ligt het percentage dat weer aan de slag

wil voor elke onderscheiden leeftijdscategorie tussen de 707o en \OVo. Pas daama is er sprake van

18
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een afname: Íot 56Vo in de categorie 51-55 jaar en tot30Vo in de categorie 'ouder dan 55 jaar'. Het

opleidingsniveau is van weinig invloed. Alleen bij de relatief kleine groep personen die niet meer

dan lager ondenvijs gevolgd hebben, is de wens weer aan de slag te gaan geringer.

De aard van de diagnose 'houding en beweging' dan wel 'psychisch' bl|kt geen samenhang te

vertonen met de wens tot werken.

Er is een vrij klein verband tussen de wens het werk te hervatten en de huidige klachten op de

gebieden 'psychosomatiek' en 'houding en beweging'. De wens weer aan de slag te gaan varieert

telkens van 'bijna alle respondenten, die dit willen' bij lage klachtenscores tot -overigens nog altud-

'tweederde van de respondenten' bij relatief hoge klachtenscores (meer dan de helft van de betref-

fende klachten aangegeven).

Op basis van een analysetechniek die de afzonderlijke invloeden van kenmerken kan vaststellen

(Multipele Regressie Analyse) blUkt de wens weer aan het werk te gaan met name aftranketijk te

zijn van de leeftijd van de betrokkenen. Daamaast is er een geringe invloed van het aantal klachten

op het gebied van houding en beweging en psychosomatiek.

De mate waarin men denkt dat het daadwerkelijk zal lukken om aan de slag te komen, blijkt vooral

aftrankelijk van het aantal (huidige) klachten over houding en beweging.

De reden dat werkhervatting waarschijnlijk niet zal lukken

In het ABP-bestand gaven 36 respondenten (2'llo) een duidelijke reden aan waarom het volgens

hen toch niet zal lukken weer aan de slag te komen. Twintig van hen gaven als reden op dat een

werkgever hen te oud zou vinden. Hun gemiddelde leeftijd ligt op 46 jaar, met een spreiding van

39 tot 54 jaar. Deze reden wordt meermalen in veöand gebracht met aspecten als:

- de aard van het arbeidsverleden (te specialistisch, veel ongeschoold werk verricht of zeer

zelfstandig werken gewend);

- men vindt zich een te dure aöeidskracht;

- men heeft te weinig ervaring met nieuwe ontwikkelingen.

De emst en de aard van de klachten worden door zes personen als reden voor het niet meer aan de

slag komen, genoemd.

Eveneens 6 respondenten wijzen op het ongunstig imago van arbeidsongeschikten bij werkgevers.

Arbeidsaanpassingen zouden dan ook moeilijk te realiseren zijn en wel in het bijzonder bij mensen

die om psychische redenen arbeidsongeschikt zijn (geweest).
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In het GMD-bestand geven 7l (20Vo) respondenten met redenen omkleed aan waarom zij werkher-

vatting denken te gaan zien mislukken. Het te oud zijn wordt hieöij als reden opgegeven door 28

respondenten. Hun gemiddelde leeftijd is 45 jaar met een spreiding van 32 tot 59 jaar. Net zoals in

het ABP-bestand brengt men de leeftijd vaak in veöand met de al eerder genoemde loopbaanaspec-

ten, maar daamaast ook vaak met de emst van de klachten en de aandoening; in totaal 37 respon-

denten geven (onder andere) aan dat de klachten en de aandoening een succesvolle werkhervatting

in de weg zullen staan.

Het negatieve imago van WAO-ers wordt door 7 mensen genoemd. Tenslotte wordt nog door een

enkele respondent de buitenlandse afkomst zijn of de zorg voor kinderen als reden aangevoerd.

20
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3 ANALYSE VAN DE RESPONDENTEN DIE AAN DE SLAG WILLEN

3.1 Inleiding

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de groep respondenten die hebben aangegeven ook daadwer-

kelijk weer aan de slag te willen. Het gaat om 139 ABP-en en 259 GMD-ers. Zij vormen

respectievelijkT9To en72?o van het betreffende bestand. In het vervolg van dit hoofdstuk zullen de

gepresenteerde percentages dus telkens op deze in totaal 398 respondenten betrekking hebben.

In dit hoofdstuk komen twee ondenverpen aan de orde:

- de terreinen waarop men hulp bij het zoeken naar werk nuttig acht en de irstanties die

moeite doen om de betrokkene weer aan werk te helpen:

- een typologie van personen, gebaseerd op de voorwaarden die zíj aan herintrede in het

aöeidsproces veöinden, zoals: een ander beroep, aanpassingen in het werk of werkher-

vaffing in een ander bedrijf.

3.2 Nuttig geachte hulp en instanties die moeite doen

Tnwel in het ABP-bestand als in het GMD-bestand worden de volgende van de voorgelegde

vormen van hulp met name nuttig geacht: hulp bij het solliciteren, hulp bij een opleiding ery'of een

advies ten aanzien van beroepskeuze (zie tabel 15). In dit resultaat komt al tot uitdrukking dat met

name diegenen hulp zoeken. die niet bij hun vorige werkgever of in het laatst uitgeoefende beroep

willen (of kunnen) terugkeren.

Het is mogelijk dat men meerdere vormen van hulp nuttig achË tabel 16 geeft hiervan eenoverzicht.

Van de ABP-ers geeft. 81.Vo aan minstens één vorm van hulp te willen: een meerderheid wil

meerdere vonnen van hulp.

Van de GMD-ers wil een kleinere groep (7llo) enige vomr van hulp; ook hier acht een meerder-

heid van hen meerdere voÍÍnen van hulp wenselijk.
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Taàr,l 15 Percenhge respondenten voor ABP en GMO die de voorgelegde vormen van hulp weneselijk aóten 1n = 139 en 259).

hulp brl: ABP GMO
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aansdraf van hulpmiddelen
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anders

52olo

49%

l2alo

11o/q

37%
15lo

51o

n%
170/c

379/o

43!o

1 37o

67o

§1o
14ïo

5%

Eolo

11ïc

fabel 16 Verdeling in p€ícsnlages ran h€t aantal Íespond€ntsn dat één oí meer begeleidingsvormen als nutlig hebb€n aangegoven riooÍ ABP sn GMO

(n = 139 en 259).

geen hulp 1 type 2-3 typen 14 typen
aantal typen hulp

In tabel 17 wordt aangegeven welke instanties op het moment van invullen van de vragenlijst

moeite doen om betrokkenen weer aan het werk te helpen.

Bij de ABP-ers die aan het werk willen, springt de Arbodienst eruit als een instantie die door veel

respondenten wordt aangegeven; bij het GMD-bestand is het vooral de GMD zelf die genoemd

wordt, gevolgd door het aöeidsbureau. Wat betreft de gemeente Rotterdam maakt de bedrijfsars

overigens deel uit van de Aöodienst.

De ABP-ers geven in.het algemeen meer instanties aan die moeite doen hen weer aan de slag te

helpen.
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Taful 17 Percentage respondenten dat aangesít welke instantie moeite doet hen weeí aan hel werk te helpen: voor ABP en GMD (n = 139 en 259).

Mo€ite dooí:

23

Gemeensdrappelijke Medische Dienst GMD)
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Anders (merendeels ABP in hsl ABP b€stand)
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32ïo
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7lo
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6elo

6elo

17o
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8./

Deze gegeveÍrs worden ook weer gepresenteerd naar de mate van ontvangen hulp (zie tabel l8).

Van de ABP'ers zeStTlVo dat één of meer instanties moeite voor hen doet om weer aan het werk

te komen. Een kleine 257o ontvauÍrgt hulp vmr 2 instanties en lSVo van 3 of meer. Het aantal

GMD'ers dat zegt dat minstens één instantie moeite voor hen doet ligt, net als eerder bij de

gewenste hulp, lager dan bij het ABP.

Taful 18 HetpercentagerespondentendatéénoímeervooÍhenactie\reinstanÍesaangeeft: vmrGMDenABP(n=139en259),
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3.3 Nuttig geachte hulp in relatie tot de activiteit van instanties

Over het geheel hangt de mate waarin men vormen van hulp bij het aan de sleg komen nuttig vindt

samen met de mate waarin men zegt dat instanties wat dat betreft moeite doen. Welke instanties

worden dan met name genoemd door hen die deze hulp nuttig achten?

In zowel het ABP- als het GMD-bestand is dit vooral het Arbeidsbureau; het Arbeidsbureau wordt

twee tot drie maal zo vaak genoemd door hen die hulp nuttig achten (32?o bij het ABP en ZOVo bij

het GMD) als door hen die geen hulp willen.

Een dergelijk resultaat vinden we in de ABP-groep voor het ABP zelf en voor de Afdeling Perso-

neels4ken; genoemd door respectievelijk 43?o en 277o van de groep die hulp nuttig acht, tegenover

16%o en 87o in de resterende gÍoep. Uit deze cijfers krijgt men de indruk dat er bij deze instanties

sprake is van een zekere mate van selectie van cliënten om hulpvraag en -aanbod op elkaar af te

stemmen.

In het geval dat een instantie in dezelfde mate genoemd wordt door personen die hulp wél en

personen die hulp níet nuttig achten. lijkt het noemen van een instantie een 'pro forma' karakter te

hebben. Zo wordt het GMD in vrijwel dezelfde mate (chca 45Vo) genoemd door personen in het

GMD-bestand die hulp wel en personen die hulp niet nuttig achten en zelfs door ruim een kwart

van hen die helemaal niet meer aan de slag willen. Dergelijke cijfers vinden we ook in het ABP-

bestand voor de bedrijfsarts en de Arbodienst: telkens noemt ongeveer eenderde deze instanties

ongeacht de vraag of men hulp wel of niet nuttig acht.

3.4 Condities voor herintrede: twee typologieën

3.4.1 Vooraf

In deze paragraaf komt de vraag aan de orde wie, onder welke voorwaarden, weer aan de slag

zouden willen en welke kenmerken deze personen hebben.

Om tot een overzichtelijke analyse te kunnen komen, kiezen wij twee invalshoeken om de

uiteenlopende reihte gratiewe nsen te be sc hrij ve n.
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De eerste vorm "de aanpassings/beroepstypologie" (zie paragraaf 3.4.2 en de tabellen 19 en 20)

is gebaseerd op de gegevens:

- wel of niet aan het werk willen:

- wel of niet een aanpassing in het werk noodzakeluk achten.

- in een eigen of ander beroep willen gaan werken:

De tweede vorm "de bedrijfs/beroepstypologie" (zie paragraaf 3.4.3 en de tabellen 2l en 22) is

gebaseerd op de gegevens van hen die aan het werk willen en die:

- in het eigen of in een ander bedrijf willen werken.

- in een eigen of ander beroep willen gaan werken

3.4.2 De aanpassingsöeroepstypologie

Naast de 125 personen die niet meer aan de slag willen (links in tabel 19; NIWE), kunnen de 398

personen die dat wel willen. als volgt in typen worden onderscheiden:

type 1 llo (28Vo) die zonder meer in het eigen werk (EW) willen

terugkeren: l9Vo van de ABP'ers en 3?Vo van de GMD'en.

type 2 77 Q9fo) die met een aanpassing in het eigen werk (EW+)

terug willeni l9Vo van zowel ABP als GMD.

type 3 80 (2O?o) die in ander werk (AW) aan de slag willen; 227o

van het ABP en l4%o Yan het CMD.

type 4 l3l (337o) die met een aanpassing in ander werk (AW+)

willen werken: 407o van het ABP en 29Vo van het GMD.
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Taóe,l 19 Hel perc€ntage respondenlen in de relhtegraÍetypen'aanpassing/beroep': voorABP en GMD (n = 175 en 359).

percentages
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In tabel 20 wordt een overzicht gegeven van een aantal kenmerken van de hiervoor onderscheiden
typen.
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Tful fr Kennerkon van p€rsonen per type in de aanpassingíberoepstyplogie

Typen

% wouw€n

gem. leeftrid (r)
niv. opleidings

penode niet werken (lQ

penode 'ziek gewerh' (r)

o/o diagnose'h & b'

% diagnose'psych'

niv. klaóten'psychsom'?
niv. klaóten 'h & b'

niv. kladrten'zint

% kwaal is nu minder

% kwaal wordt minder

werken zal lukken

gem. aantal hulpvragen

gem. aanlal instanties

NIWE

53%

47

3.4

1.2

5.6

52ïo

35%

10.8
7E,

I

211o

221o

EW

46olo
eo

3.7

1.l

2.6

42o/o

38%

8.8

5.2

.5

357o

dlalo

78o/o

1.0

.8

AW+

52o/o

37

4.0

't.5

3.9

607o

31%

7.6

5.5

.4

38%
tAïo
73ïo

1,8

1.3

AW

61%

37

4.2

1.5

4.1

47ïo
51%

8.6

4.8

.3

49a/o

57%

75%

Í5
1.0

EIY+

5l%
43

4.0

.9

2.7

62alo

30%

6.7

5.6

4

46lo
431o

76o/"

1.6
'I .1

131110

Hieronder wordt in .kort bestek weergegeven hoe de verschillende typen gekenmerkt kunnen

worden. De in de tekst aangegeven verschillen. in vergelijking met de totale groep of -als

aangegeven- een ander type, zun getoetst op significantie (Chi2 en T-toets; p<.05).

De respondenten die niet meer willen werken (NIWE):

Deze personen zijn ouder: ruim 60 7o is ouder dan 45 jaar: zij hebben langer na het ontstaan van de

kwaal doorgewerkt; zij geven veel psychosomatische klachten aan (zo'n 5OVo meer klachten dan

gemiddeld); zij signaleren meer houdings- en bewegingsklachten en n'teer problemen met horen en

zien; de kwaal is sinds het niet meer werken veelal niet minder geworden en dat wordt ook door

een meerderheid van betrokkenen voor de toekomst niet verwacht.

De respondenten die in eigen werk terug willen keren zonder aanpassing (EW):

Deze personen zun relatief jong: ruim de helft is jonger dan 41; zij hebben in vergelijking met hen

die (met of zonder een aanpassing) in een ander beroep willen terugkeren een kortere tijd na het

begin van de kwaal doorgewerk[ als reden van niet meer werken zijn er wat minder diagnosen op

6Het 
opleidingsnircau ligt op een schaai van 1 (geen afgeronde opleiding) tot 8 (wetenschappelijk onderwijs);niveau 3 staat voor LBO, niveau 4 voor

MAVO.

TZie vmr de achlergrond nan de klachtensores paragraaí 2.4,
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het gebied van houding en beweging; zij hebben vaker de verwachting dat de kwaal minder zal

worden en geven een geringere behoefte aan hulp bij het weer aan de slag komen aan.

Respondenten die in eigen werk terug willen, met aanpassing (EIV+):

Zij zijn gemiddeld ouder dan zij die zonder aanpassing in hun eigen beroep zeiden terug te willen

keren: 477o van deze personen bevindt zich in de leeftijdsklasse van 40 tot 50 jaar tegenover 27Vo

van hen uit de vorige gÍoep; zij onderscheiden zich wat betreft de (relatief korte) periode van niet

meer werken en de periode van gewerkt hebben na het ontstaan van klachten niet van de hiervoor

beschreven groep; zij geven weinig psychosomatische klachten aan en hebben vaker een diagnose

'houding en beweging'; over de ontwikkeling van de kwaal zijn ze negatiever en wat betreft de

gewenste hulp vragen ze meer dan zij die in het eigen werk geen aanpassing nodig achten.

Het verschil met de vorige groep, die geen aanpassing in het eigen werk zei nodig te hebben. zit

dus vooral in een hogere leeftijd, meer houdings- en bewegingsdiagnosen als reden voor het

verzuim, minder psychosomatische klachten en meer behoefte aan hulp bij het weer aan de slag

komen.

Respondenten die ander werk willen, zonder een aanpassing (AW):

Zij zijn met 37 jaar bijna 4 jaar jonger dan gemiddeld; er zijn in deze groep, zeker in vergelijking

met hen die zonder aanpassing in het eigen werk willen terugkeren, meer vÍouwen; zij zijn, in

vergelijking met hen die in het eigen werk denken terug te kunnen keren, gemiddeld wat langer

niet meer aan het werk en zij hebben tevens wat langer nog gewerkt na het ontstaan van de kwaal;

zij geven wat minder lichamelijke belemnreringen aan; het niveau van de psychosomatische klach-

ten ligt op hetzelfde (relatief hoge) niveau als dat van hen die zonder meer in het eigen werk willen

terugkeren; als reden voor het vezuim zijn er duidelijk meer diagnosen 'psychisch' (517o tegenover

36Vo Semiddeld); er is meer behoefte aan hulp bij reihtegratie dan bij hen die zo in het eigen

beroep willen terugkeren.

Deze groep onderscheidt zich dus van hen die zonder meer in het eigen werk willen terugkeren, op

de volgende punten: het groter aandeel vÍouwen. een iets hoger opleidingsniveau, al wat langer niet

gewerkt hebben, langer gewerkt hebben na het ontstaan van de kwaal, een groter aantal psychische

diagnoses en meer behoefte aan hulp bij het weer aan de slag komen.
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Respondenten die ander werk willen met aanpassing (AW+):

Deze penonen verschillen qua leeftijd niet van hen zonder meer in een ander beroep werkzaam

willen zijn:62Vo is jonger dan 40 jaan zij zijn eveneens met hen vergelijkbaar als het gaat om het

al wat langer niet meer gewerkt hebben en de periode van werken na het ontstaan van de klachten;

zij geven in zo'n zeLfde vergelijking vaker dan gemiddeld een diagnose op het gebied van houding

en beweging; de verwachtingen over de ontwikkeling van de kwaal zijn pessimistischer dan

gemiddeld; zij hebben relatief veel behoefte aan hulp bij reihtegratie.

Deze respondenten vertonen overeenkomsten met diegenen die voor het eigen werk een aanpassing

zeggen te khoeven als het gaat om: een meer diagnoses 'houding en beweging', een wat minder

optimistische verwachting van het beloop van de ziekte en de behoefte aan hulp.

Op het vlak van een relatief lage leeftijd. en de langere periode van niet meer werkerVwerken met

kwaal, vertonen ze een overeenkomst met hen die een aaanpassing in het eigen werk willen.

Bij de hiervoor gehanteerde indeling op basis van wel of geen aanpassing in het werk en een

voorkeur voor het eigen of een ander bercep. blukt de mate van succes bij het weer aan de slag te

komen nauwelijks te verschillen .

Tot slot van de subparagraaf gaan we in op de vraag welke andere beroepen zij die ander werk

willen (537o), op het oog hebben.

Voor zover men zich daarover uitgesproken heeft, noemen de respondenten in afrtemende volgorde:

administratieve beroepen (36 maal), dienstverlenende beroepen (28 maal), overige beroepen (27

maal), wetenschappelijke beroepen (16 maal) en expressieve beroepen (12 ntaal).

Beroepen in de industrie. de bouw of de landbouw en visserij worden niet of nauwelijks genoemd.

Een commerciëel beroep, een beroep in het onderwijs en beleidvoerende en hogere leidinggevende

functies worden slechts in geringe mate genoemd.

3.4.3 De bedrijfs/beroepstypologie

Op basis van vragen in de enquëte naar de wens in het eigen of een ander bedrijf aan de slag te

gaan en die naar de wens in het eigen of een ander beroep werkzaam te zijn, werd opnieuw een

indeling in typen tot stand gebracht.

Deze typologie richt zich vooral op belemmerende factoren voor re'integratie wat betreft het beroep

ery'of het bedrijf van herkomst. Ook hier wordt weer een onderscheid gemaakt tussen anrbtenaren

(ABP) en anderen (GMD).
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Omdat in een aantal gevallen de vraag naar een voorkeur voor het eigen of een ander bedrijf

onbeantwoord bleef, ligt het aantal getypeerde personen hier op 307.

Wij maken een onderscheiding in vier typen van voorkeuren:

type 1 Eigen Bedrijf/Eigen Werk (EBEW): 67 personen (22Vo):

ABP l\Vo, GMD 247o.

type 2 Eigen Bedrijf/Ander Werk (EBAW): 28 personen (97o);

ABP 1l?o,GMD 8Vo.

type 3 Ander Bedrijf/Eigen Werk (ABEI{): 47 personen (l1Vo);

ABP l2?o, GN.ÍD 177o.

type 4 Ander Bedrijf/Ander Werk (ABAW): 165 personen (547o);

ABP 584o, GMD 517o.

Tabel 21 geeft de verdeling van deze type-indeling voor ABP-ers en CMD-ers. Opvallend is dat

maar liefst de helft een voorkeur uitspreekt voor een ander beroep binnen een ander bedrijf.

In tabel 22 staan de kenmerken van de getypeerde personen weergegeven.

Respondenten die in eigen bedrijf/eigen beroep willen werken (EBEW):

zijn gemiddeld iets ouder; hebben in vergelijking met hen die in een ander bedrijf aan de slag

willen, vrij kort gewerkt na het ontstaan van klachten: geven minder vaak dan zij die ander werk

willen, een diagnose 'houding en beweging'i zij vragen en krijgen weinig hulp.

Respondenten die in eigen bedrijf/ander beroep willen werken (EBAW):

zijn wat jonger; geven vrijwel geen diagnosen 'psychisch' aan: kruisen weinig psychosomatische

klachten en relatief wat meer houdings-en bewegingsklachten aan; hebben nogal lang na het

ontstaan van de klachten doorgewerk[ zU vragen en krijgen relatief veel hulp. Een ander bercep in

eigen bedrijf ambiëren hangt samen nret houdings- en bewegingsklachten, die al eerder relatief vaak

reden waren om met het werken op te houden. Deze wat vaker jeugdige personen vertonen een vrij

gunstig beeld wat betreft psychsomatiek.

Respondenten die in ander bedrijf/eigen beroep willen werken (ABEW):

zij zijn ies beter opgeleid en onder hen zijn meer vrouwen dan onder hen die in het eigen bedrijf

willen blijven werken: zij geven iets vaker een diagnose 'psychisch' en iets meer psychosomatische

klachten dan de blijvers in het eigen bedrijf.
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Respondenten die in een ander bedrijf/ander beroep willen werken (ABAW):

Deze groep heeft een nog ies hoger percentage vrouwen dan de vorige groep : zij werken al

relatief lang niet meer en hebben lang doorgewerkt na het ontstaan van de klachten: zij vragen

relatief veel hulp, maar hebben die in verhouding weinig gekregen.

Het element 'in een ander bedrijf én in een ander beroep willen werken' doet deze groep respon-

denten verschillen van hen die weer in het eigen bedrijf aan de slag willen, vooral wat betreft een

wat gÍoter aantal vrouwen, een lange verzuimduur, een langere periode van doorwerken met

klachten en grotere behoefte aan hulp.

Tabel 21 Yerdeling lan de peÍcentages respondenten over de verschillende reïntegratietypen volgens de beroeps/bedrtlístypologie (n = 307),

typen
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DISCUS$E EN CONCLUSIES

4.1 Inleiding

In deze discussie wordt in de eerste plaas ingegaan op de vraag in welke mate bepaalde beperkin-

gen van het onderzoek van invloed zijn op conclusies die aan de resultaten verbonden kunnen

worden.

Vervolgens wordt vooral aandacht besteed aan het beeld dat de mensen, die weer aan het werk

willen na uitval door kwaal. van zichzelf geven.

Hoe de toekomstige arbeidsexploratie in de regio Rijnmond hiermee zijn voordeel kan doen. is een

derde onderwerp in dit hoofdstuk. Eerder in Nederland venicht onderzoek op het gebied van de

reihtegratie, vormt in samenhang met de hier gepresenteerde gegevens eveneens een element in de

discussie over de reihtegratiemogelijkheden van onze onderzoeksgroep in de regio.

4.2 Beperkingen van het onderzoek

De respons op de uitgezonden vragenlijst onder de verzuimen bedroeg 3l7o onder het bestand van

het 'gemeente Rotterdam/ABP-bestand' en 36?o onder het GMD-steekproefbestand.

De vragenlijst is expliciet bedoeld om de behoefte aan extra hulp bij reihtegratie na te gaan. Dit is

duidelijk in de begeleidende brief verteld. Het is daarom waarschijnlijk dat mensen die deze

behoefte voelen aanzienlijk meer gemotiveerd zijn de vragenlijst te retoumeren dan de mensen die

deze behoefte niet hebben. Over de non-responsgroep zijn wat dit betreft geen gegevens beschik-

baar, maar verondersteld kan worden dat het percentage werkwilligen in de responsgroep veel

gÍoter is dan in de non-Íesponsgroep. Wanneer op basis van de ondezoeksresultaten dus een

schatting van de omvang van de totale groep reihtegratiegegadigden in de regio wordt gemaakt. is

een overschatting te venrachten, wanneer het percentage in de responsgroep als maatgevend zou

worden beschouwd. Vy'anneer vanuit de doelstelling van dit onderzoek een schatting gevraagd

wordt, geven wij de voorkeur aan een onderschatting. Vandaar dat er in de volgende paragraaf van

uit wordt gegaan dat in de non-responsgroep het aantal werkwilligen nihil is en dat zij die in de

responsgroep weer aan het werk willen de totale groep 'werkwilligen' uitmaken.
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Er zijn aanwijzingen dat de responsgroep een selecte gÍoep vormt uit de ABP- en GMD-bestanden.

Wanneer de kenmerken leeftijd en sexe in de responsgroep vergeleken worden met die van de

totale groep uitkeringsgerechtigden van GMD en ABP in de regio, dan blijken in de responsgÍoep

vÍouwen en meÍrsen van jongere leeftijd overveíegenwoordigd te zijn.

Ondanks deze verschillen in leeftijd en geslacht verschilt de diagnose (de reden van de arbeidson-

geschiktheid) niet noemenswaard, behalve dat in het GMD-responsbestand de 'houdings- en

bewegingsstoomissen' meer voorkomen.

Daamaast is een ondervertegenwoordiging in de responsgroep van migranten. die onder meer

vanwege het taalprobleem weinig geneigd zijn aan een onderzoek via een schriftelijke enquëte mee

te werken.

Talang aangenomen wordt dat het aantal werkwilligen in de non-responsgroep nihil is. worden de

conclusies ten aanzien van hen die aan de slag willen -in de zin van een te optimistische schatting-

niet beihvloed door de selectiviteit van de responsgroep. . Wel kan men overigens vanuit andere

motieven bepleiten dat bij de reihtegratiebegeleiding in de regio aandacht besteed wordt aan de bij

het vragenlijstonderzoek 'veöorgen' groepen, zoals de migranten of vroeggehandicapten.

4.3 Wie zijn reïntegratieklanten?

In het onderzoek worden de mensen die mogelijk voor begeleiding bij reihtegratie in aanmerking

komen, als volgt omschreven: alle werknemers en ex-werknemers, woonachtig in de regio

Rijnmond, die zich beschikbaar stellen voor arbeid én die inmiddels langer dan 6 maanden wegens

een aandoening, kwaal of ongeval niet werken (niet-werknemers en vroeggehandicapten blijven

even buiten beschouwing).

Dit wil dus zeggen dat aan de ene kant de handicap door deze aandoening zodanig emstig is dat

men langer dan 6 maanden thuis zit, maar dat men aan de andere kant desondanks zelf weer aan

het werk zou willen. De termijn van 6 maanden is om puur pragmatische. administratieve redenen

gekozen. Onderzoek laat echter zien dat het ongeveer na deze periode aanzienlijk moeilijker wordt

het werk te hervatten (Grosfeld 1987).

Het zélf weer aan het werk willen is een duidelijke selectiecriterium, waarmee zo'n groep zich

onderscheidt van de grote groep mensen die wegens een kwaal. aandoening of ongeval niet meer

werken. Voor deze laatste groep kunnen de WAO- en ABP-uitkeringsgerechtigden model staan.

Van de nieuwe WAo-uitkeringsgerechtigden in 1989 had 347o als hoofddiagnose de categorie
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'aandoeningen van het bewegingsapparaat' en van 29Vo behoort de hoofddiagnose tot de categorie

'psychische aandoeningen'; voor de ABP-pensioengerechtigden zijn deze percentages respectievel[k

26Vo en 47Vo (GVID, 1989: ABP, 1989). Naar schatting hebben 3Olo à SOVo van de WAO-ers met

een anderc hoofddiagnose dan laatstgenoemde ook last van psychische stoomissen (Bijl en Ketting,

l99l).

Ruim 657o van het totale uitkeringsgerechtigdenbestand is ouder dan 45 jaar en tweederde is man,

hoewel in het ABP-bestand het aandeel van vÍouwen hoger ligt, y15Vo (GMD. 1989; ABP, 1989).

Ongeveer 45Vo van het WAO-bestand heeft alleen Lager Onderwijs of MULOMAVO gevolgd en

heeft dus geen specifieke beroepsopleiding gevolgd (Griindemann e.a.. 1991).

Verschilt de groep van nensen die weer aan het werk willen uit ons onderzoek van de zojuist

beschreven groep uitkeringsgerechti gden'in het algemeen'?

Het aandeel vrouwen is in het ondezoek veel groter dan in de algemene uitkeringsgerechtigden-

populatie (zie ook par. 4.2): van de mensen die weer willen werken is 527o vrouw en van degenen

die ànder werk willen zelfs 617o. De gemiddelde leeftijd van de werkwilligen in ons onderzoek is

lager: 39 jaar. Het opleidingsniveau ligt wat hoger: in de ondezoeksgroep heeft slechts MVo geen

specifieke beroepsopleiding gevolgd. Daamaast ligt de hoofddiagnose in het GMD-responsbestand

met name voor wat betreft een aandoening van het bewegingsapparaat extremer: 507o heeft een

aandoening van het bewegingsapparaat en 3270 heeft een psychische aandoening als reden van

vezuim. Wat de ABP-respons betreft zijn de percentages respectievelijk 367o en 347o: dat wil

zeggen juist minder psychische aandoeningen en meer aandoeningen van het bewegingsapparaat

dan in de landelijke populatie.

Binnen het respondentenbestand van het onderzoek zijn er verschillen tussen degenen die weer aan

de slag willen en degenen die niet meer willen werken. Deze verschillen komen overeen met de

hiervoor geschetste verschillen tussen de werkwilligen uit ons onderzoek en de groep uitkeringsge-

rechtigden in het algemeen. De respondenten die niet meer willen werken zijn gemiddeld ouder (47

jaar) en hebben een lager opleidingsniveau (517o heeft geen beroepsopleiding). Daamaast blukt dat

deze groep op het moment van invullen van de vragenlijst n"reer klachten aangeeft op het gebied

van psychosomatiek en houding en beweging en vaker een sombere verwachting heeft over de

vermindering van hun klachten. Dit terwijl de oorspronkelijke reden van het verzuim, uitgedrukt in

een diagnose op het gebied van psychische of houdings- en bewegingsklachten niet verschillend is

van de werkwilligengroep.
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Is er nu een schatting te maken van de omvang van deze groep werkwilligen ten opzichte van de

totale groep uitkeringsgerechtigden? Met inachtneming van de beperkingen van het onderzoek (zie

par. 4.2\ en onder een zeer coÍrservatieve schatting waarbij de non-responsgroep géén werkwens

heeft, komen we tot een schatting per I april 1991 van minimaal 13.765 werkwilligen: aldus bere-

kend:

- 139 Ambtenaren van de gemeente Rotterdam (ABP-ers) willen aan het werk; Rotterdamse

gemeente-ambtenaren vormen ongeveer een kwart van de ambtenaren in de gehele regio

Rijnmond, zodat er in de hele regio minimaal ongeveer 556 ambtenaren met een aandoening

weer aan het werk willen.

- 259 GMD-ers willen aan het werk: zij zijn afkomstig uit een steekproef van lffi mensen uit

een bestand van ongeveer 51.000 nog niet afgesloten gevalsbehandelingen in de regio Rijnmond;

naar schatting zijn er dus minimaal 51x259=13.209 niet-ambtenaren met een aandoening die

weer aan het werk willen. Deze schatting komt aardig overeen met het door de GMD genoemde

aantal ultimo 1989 afgesloten reihtegratie aktiviteiten (13.861) in de regio; een kleine 30Vo vur

dit aantal is daadwerkelijk weer aan de slag gekomen.

Het is aardig dit aantal van 13.765 werkzoekende mensen met een aandoening te zien tegen de

achtergrond van het aantal vacatures in de regio. Begin 1990 waren er volgens de Provincie Zuid-

Holland ongeveer 41.700 vacatures in de regio Rijnmond (minus de gemeente Dordrecht), waarvan

ongeveer een kwart moeilijk vervulbaar zou zijn (Prov. Zuid-Holland. l99l).

De belangrijkste conclusie uit het voorgaande moet zijn dat de groep mensen die weer aan het werk

willen een selecte groep uitkeringsgerechtigden vormen. De reihtegratiebegeleiding noet met de

specifieke kenmerken rekening houden en niet van de doorsnee uitkeringsgerechtigde uitgaan.

Verschillende typen reïntegratieklanten

In het onderzoek zijn er ook bínnen de selecte groep werkwilligen verschillen te onderscheiden. Het

is hierbij zinvol om een onderscheid te maken naar de aard van de werkwens.

Zij die in eigen werk terug willen keren zonder aanpassing:

Het gaat om 28Vo van de werkwilligen. Zij hebben een relatief korte tijd na het begin van de kwaal

doorgewerkt; er zijn wat minder diagnosen op het gebied van houding en beweging; zU hebben wat

vaker de verwachting dat de kwaal minder zal worden: zij geven een relatief geringe behoefte aan

hulp aan.
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Zij die in eigen werk terug willen met aanpassing:

Van de werkwilligen is dit l9?o. De factor 'aanpassing gewenst bij terugkeer in eigen werk' doet

deze groep verschillen van de vorige groep wat betreft een hogere leeftijd (gemiddeld 43 jaar),

meer houdings- en bewegingsdiagnosen als reden voor het verzuim. minder 'huidige' psycho-

somatische klachten en meer behoefte aan hulp bij reihtegratie.

Zij die ander werk zonder aanpassing willen:

Deze groep omvat 20Vo varr de werkwilligen. 7-rj zijn met 37 jaw iets jonger dan gemiddeld, er zijn

onder hen iets meer vrouwen dan gemiddeld (6lVo). Zij zijn gemiddeld wat langer al niet meer aan

het werk en zij hebben tevens wat langer doorgewerkt na het ontstaan van de kwaal dan de eerdere

twee groepen. Als reden voor het verzuim geven zij duidelijk nteer psychische diagnosen aan (517o

tegenover 36Vo gemiddeld): relatief meer respondenten verwachten dat de klachten zullen verminde-

ren. De factor 'ander werk' doet deze groep dus duidelijk verschillen van de respondenten die in

hun eigen werk willen terugkeren.

Zij die ander werk willen met aanpassing:

Zij vormen de grootste -eroep: 33Vo. De factor 'aanpassing gewenst in ander werk' doet deze groep

verschillen van hen die geen aanpassing in ander werk verlangen wat betreft een wat lager niveau

van psychosomatisch klachten: de verzuimreden ligt -net als bij hen die een aanpassing in het eigen

werk wilden- meer op het gebied van houding en beweging. Deze groep scoort het hoogst wat

betreft de behoefte aan hulp bij reihtegratie.

Een kleine 70Vo wil weer aan het werk in een ander bedrijf.

Gemiddetd denkt 757a van de werkwilligen dat het wel zal lukken weer aan de slag te komen. Het

wel of geen succes venpachten om aan de slag te komen verschilt nauwelijks tussen de onderschei-

den typen werkwilligen.

Opvallend is dat de groep werkwilligen onder hen die in het eigen beroep in een ander bedrijf

wil werken vrij jong is (gemiddeld 34 jaar) en meer houdings- en bewegingsklachten en minder

psychosomatische klachten aangeeft.

Kenmerkend voor de mensen, die naar een ander bedrijf én een ander beroep wil is, dat zii

relatief de grootste behoefte aan hulp bij reihtegratie hebben.

J/
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4.5 Consequenties voor de arbeidsexploratie

Welke conclusies laten de voorgaande constateringen nu toe voor de begeleiding bij reihtegratie en

meer in het bijzonder voor de arbeidsexploratie?

Op de eerste plaats moet men de groep uitkeringsgerechtigden niet over één kam scheren en

tegelijkertijd constateren dat de arbeidsperspectieven voor deze nensen over het algemeen somber

zijn gezien de gemiddelde leeftijd, het lage gemiddelde opleidingsniveau en de aard van hun

klachten (slijtageklachten). Onder hen is een aanzienlijke minderheidsgroep (minimaal een kwart),

die zelf ideeën heeft (ander werk, aanpassingen) en jonger is en een iets hoger opleidingsniveau

heeft dan gemiddeld. Dit geeft hun dus betere perspectieven. ondanks het feit dat ze al minimaal 6

maanden verzuimen. Het lijkt efficiënt en doelnratig dat reihtegratiebegeleiding zich vooral richt op

deze groep uitkeringsgerechtigden. die gemotiveerd zijn weer aan de slag te gaan.

Op de tweede plaats lijkt reihtegratie in de ogen van de werkwilligen zelf vooral een 'midlife

crisis' in de loopbaan. een (gedwongen) heroriëntatie in de carrière. Velen willen ook naar een

ander bedrijf. Behoefte aan begeleiding is er vooral op het gebied van solliciteren en het zoeken

naar werk, omscholing en beroepskeuze. Een minderheid (circa lTVo) van de respondenten die aan

de slag willen, zeggen revalidatie en training in vaardigheden nodig te hebben; 5Vo wil hulp bij de

aanschaf van hulpmiddelen. Deze respondenten lijken de primaire doelgroep van een aöeidsexplo-

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

aantal van 13.765 werkzoekenden op dè peildatum van het onderzoek, betekent dit dat meer dan

1000 mensen een beroep zouden kunnen doen op de arbeidsexploratie. Hoewel het een momentop-

name betreft, is dit aantal zo gÍoot dat er onmiskenbaar sprake is van een omvangrijke markt voor

aÖeidsexploratie. Bovendien moet bedacht worden dat ongeveer de helft (5?7o) van de werkzoe-

kenden aangepast werk zoekt. Deze aanpassingen liggen vooral op het gebied van houding en

beweging. Aanpassingsadviezen hieromtrent. zeker als deze meer handicapgericht zijn. zullen ook

tot de expertise van het arbeidsexploratiecentrum behoren. Daamaast. omdat zo vaak sprake is van

omscholing en beroepskeuze. zaL het arbeidsexploratiecentrum expertise op deze gebieden bij de

begeleiding en advisering moeten betrekken.

Op de derde plaats is het raadzaam rekening te houden met specifieke kenmerken van groepen

reihtegratiegegadigden. Zo is bijvoorbeeld in het voorgaande de groep -met een wat groter aandeel

vÍouwen- die ander werk willen, gesignaleerd. Voor de groep vrouwen hierbinnen kan men

raakvlakken vermoeden met de problematiek van de dubbele belasting (werk en huishouden) of met

die van op de arbeidsmarkt herintredende vrouwen in het algemeen (om- en bijscholing en
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werkervaring). Een andere indicatie is de grote behoefte aan hulp bij mensen die ander werk in een

ander bedrijf ambiëren.

Dat de respondenten zelf de heroriëntatie in de loopbaan vooropstellen blijkt ook uit de begeleiden-

de instanties die genoemd worden door personen die hulp nuttig achten. In zowel het ABP- als het

GMD-bestand is dit vooral het Aöeidsbureau; het Arbeidsbureau wordt twee tot drie maal zo vaak

genoemd door hen die hulp nuttig achten (327o bij het ABP en 20Vo bij het GMD) als door de

overige respondenten. In de ABP-groep zijn het daamaast het ABP zelf en de Afdeling Perso-

neelszaken: deze worden genoemd door respectievelijk 43?o en 27?o van de groep die hulp nuttig

acht, tegenover 167o en 87o in de resterende groep. De indruk bestaat dat de betrokken instanties in

deze gevallen een redelijke selectie van cliënten toepassen om hulpvraag en hulpaanbod op elkaar

af te stemmen.

In de andere gevallen lijkt het noemen van een begeleidende instantie niet specifiek voor de

reihtegratiewens. Zo wordt de GMD in vrijwel dezelfde mate (circa 457o) genoemd door personen

in het GMD-bestand die hulp wél en personen die hulp níet nuttig achten en zelfs door ruim een

kwart van hen die helemaal niet meer aan de slag willen. Dergelijke cijfers vinden we ook in het

ABP-bestand voor de bedrijfsarts en de Arbodienst: telkens noemt ongeveer eenderde deze

instanties ongeacht de vraag of men hulp wel of niet nuttig acht.

Deze cijfers wijzen op het gÍote belang van een gerichte indicatiestelling en van een goede

inpassing van de toekomstige arbeidsexploratie in het bestaande netwerk van reihtegratie-instanties.

Tenslotte moet opgemerkt worden dat een groot deel (gemiddeld 75Vo) van de mensen die weer aan

de slag willen. optimistisch is en denkt dat het hun ook daadwerkelijk zal lukken. Dit staat wel in

contrast met de werkelijkheid van het eerder genoemde succespercentage van 307o dat de GMD

aangeeft bij zijn reihtegratie-activiteiten. Een percentage overigens dat een stijgende tendens

vertoont @lOVo begin 1992). Het optimisme van de ABP-belanghebbenden is meer gegrond: in

1991 bleek 78Vo van de bemiddelingsaktiviteiten naar ander passend werk met succes bekroond te

zUn.

Recente ontwikkelingen

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

lijk wijzen op een afname van de groei van het aantal arbeidsongeschikten. Begin 1992 is ook de
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Wet Terugdringing ArbeidsongeschiktheidsVolume (TAV) aangenomen. De vraag is in hoevene

deze ontwikkelingen de enquëteresultaten en de consequenties ervan voor de arbeidsexploratie in

een ander daglicht stellen.

De aard van deze recente ontwikkelingen en maatregelen is tweeledig.

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

intensievere en bedrijfsgerichte verzuimbegeleiding door de Bedrijfsverenigingen in het kader van

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

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

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

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

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

50Vo wat betreft een snelle hervatting in aangepast eigen of ander werk de V/AO-instroom verlaagt

met llVo.

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

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

onder meer door een bonus-malussysteenr voor werkgevers voor het in dienst nemen respectieveluk

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

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

gedeeltelijk aöeidsongeschikten toeneem1 een tendens die zich in Rijnnrond eerder heeft voorge-

daan (zie bijlage). In het laatste kwartaal van l99l is landelijk ongeveer 227o van de uitkeringsge-

rechtigden gedeeltelijk arbeidsongeschikt. Het percentage gedeeltelijk arbeidsongeschikten bij de

afgesloten GMD-gevalsbehandelingen is de laatste twee jaar met l07o gestegen tot ongeveer 60vo.;

het aandeel minder dan Z1%o-aöeidsongeschikt verklaarden is eveneens rnet lOTo gestegen tot

1307o. Deze ontwikkeling in het recente verleden heeft niets te maken met de verruiming van het

begnp passende arbeid. die ook een van de voorgestelde maatregelen is.

Betekent dit alles nu dat de behoefte aan begeleiding bij reihtegratie en arbeidsexploratie zal

verminderen? Allerminst en waarsch|nlUk zelfs in tegendeel. Hiervoor zijn de volgende overwegin-

gen te geven.

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

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

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

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

werk zijn. Het is zeker mogelijk dat door een betere verzuimbegeleiding het aantal werknemers dat
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langer dan 6 maanden verzuimt afneemt, maar dit is juist het effekt van een reihtegratiebegeleiding

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

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

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

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

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

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

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

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

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

verminderen door het feit dat werkgevers meer werknemers met een aandoening in dienst houden.
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BIJLAGE t Enige aehte.rgrondgegevens van de GMD en het ABP

BIJLAGE 2 Setuiftelijke reacties van de GMD en het ABP op de gep'resenteerde

onderzoeksgegevens
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BIJLAGE T

Enige achtergrondgegevens van de GMD en het ABP
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Inleiding

In deze bijlage komen enige algemene gegevens aan bod van het bestand arbeidsongeschikten van

GMD en ABP. Deze gegevens worden gepresenteerd om aan te kunnen geven in hoeverre een

beperkt aantal bestandskenmerken in de regio Rijnmond verschilt van landelijke gegevens.

Bovendien kunnen deze gegevens gebruikt worden om na te gaan of de respondenten in het onder-

zoek afwijken van de groep uitkeringsgerechtigden in het algemeen in de regio.

Tevens wordt ingegaan op het schriftelijk kommentaar van GMD en ABP dat enkele recente

ontwikkelingen en recent cijfermateriaal omvat en dat een reaktie is op de samenvatting van de

enquëteresultaten in het hoofdrapport. Dit schriftelijk kommentaar is aan het eind van deze bijlage

opgenomen.

GMD

De volgende gegevens in tabel I zijn van toepassing op de COROP-regio Groot Rijnmond, dat wil

zeggen de werkgebieden Rotterdam en Vlaardingen.

Tabel 1 Leeftijd, gesladrt en arbeidsongeschiktheidsklasse van de aóeidsongeschikten in Bijnmond en in Nederland ultimo 1989. Bron: regionale
gegevens GMD.

Rijnmond Nederland

perc./inw,

n=865.985

perc./inw.

n=10.217.428

Totaal

.94 jan
3544 |aar
45-54 jaar

55S4 jaar

man

vrouw

vroeggeh.

80-10f/"
< no/.

53.094

7.551

10.071

14.288

21.1W

36.947

16.147

3.603

39.767

11 .555

100

14,2

19,0

26,9

39,9

69,6

30,4

6,8

74,9

2Í,8

100 7,5

15,0 4,7

19,5 6,6

27 ,4 12,9

38,0 20,9

68,9 10,2

31,1 4,8

I 0,6

81,0 26,0'19,0 
1 ,4

6,1

3,6

5,2

10,3

17,1

8,4

3,8

0,4

4,6

1,3

Aparte cijfen van het werkgebied Dordrecht, als onderdeel van de COROP-regio Zuid-oost Zuid-

Holland zijn niet beschikbaar en zijn dus niet in deze tabel opgenomen.

De leeftijdsverdeling van de uitkeringsgerechtigden in Rijnmond verschilt weinig van die van alle

uitkeringsgerechtigden in Nederland. Gerelateerd aan de leeftijdsverdeling van de totale be-
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roepshvolking is er een groter verschil. In Rijnmond zijn er relatief minder oudere uitkeringsge-

rechtigden; ook het totaal aantal uitkeringsgerechtigden ligt in Rijnmond iets lager dan in Nederland

als geheel. De verhouding gedeeltelijk en geheel arbeidsongeschikten ligt in Rijnmond meer in de

richting van de gedeeltelijk arbeidsongeschikten in vergelijking met Nederland: het percentage

vroeggehandicapten ligt wat lager.

Wat betreft de nieuwe uitkeringsgerechtigden in 1989 (de instroom) zijn er gegevens op regioni-

veau bekend over de reden van afkeuring (de hoofddiagrrose). Met betrekking tot de twee

belangrijkste categorieën zijn er geen noemenswaardige verschillen met de landelijke gegevens: in

ongeveer 29Vo van de gevallen betreft de hoofddiagnose psychische stoomissen en en in ongeveer

34?o stoomissen in houding en beweging. In de werkgebieden Dordrecht en Vlaardingen ligt het

percentage psychische stoomissen wat lager op ongeveer 257o.

In tabel 2 worden enkele gegevens uitgesplitst naar GMD-werkgebied in de regio Rijnmond. Over

het werkgebied Dordrecht zijn nu wel gegevens beschikbaar.

Onder dossiers worden de cliënten verstaan. van wie de gevalsbehandeling nog niet is afgesloten.
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Tabel 2 Enkele kengetallen mn de drie GMD-werkgebieden in Zuid-Holland Zuid ullimo 1989. Bron: regionale gegevens GMD.

totaal aanlal

uiil<eringsgerechtgden

aantal dossiers in behand.

dosiers als % van lotaal

aanhl uitk. ger.

aanlal nieuwe

uitkeringsgerechligden

nieuwe uitk.ger. als %

van totaal uitk.geí.

aantal atgeslolsn

reint€gralle-aclivitsilen

aÍgesloten íeihtegÍ. act.

als % lotaal uid( gsÍ.

aanlal Íeïntegr- aan

het werk

reïnlegr. aan het weík

als % van algesloten

reihtegr. aktivrteiten

31.704

a.061

72]ïo

2.678

8,401"

6.124

19,3%

1 .612

26.3o/o

14.U7
12.U0

85,6%

1,379

9,4%

3.442

73,5ïo

1.0e9

31,9/o

19.890

15.803

79,40/o

1.629

8,T/.

4.85

21,6%

1.559

36,3%

774.0N
471.4m

@,s/o

58.300

7,5%

139.696

18,ff/o

49.094

35,1%

In tabel I is eerder aangegeven dat het aantal uitkeringsgerechtigden als percentage van de

beroepsbevolking in de regio Groot Rijnmond lager ligt dan in Nederland gemiddeld. Uit tabel 2

blijkt tevens dat in de regio van een groter gedeelte van de uitkeringsgerechtigden dan gemiddeld in

Nederland de dossiers nog in behandeling zijn. Vooral in het werkgebied Vlaardingen is het
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percentage nieuwe uitkeringsgerechtigden en het percentage afgesloten reihtegratiegevallen hoger

dan gemiddeld. Daarentegen ligt het percentage met succes afgesloten reihtegratie-activiteiten

vooral in het werkgebied Rotterdam lager dan gemiddeld in Nederland. Uit recente gegevens van de

GMD blijkt echter dat dit laatste percentage een stUgende tendens verroont: begin 1992 ligt dit

percentage op ongeveer 4O?o.

ABP

Ook van het ABP zijn enige achtergrondgegevens beschikbaar, die in tabel 3 zijn opgenomen. Deze

zijn echter niet met die van de GMD vergelijkbaar vanwege het eerder gesignaleerde verschil in

keuringstijdstip. Bovendien betreft het hier instroonrgegevens over 1989.

Tabel 3 Pensioenkeuringen ABP in 1989 (instroom). Bron: memo Arbodienst Rotterdam, |aarverslag ABP
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Nederland

peÍc./ambt.

n=28.495

perc./ambl.

n=845.81 1

Totaal

<45
45-54

55-5S

>60

man

vrouw

80-10070

< 80%

diagn. pychisch

diagn. houd. bew

322 100

103 32,0

135 41,9

78 24,2

6 r,9

214 65,6

108 33,4

222 69,0

100 31 ,0

126 39

109 g

1,1

0,5

2,4

4,3

1,9

1,1

1,1

1,2

1,1

2.4

3,9

2,3

100

32,8

45,4

19,3

2,5

56,3

43,7

54

36

47

to

0,8

0,4

0,4

0.4

1,0

1,4

0,7

0,4

0,5

0,3

Ten aanzien van de Rotterdamse ambtenaren zijn er wat minder pensioenkeuringen op oudeÍe

leeftijd dan landelijk het geval is. Opvallend is het geringere percentage pensioenkeuringen van

vrouwen in Rotterdam. Uitgedrukt als percentage van het totaal aantal ambtenaren blukt het aandeel

van vÍouwen en mannen in de pensioenkeurihgen ongeveer gelijk. Dit in tegenstelling tot de

landelijke cijfers, waaruit blukt dat vrouwen een gÍoter aandeel hebben in de keuringen. Wat betreft

de afkeuringsgrond komt in Rotterdam de diagnose 'psychische stoomissen' minder en de diagnose

'houdings- en bewegingsstoomissen' neer voor dan landelijk het geval is.De gegevens uit de

tabellen I en 3 mogen niet met elkaar vergeleken worden, omdat de eerstgenoemde de totale grcep

uitkeringsgerechtigden betreft en de laats-eenoemde de nieuwe uitkeringsgerechtigden in 1989. Wel
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kan men deze vergelijking gebruiken om specifieke regiokenmerken nog eens aan te geven. In de

regio Rijnmond verschillen het GMD- en ABP-uitkeringsgerechtigdenbestand qua leeftijd- en

geslachtsopbouw nauwelijks; landelijk blukt het GMD-bestand ouder en 'manlijker' dan het ABP-

bestand.

ABP-gegevens over succesvol afgesloten reihtegratiegevallen zijn er niet over 1989, maar wel over

1990 en 1991. Van het aantal cliënten dat medisch/arbeidskundig gezien in staat geacht werden

passend ander werk te verrichten (29\ is 607o aan het werk gekomen: in 1991 bedrceg dit

percentage zelfs 78Vo van de 397 bemiddelde cliënten. Volgens de Aóo-dienst Rotterdam echter

zouden er per 1 april 1991 276 personen herplaatst zijn in aangepast werk: dit is 28Vo van het

bestand van de 971 (voorlopig) arbeidsongeschikten. die geregistreerd staan bij de AÖo-dienst.

CONCLUSIES

GMD

In de regio Rijnmond zijn er relatief wat minder oudere uitkeringsgerechtigden dan in Nederland; er

zijn tevens meer V/AO-ers met een gedeeltelijke arbeidsongeschiktheidsuitkering; het totaal aantal

uitkeringsgerechtigden ligt iets lager dan in Nederland. Het aandeel van de twee belangrijkste

diagnosecategorieën (stoornissen in hou'ding en beweging en psychische stoomissen) is in de regio

overeenkomstig de landelijke percentages (resp. 34,?o en 29?o); in de werkgebieden Dordrecht en

Vlaardingen ligt het percentage psychische stoomissen wat lager op 25Vo.In de regio zijn van een

gÍoter deel van de uitkeringsgerechtigden dan in Nederland het geval is, de dossiers nog in behan-

deling. Hieruit kan men concluderen dat de werkbelasting van de GMD in de regio relatief hoog is.

Vooral in het werkgebied Rotterdam ligt het percentage met succes afgesloten reihtegratie-

activiteiten lager dan gemiddeld in Nederland. Dit ondanks het feit dat het aandeel jongeren en

gedeeltelijk arbeidsongeschikten in de regio hoger ligt dan in het gehele land. Het percentage is

echter stijgende en ligt begin 1992 op ongeveer 407o., waamlee het verschil met het landelijk

gemiddelde afrreemt (het succespercentage over het eerste kwartaal van 1992 is volgens de meest

recente landelijke GMD-gegevens 44Vo).

ABP

De ABP-gegevens hebben betrekking op de instroom in 1989. Met betrekking tot deze gegevens

zijn er wel enkele opvallende verschillen tussen de regionale en landelijke cijfers. Rotterdamse
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arbeidsongeschikte ambtenaÍen hebben relatief meer houdings- en bewegingsstoomissen en minder

psychische stoomissen, terwijl het aandeel vm)uwen kleiner is.

Opvallend is het hoge succespercentage bij de bemiddeling naar ander passend werk. In 1991

bedroeg dit in Rotterdam 787o.

Genoemde verschillen tussen de regio Rijnmond en de landeldke situatie, evenals het feit dat de

arbeidsmarkt en werkgelegenheid in de regio specifieke kenmerken vertonen, geven aan dat men bij

een evennlele extrapolatie van de ondezoeksbevindingen naar de landel.ijke situatie voorzichtig

moet zijn.

5t
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bezoekac,Íes
9laa(22
3011 TA Rotterdam

teléÍoon (010) 4Í3 25 45
teleÍax (010) 404 86 85

ARBEIDSONGESCHIKTHEIDS
VERZEKERING

N. r.P.c. /t.u.o.
T.a.v. Dhr. C.l{.J. Iíevers
Pogtbus 124
2300 AC Leiden

diensteenherd

AOV

drenstonderdeel

A.D

betreft

concepÈ verslag
in de Ri jruoond"

behanoelaar

Hr. V.Leeuwen

telèfoon

Esr.34

biilage(n)

uw kenmerk

ons kenmerk

datum

1 5-05-1992ttde morkt voor arbeidsexploraÈie
N.I.P.c. nr. CO34

Geachte heer l,Ievers,

Onder verwijzing naar de bespreking van 14 nei j.1. doe ik u ondersÈaand
een aantal t.ekstuele wijzigingen toekomen.
Dit betreft o.Ín. de pagina;s 13 (6.1.) en pag. 18 (4e deel).

pag. 13 (6.I.) Bemiddelingsresultaat ABP:

Van heÈ aantal clienten die oedisch/arbeidskundig gezien in staat werden
geacht passend ander werk t,e verrichÈen (429) waren er in 1990 per datr:m
van de beslissing reeds 205 nede door bemiddeling van het ABP aan het
werk.
Daarbij werden er nog 55 clienten na datum van de beslissing in 1990 naar
ander serk beuiddeLd.
In 1991 ging het on 397 clienten waerven voor de beslisaing reeds 210
clienten naar werk Lraren beniddeld en 101 nadien.
Voor 1992 wordÈ gerekend op + 350 bemiddelde kandidaten.

Pag. 18 4e deel:

In 1991 is het bestand AD-en verdubbeld vailrege de ÈaakuiÈbreiding i.v.o.
T.A.V..
Derhalve ligt de nadruk thans nieÈ roeer in le instantie op de schatting
Baar op de reintegratie, lrearvoor door de toenane van het aantal AD-en
veel meer cijd ter beschikking is gekomen.

btl beantwooÍdrng van deze bneí
datum en ons kenmerK vermelden
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Blad -2- conceptverslag 1 5-05-1992

Ontwikke lingen:
T.A.V.:

Als gevolg van invoering wordt het ABP in een veel eerder stadiun
betrokken bij ziekteverzuim + dreigende A.O..
llerkgevers dienen bij 6 weken arbeidsverzuio reeds een reinÈegratiepan op
te stellen.
Door veel sneltere betrokkenheid ABP wordt voorkouen daÈ arbeidsverzuim
als gevolg van fusieg, reorganisaties, arbeidsconflikten eÈc. uitnonden
in arbeidsongeschiktheid.
De bereidheid van werkgevers oo gedeeltelijk afgekeurden in dienst te
nemen fijkt als gevolg van het bonus/malus systeem Eoe te nemen.

Landeliik Saoenwerkingsverbanden (L. I.O.S. ) :

T.b.v. onderwijzend personeel is meÈ het L.I.O.S. een overeenkoos! aan
gegaen om voor deze groep een herplaatsingsprojekt op te zeÈtèn.

Vervanq ings fonds :

M.i.v. 01-08-1992 wordÈ het, onderwijs verplicht een standeerd
bedrijsgeneeskundige zorg Èe effekÈueren waardoor heÈ ongecontroleerd
arbeidsverzuiu binnen het onderwija aan banden wordt gelegd.
Bovendien worden scholen gekonfronteerd meE een eigen bonus/oalussysÈeeE
waar het, gaaÈ oE vervanging van zieke leerkrachten.
De veruachcing is als gevolg van deze maaEregelen daÈ het ziekteverzuim
en A.O.-risico de komende jaren sterk zal gaan afneoen.

Ik verzoek u bij het opstellen van het definiÈieve raPport meÈ het
bovensÈaande rekening Ee houden.
lrÍocht u nog vragen hebben naar aanleiding van het bovensÈaande dan
verneem ik dat gaarne van u.

L.A. van Leeuwen
arbeidsdeskund ige
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Gemeenschappelijke Medische Dienst

Posrbus 213 3000 AE Rotterdrm
Administrateur: Gemeenschappelijk Administratiekanroor
Teleíoon: (0rO) +aO 4ZOt

fNO Gezondheidsonderzoek
Wassenaarseweg 56
2333 ÀL Leiden
t.a.v. de heer C.J.W.

Uw kenmerk Uw brref van

Wevers

Ons kenmerk

GMD/ 0slDI^r

Datum

15 mei L992

Betreft: Àanvulling conceptrapport AOC.

Geachte heer I{evers,

Onderstaand een aantal feitelijke gegevens over de huidige
werkafspraken'tussen BV,n en GMD en hun inpact op de bemid-
deling.

In het zgn. Najaarsoverleg is afgesproken dat de bedrijfs-
verenigingen een intensievere begeleidÍng in de eerste l3
weken van het zw-jaar starten.
Verder is afgesproken, dat meldingen bij de cMD met 6
maanden en niet later gebeuren.
Deze afspraken zí1n gebaseerd op de constatering, dat late
start van de GMD-activi.teiten de rerntegratie kansen ver-
kleint.
Een toename van sne11e hervatting in aangepast eigen of
ander werk van 50 ? verlaagt de wao-instroom met 10 %.
Ter bevordering van de vroege hervatti.ng is arbeidskundige
inbreng bij de vg-z\t mogelijk gemaakt via het zgn. ad-
consult.
Daarnaast is gebleken, dat samenvrerking tussen bedrijf en
ziektewetarts lUeariifsgebonden verzuimbégeleiding) op -korte
termijn reeds een verlenging van 2 ?- punten in het verzuim-
percentage oplevert. Het bedrijfsgericht werken, dat bij de
cMD overigens aI jaren bestond ! wordt nu ook bij de BVrn
vooral bij het GÀK, snel ingrevoerd.
Tussen GMD en GÀK is per 1-1-92 de afspraak genaakt, dat elk
zw-geval dat de 13 weken haalt, besproken wordt tussen zw-
verzekeringsgeneeskundige en het GMD-behandelingsteam
teneinde reintegratieactiviteiten zo vroeg mogelijk in te
zetten door de meest gerede partij.

Kantoorao res:

Burgemeester s' Jacobplern 51, Rorterdam
Algemeen releíoonnummer: (010) 4a0 40 00

'3ísÍq L zB
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Gemeenschappelijke Medische Dienst

Geadresseerde Ons kenmerk

JÀÀR REINTEGRÀUES REINIEGR.ÀCT.

1989 1665 6252

199 0 2037 68 13

199 1 27 0L 7223

1992 (prognose) 3200 7200

De verschuiving van het late naar vroege melding is in korte
tijd opgetreden : in september '9L 50 ? op de 6e maand of
eerder, nu in april '92 80 *.
Het totale aanbód van meldingen bij de GMD vanuit de ziekte-
wet is vanaf okt. ,gL licht dalende met Iokale uitschieters
naar boven en beneden.

Voor de cMD Rotterdam is de ontwikkeling in het aantal
werkhervattingen als volgt (eigen + andere w.g. )

Omtrent de bemiddeling naar andere werkgever is een exacte
cijfermatige scheiding eigen/ander werkgever (nog) niet te
geven, maar onderstaande opsomming geeft een indicatie.
Íoor bemiddeling worden door de arbeidsdeskundige gesigna-
leerd degenen dÍe niet herplaatst zí1n bij eigen werkgever
en zich niet op voorhand afwiizend opstellen t.a.v. bemid-
deling naar arueia. Het laatste probleem doet zich voor bij
tientàlten procenten van het potentië1e bemiddelingsaanbod!
De aldus gelignaleerden worden uitgenodigd om over benidde-
ling te komen praten, \^Iaarop nog eens 40 ? niet reageert.
Uiteindelijk werden in een jaar in het bemiddelingsbestand
GMD Rotterdam 5OO Personen opgenomen, waarvan er binnen een
jaar Z3O werkhervattingen werden geregistreerd. Het werke-
riire aantal Iigt hoger, maar wordt door niet-sluitende
communicatie met ww-afdelingen niet aan ons gemeId.

Steekproeven in oude bemiddelingsbestanden tonen aan, dat
ook Iàter in het ww-traject nog veel werkhervattingen plaats
vinden. Voor een concreet project in Dordrecht bleek het
niet mogelijk voldoende partieel ongeschikte langdurig
werkelozen te vinden.

stellinqen:

1. Het grote aantal niet in bemiddeling gernteresseerden
wordt ten onrechte in de discussies verwaarloosd-
Het zLTn verrnoedelijk ook de non-respondenten in de
enquète. Naar schatting 25 ? van de potentiële
benidde.lingspopulatie lekt daardoor weg.
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Gemeenschappelijke Medische Dienst

'Geadresseerde

z.

3.

Ons kenmerk Datum

Van de gernotiveerde werkzoekende arbeidsongeschikten
in Rotterdam heeft meer dan 40* binnen een jaar ander
werk bij een nieuwe werkgever.
Het aantal werkhervattingen neemt ook na een jaar nog
toe.

De bemiddelingspopulat,ie van de GMD kan in overwegen
de mate gereintegreerd worden met relat,ief sirnpele
niddelen.
De inzet van zwaardere tot zeet zÍrrare middelen is
noodzakelijk bij handicaps die het maatschappe-
Iijk functioneren ernstig belemneren, bij scholings
niveau-en richting die de uitoefening van passende
functies belemmeren en conbinaties daarvan.
Bij de instroom uit de zw doen die situaties zich
(gelukkig) zelden voor.
Bij vroeggehandicapten, ongevalsslachtoffers en dege
nen die aan progressieve aandoeningen leiden komen ze
relatief vaak voor.
Deze groepen zijn in verhouding met de massale zw/wao
populatie van geringe omvang.

Met vriendelijke groet,

D. Boogaard,
reg iod ir ecLevr 21.1{,^.

-.-/ 
^ 

,/
.// - ( t/"-./ ,--{ ,\-/Ztl , P..c,t fu..--.,

alïA. a'l"t'rl ZHZ
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INTRODUCTIE

l.t Doel van het werkgeversonderzoek

In dit deelrapport wordt verslag gedaan van het ondezoek dat verricht is onder werkgevers in het

kader van de verkenning van de regionale markt voor een instelling van arbeidsexploratie. In een

instelling voor arbeidsexploratie worden de arbeidsmogelijkheden van mensen met een aandoening

bevorderd door middel van onderzoek. training en begeleiding. Dit onderzoek zou niet volledig zijn

als niet ook de opvattingen van werkgevers over dit initiatief in kaart worden gebracht. Daar zijn

verschillende argumenten voor.

De eerste reden om werkgevers in deze marktverkenning te betrekken vormt het feit dat het

toekomstige aóeidsexploratiecentrum. indien daar behoefte en mogelijkheden voor zijn, meerdere

klantengroepen kan gaan bedienen. Een van die potentiële klantengroepen wordt gevormd door de

werkgevers. Het werkgeversondezoek had dan ook expliciet tot doel om te inventariseren of en zo

ja, onder welke voorwaarden er bij ondememingen belangstelling is voor een dergelijke dienswer-

lening.

Het werknemersonderzoek (zie het deelrapport "Werkwens van (voorlopig) arbeidsongeschikten in

de regio Rijnmond") heeft geihventariseerd wat de wensen en mogelijkheden van langdurige

verzuimers zijn ten aanzien van hun herintrede in het arbeidsproces zijn. Het ondenoek bij

werkgevers heeft tevens tot doel om van werkgeverszijde reacties te vezamelen over de resultaten

van dit representatieve onderzoek naar de werkwens van (partieel) arbeidsongeschikten. Tevens zal

worden nagegaan op welke wijze thans in de aöeidsorganisaties omgegaan wordt met langdurig

verzuim en wensen tot reihtegratie.

In het deelrapport "De arbeidsmarkt in de regio Rijnmond" wordt gesteld dat " het geëigend en

zinvol is om de reïntegratie van mensen met een aandoening als een arbeidsmarktvraagstuk te

benaderen". Dit betekent dat voor een succesvol opereren van een arbeidsexploratiecentrum het van

groot belang is dat het zich niet alleen richt op de aanbodzijde van de arbeidsmarkt: de mensen met

een handicap. Het is noodzakelUk dat een centrum voor aóeidsexploratie ook inzicht heeft in de

vraagzijde van de arbeidsmarkt. Dit uitgangspunt is in het betreffende deelondezoek in kwan-

titatieve zin uitgewerkt: aan de hand van bestaande werkgelegenheidsstatistieken is in kaart
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gebracht in welke sectoren van de regionale arbeidsmarkt zich mogelijk voor de doelgroep van het

arbeidsexploratiecentrum geschikte werkgelegenheid voordoet.

Om inzicht in de plaatselijke arbeidsmarkt te verwerven is echter meer nodig dan het analyseren en

interpreteren van cijfermateriaal het is evenzeer van belang om goed op de hoogte te zijn van de

processen die de plaatseluke arbeidsmarkt voor gehandicapten reguleren. Hiertoe behoren onder

meer het functioneren van werkgelegenheidsprojecten op bedrijfstakniveau, het beleid rond

verzuimbegeleiding, herplaasing en aanname van gehandicapten in arbeidsorganisaties, de samen-

werking tussen bedrijfsleven en RBA's, streekscholen en beroepsopleidingen etc. Het onderhavige

onderzoek is ook opgezet om deze zaken in kaart te brengen.

Een laaste te noemen reden voor het werkgeversonderzoek is de inzet van het onderzoek als

middel voor de realisatie van een nevendoelstelling: de wegvoorbereiding bij werkgevers voor het

nieuwe centrum voor aÖeidsexploratie in de regio Rijnmond.

Tot slot van deze inleiding een korte toelichting op het gebruik van de termen 'werknemers met

een aandoening/handicap', '(gedeeltelijk) aöeidsongeschikten' en 'gehandicapten'. In dit deelrap-

port worden deze uitdrukkingen door elkaar gebruikt. Steeds wordt aan deze termen een brede

betekenis toegekend: zowel vroeggehandicapten als bijvoorbeeld personen die langdurig verzuimen

en alleen met een aanpassing weer aan het werk kunnen, worden ennee aangeduid. Deze toepassing

komt overeen met de wijze waarop'het begrip 'gehandicapte werknemer' in de Wet Arbeid

Gehandicapte Werknemers gehanteerd wordt.

t-2 Vraagstelling

Als leidraad bij het onderzoek hebben de volgende twee vragen gediend:

1. V/at is de huidige stand van zaken in de ondememing met betrekking tot vacaturevervulling,

loopbaanplanning, ziekteverzuim, aöeidsongeschiktheid en WAGW-beleid?

2. Op welke wijze kan een centrum voor arbeidsexploratie de ondememingen ondersteunen bij de

ontwikkeling en uitvoering van beleid omtrent de aóeidsdeelname van mensen met een

handicap?

Tijdens het onderzoek bleek dat het belang van samenwerking tussen het arbeidsexploratiecentnrm

en de ondememingen tweezijdig kan zijn: vanuit de zijde van de werkgevers werden namelijk niet



TNO deelrapport 3

NIPG 92.A8

alleen wensen kenbaar gemaakt omtrent de dienstverlening van het centrum voor arbeidsexploratie.

Ook kwam aan bod welke faciliteiten de arbeidsorganisaties kunnen bieden om de realisatie van de

doelstellingen van de arbeidsexploratie (mede) mogelijk te maken. Deze informatie is als een apart

punt van aandacht in deze notitie opgenomen.

Opbouw van dit deelrapport

Allereerst wordt aangegeven hoe het werkgeversonderzoek is opgezet. In hoofdstuk 3 worden de

ondenuerpen werkgelegenheid, het huidige beleid omtrent preventie van ziekte en arbeidsonges-

chiktheid en de arbeidsdeelname van gehandicapten besproken. Tot slot wordt behandeld welke

factoren de reihtegratie van arbeidsongeschikten belemmeren. In hootdstuk 4 worden de opvattin-

gen van werkgevers ten aanzien van de dienstverlening van het arbeidsexploratiecentrum beschre-

ven en komen de mogelijkheden (en onmo-eelijkheden) voor samenwerking tussen ondememing en

arbeidsexploratiecentrum aan bod. De notitie wordt afgesloten met een samenvatting van de belang-

rijkste conclusies.

1.3
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OPZET EN IIITVOERING VAN HET ONDERZOEK

2.1 Methode

Voor het werkgeversonderzoek was een beperkte capaciteit gereserveerd. Dit maakte een kleinscha-

lige opzet van het ondezoek noodzakelijk met een liefst zo hoog mogelijk informatiegehalte. Als

belangrijkste methode van onderzoek is daarom gekozen voor het interview. De aard van de te ver-

zamelen informatie, welke ovenvegend beschrijvend en opiniërend is, leent zich goed voor deze

kwalitatieve onderzoeksmethode. Bovendien biedt het interview goede mogelijkheden voor een

persoonlijke introductie van het arbeidsexploratiecentrum zodat tegelijkertijd de nevendoelstelling

van het onderzoek gerealiseerd kan worden.

De kleinschalige opzet van het onderzoek vroeg tevens om een gerichte selectie van informanten.

De deelnemers aan dit onderzoek zijn allen actief in bedrijfstakken die werkgelegenheid bieden die

(rnogelijk) geschikt is voor de doelgroep van een centrum voor arbeidsexploratie. Blijkens de

arbeidsmarktanalyse (deelrapport l) zijn dat de volgende sectoren: Bouwnijverheid, Dienstverlening,

Horeca, Openbaar Bestuur, Metaalproduktenindustrie en Voedings- en Genotsmiddelenindustrie,

Detailhandel en Onderwijs.

Een tweede selectiecriterium bij de keuze van sectoren is gevormd door de macht van het getal:

twee ondememingen in voor de Rijnmond belangrijke bedrijfstakken: de Haven en de Chemische

Industrie zijn eveneens benaderd.

Er zijn tenslotte, vooral bedrijven gekozen die een duidelijke visie hebben op het gebied van

reihtegratie van gehandicapten.

Een deel van het ondezoeksmateriaal is verzameld door middel van een lijst met open vragen: het

gaat hier om informatie over enkele kenmerken van de organisatie, de hoogte van het ziektever-

zuim, het aantal V/AGV/-ers dat men in dienst heeft etc. In deze vragenlijst is één vraag opgeno-

men met voorgestructureerde antwoordcategorieën. Deze vraag inventariseert welke omstandigheden

of ovenvegingen in de aöeidsorganisatie een (belemmerende) rol spelen bU het in dienst

nemen/houden van mensen met een aandoening. Vragenlijst en interviewvragen vormen tezamen

het interviewprotocol (zie bijlage l).

Tot slot is er een beperkt aantal documenten, zoals bijvoorbeeld het sociaal jaarverslag van de

betrokken ondememingen, bestudeerd.
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1',' Uitvoering Yan het onderzoek

Functionarissen van de Kamer van Koophandel en van de Rofterdamse Ondememers Organisatie

zijn behulpzaam geweest bU de selectie van de contactpersonen in de arbeidsorganisaties. Ook zijn

enige contacten met werkgevers tot stand gekomen via doorvenvijzing.

In totaal zijn twintig organisaties benaderd met het verzoek om medewerking te verlenen aan het

onderzoek.

Om diverse redenen leidden deze contacten in 6 gevallen niet tot deelname aan het ondezoek,

waaóij in één geval sprake was van gebrek aan belangstelling voor het onderzoeksthema. Dit

betrof een grote ondememing in de Zakelijke Dienswerlening.

In totaal zijn 14 afspraken voor interviews gemaakt, waarvan er uiteindelijk wegens ziekte 1 is

afgelast. tn de periode maart-mei '92 zíjn dertien interviews afgenomen.

In totaal hebben l1 ondememingen aan het onderzoek meegewerkt. I werkgeversorganisatie en éen

sector Arbo-dienst: de Arbo-dienst Havens en Vervoer.

De verdeling van de ondememingen over de verschillende sectoren is weergegeven in tabel l.

Het interviewprotocol is van te voren toegestuurd, samen met een aanbiedingsbrief en een beknopte

samenvatting van de resultaten van de deelondezoeken die reeds waren afgerond (zie bijlage 2).

Aan het verzoek om de vragenlijst (vraag I tot en met l0 van het protocol) bij wijze van voor-

bereiding alvast in te vullen werd in de meeste gevallen voldaan. In een enkel geval is de

vragenlijst gedurende het interview door de ondezoeker(s) ingevuld. In bijna alle ondememingen

zijn de intewiews gehouden met het hoofd van de afdeling Personeelszaken, die in enkel geval

hierbij geassisteerd werden door een medewerker van de Personeelsdienst of door de bedrijfsarts. tn

één bedrijf is het hoofd van de BGD geinterviewd. van de ARBO-dienst Havens heeft het hoofd

deelgenomen aan het ondezoek.

De interviews duurden doorgaans ca. 1,5 uur en zijn meestal door twee ondezoekers afgenomen.
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TMII lndoling mar bedÍtl'htakya,! d€ aöeidsorganisatiss uit hql treíl€tswrsond€zogk

Oclrilhandsl:

Mohalp,odqkbn:
trb€djn0sÍÍiddèloniÍd rrÈtÍi€:

Bönw;

llaven:
Horeca:

Z&lilhe Oíemtwrlonirg;
QponbÉaÍ B€§tur:

ChsÍírisdp lndustb:

Uit tahel I blijkt dat op ééR na (OndenvijE) alte geselecre€rde branches in het onderzoek verregen-

woodigd zijn. Het totaal aantal betrokken werknemers (exclusief de laatstgenoemde organisatie) in

de regio Rijnmond bedraagt ca. 16500.
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WERKGELEGENHEID, ARBEIDSONGESCHIKTHEID

EN REINTEGRATIE

3.1 Inleiding

In dit hoofdstuk wordt allereerst de werkgelegenheidssituatie in de verschillende ondernemingen

besproken. Vervolgens wordt het beleid van de arbeidsorganisaties omtÍent preventie van ziektever-

zuim en arbeidsongeschiktheid beschreven. In de daarop volgende paragraaf komt de rcihtegratie

van gehandicapten in de verschillende bedrijven aan bod: eerst wordt aangegeven welke mogelijk-

heden er voor (gedeeltelUk) arbeidsongeschikten zijn om binnen het eigen bedrijf te reihtegreren.

Als tweede wordt nagegaan welke mogelijkheden deze arbeidsorganisaties bieden voor werkzoeken-

den met een aandoening, die bij één van deze bedrijven in dienst zouden willen treden. Ten slotte

zal worden aangegeven door welke factoren , in de optiek van werkgevers, het ontwikkelen en het

uitvoeren van reihtegratie -activ iteiten belemm erd worden.

Dit hoofdstuk is gebaseerd op de vragenlijst (de eerste tien vragen van het interviewprotocol) en

aangevuld met materiaal dat in de interviews naar voren werd gebracht. De verzamelde informatie

is schematisch weergegeven in tabel 2. Bij de volgende paragrafen zal steeds verwezen worden naar

de betreffende onderdelen van deze tabel.
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3.2 Werkgelegenheid in 11 ondernemingen

In deze paragraaf wordt de werkgelegenheid in de ondervraagde arbeidsorganisaties besproken aan

de hand van een drietal begrippen. Dat zijn:

l. De omvang van het personeelsbestand

2. Groei of krimp van het personeelsbestand

3. Werving van personeel

Deze gegevens staan vermeld op de regels 2 tot en met 4 van Tabel 2.

Op regel 2 is -voor zover mogelijk- het aantal personeelsleden weergegeven dat voor de betrokken

ondememing in de regio Rijnmond werkt. Voor alle arbeidsorganisaties uit het onderzoek geldt

namelijk dat zij een onderdeel van een ondememing vormen ery'of ook buiten de regio Rijnmond

actief zun. Bij één organisatie (Voedingsmiddelen-industrie) heeft de verzamelde informatie betrek-

king op een beperkt deel van het personeel: in het onderzoek is alleen het personeel van het

hsofdkantoor betrokken. (De sector-aanduiding dekt in dit geval dus niet helemaal de lading).

In tabel 2 wordt allereerst de omvang van het personeetsbestand (regel 2) weergegeven.

Opgemerkt wordt dat het in bijna alle gevallen om grote tot zeer grote bedrijven gaat. Dit is een

punt van aandacht omdat er vaak belangrijke verschillen zijn in het gehandicaptenbeleid tussen

grote en kleine bedrijven. Die verschillen hebben onder meer te maken hebben met de aanwezig-

heid van een afdeling Personeelszaken ery'of de verstrekking van bedrijfsgezondheidszorg. Het zijn

instanties die. zoals later in dit hoofdstuk beschreven wordt, zich actief met de uitvoering van dat

beleid (kunnen) bezig houden. Met het ontbreken van kleine(re) bedrijven is dus een belangrijke

beperking van dit onderzoek aangegeven.

Een tweede opmerking betreft het feit dat de verschillende branches wat betreft het aantal

werknemers, niet evenredig vertegenwoordigd zijn. Gezien de in hoofdzaak kwalitatieve aard van

de doelstellingen van dit onderzoek wordt dit niet als problematisch gezien.

Op regel 3 staat vermeld in hoevene er in de ondememingen thans sprake is van groei of

inkrimping van het personeelsbestand. Hieruit bldkt dat in 3 ondememingen er sprake is van

grcei, en in 6 andere ondememingen het personeelsbestand daalt. Deze daling is direct het gevolg

van een inzakkende markt voor de gehele branche (de Bouw) of hangt samen met ontwikkelingen

rond fusies en reorganisaties.
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Op de volgende regel is aangegeven of de organisatie problemen ondervindt bij de werving van

personeel. Dit is slechts bij twee bedrijven het geval. nl bij "Zakelijke dienstverlening" en bij

"Horeca".

Voor de Zakelijke Dienstverlening geldt het wervingsprobleem echter alleen voor functies met een

(zeer) hoog kwalificatieniveau (minimaal academisch gevormd + aanvullende eisen).

Voor de Horeca zijn er voomamelijk problemen bij het in dienst houden van nieuw personeel: het

aantal instromers dat binnen een jaar weer vertÍekt is zeer gÍoot. Een mogelijke verklaring voor het

gÍote aantal vroege vertrekkers vormt het feit dat het om fysiek vrij zwaar werk gaat. Naast het

gÍote verloop draagt ook de gestage groei van de afzeÍnarkt ertoe bij dat er in deze ondememing

steeds een grote vraag naar arbeidskrachten is. De organisatie begeeft zich actief op de aöeids-

markt: men onderhoudt contacten met opleidingsinstituten, met het Aöeidsbureau en streekscholen

en is betrokken bij diverse werkgelegenheidsprojecten. Een eventueel gebrek aan opleiding voÍmt

voor deze ondememing geen probleem: men heeft een eigen opleidingsinstituut. Werkgelegen-

heidsprojecten waarbu scholing ten behoeve van het Horeca-bedrijf wordt georganiseerd - één van

de initiatieven in de regio - , is wat deze ondememing betreft oveöodig: men leidt het liefst zelf

op.

Voor de Bouw-bedrijven speelt een belangrijke rol dat de vraag naar arbeidskrachten daalt; alleen

voor goede vakkrachten speelt sonrs het probleem van de vacaturevervulling. Bovendien functio-

neert in deze sector een samenwerkingsverband, waarbij collegiale doorlening van arbeidskrachten

mogelijk is. Wanneer in de toekomst de markt weer zou aantrekken worden wel problemen met de

vacaturevervulling verwacht, Mede daarom wordt, eveneens in de vorm van een regionaal samen-

werkingsverband. gewerkt aan de werving en opleiding van LTS-ers. Daamaast is er de ZWEV, een

wervingsp§ect voor de Bouw gericht op langdurig werklozen dat uitgevoerd wordt in samenwer-

king met het Arbeidsbureau.

De vlot verlopende personeelswerving in de andere bedrijven wordt verklaard uit het feit dat het

bedrijf goed bekend staat, dat de arbeidsvoorwaarden beter zijn dan in vergelijkbare bedrijven ery'of

dat het bedrijf een bepaalde status en uitstraling heeft.

Een bijkomende reden in sommige organisaties is het feit dat de vraag naar arbeidskrachten gering

is. 7a is bijvoorbeeld bij Detailhandel 1 en Openbaar Bestuur het verloop erg gering. En wordt de

situatie bij de "Haven"-ondememing gekenmerkt door een inkrinrping van het personeelsbestand

o.a. als gevolg van een fusie. V/erving voor vacatures vindt daarom vooral intem plaas. Daamaast

wordt er voor de stukgoed-sector monrenteel veel personeel ingehuurd, voomamelijk van de SHB

(Samenwerkende Havenbedrijven) die een uitzendpool beheert.

t1
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Ook in de organisaties Openbaar Bestuur en Ctremische Industrie worden vacatures vooral intem

vervuld.

In de Detailhandel geldt dat de gevraagde kwalificaties (opleidingsniveau), met uitzondering van de

leidinggevende functies. gematigd zijn; wel is een redelijke tot goede beheersing van de Nederland-

se taal van belang en een klantvriendelijke instelling. Een van de twee ondememingen organiseert

zelf introductiecursussen en werkt samen met een aantal werkgelegenheidsintiatieven voor

verstandeluk gehandic apten.

Hoewel voor de Metaalsector als geheel veel knelpunten voorkomen bij vacaturevervulling is

hiervan bij de Metaalprodukten-organisatie geen sprake. Voor het ongeschoolde werk krijgen zij

veel aanbod van uitzendbureaus, voor de andere functies (overwegend commerciële functies) bestaat

veel belangstelling van schoolverlaters van de Meao en Heao-opleidingen in de regio.

Om het structurele tekort aan arbeidskrachten op te vangen hebben de werkgevers in de Metaal -

verscheidene regionale initiatieven genomen. Er is een regionale stichting bedrijfsscholen opgericht,

waar het praktijkdeel van opleidingen verzorgd wordt. Op de streekscholen wordt opgeleid voor het

theoriegedeelte: SOM (metaal) en VEV (electro). Als toelatingseis voor deze opleidingen hanteert

men minimaal LBO-B. Daamaast is er een aöeidspool opgericht: Stichting Delta Metaal. Omdat

deze initiatieven niet tot voldoende aanbod van personee! leiden, worden thans allerlei projecten

ontwikkeld, gericht op specifieke doelgroepen. Sinds kort behoort daartoe ook een project voor

gehandicapte jongeren dat in samenwerking met Streekschool Zuid wordt uitgevoerd. Deze

projecten worden gekenmerkt door een verlenging van de opleidingsduur met een zogenaamd

voorschakeljaar waarin kennis van de Nederlandse taal erVof van wis- en natuurkunde kan worden

bijgespijkerd. Met het Centrum Voor Vakopleidingen wordt samengewerkt bij omscholingsprojecten

die gericht zijn op oudere werkzoekenden. De ervaringen die inmiddels in de Metaal zijn opgedaan

met speciale projecten voor verschillende doelgroepen hebben geleid tot een aantal dringende

aanbevelingen:

* er moet vanaf het begin een vloeiend en overzichtelijk begeleidingstraject zun

* er moet vanaf het begin uiuicht zijn op een baan. waaöij een groep van werkgevers ook

bepaalde verplichtingen aangaat

* er moet gewaakt worden voor "oveöegeleiding", al is een vorm van coördinatie/begeleiding

noodzakelijk

* er moet aansluiting zijn bij het regionale volwassenenonderwijs.

Aangenomen kan worden dat deze uitgangspunten heel goed overdraagbaar zijn naar scholingspro-

jecten in andere sectoren.

I2
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Conclusie

Samengevat leidt de beschrijving van de werkgelegenheidssituatie in de l1 ondememingen tot de

conclusie dat er momenteel vooral vraag is naar arbeidskrachten in de ondememingen Detailhandel,

Metaal en Horeca. Dit resultaat komt aardig overeen met het regionale en landelijke beeld van de

arbeidsmarkt. Het valt op dat in tegenstelling tot de situatie elders (zowel in de regio als in de

sector) in de meeste ondervraagde bedrijven er nauwelijks problemen zijn met de werving van

personeel. Dit wordt door de geihterviewden verklaard door relatief goede arbeidsvoonvaarden

ery'of arbe idsomstand i gheden in de betre ffende o rgani sati es.

Het zal van vele factoren aftrangen of de werkgelegenheid in deze sectoren geschikt (te maken) is

voor mensen met een aandoening. De opleidingseisen in deze sectoren liggen doorgaans tussen

LBO-B en MAVOMBO. Er worden zowel op ondememingsniveau als op bedrijfstakniveau

opleidingen verzorgd om instromers het juiste kwalificatieniveau bij te brengen. Dit betekent dat

voor gehandicapten het kwalificatieniveau in veel gevallen geen struikelblok hoeft te vormen. De

lichamelijke belasting is echter vooral in de Horeca hoog, maar ook in de Chemische Industrie, de

Detailhandel en de Metaal worden niet te veronachtzamen fysieke eisen gesteld.

Behalve de vraag of het hier om voor gehandicapten geschikte werkgelegenheid gaat is tevens van

belang op welke wijze werkgevers sollicitanten met een aandoening tegemoet treden. Deze twee

factoren tezamen zullen bepalen in hoeverre een (groeiende) vraag naar arbeidskrachten kansen

schept voor kwalificatieniveau van gehandicapten. In de volgende paragrafen gaan we dieper in op

deze vraagstukken.

Preventie van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid

Op regel 5 van Tabel 2 staan de ziekteverzuimpercentages vermeld. Indien we deze cijfers

vergelijken met het gemiddelde verzuinrpercentage van de betreffende bedrijfsverenging of

bedrijfsgroep (deze gegevens staan vermeld in bijlage 3) dan blUkt dat in 6 organisaties het verzuim

meer dan lVo afwijkt van het landelijke gemiddelde. In 3 gevallen (Detailhandel 2,

Voedingsindustrie en Chemische Industrie) ga?t het daarbij om een afwijking naar beneden; op

grond van het feit dat de verzuimgegevens van de twee eerst genoemde organisaties geen betrek-

king hebben op het personeel in de uiwoerende functies zijn in deze gevallen de lagere percentages

niet opzienbarend.

De ziekteverzuimpercentages van de organisaties Haven, Zakelijke Dienstverlening en Horeca

liggen hoger dan de gemiddelden van de respectievelijke bedrijfsverenigingen, waarbij vooral de

13

3.3



TNO deelrapport 3

NIPG 92.A8

Horeca opvalt met een verschil van bijna 3?o. Het hogere verzuimcijfer van de Haven ondememing

echter kan volledig toegeschreven worden aan een verschil in personeelsopbouw: in deze Haven

ondememing is naar verhouding meer operationeel personeel werkzaam, namelijk ca. 68Vo ten

opzichte van ca. 407o in de risicogroep Haven (zie ook BV HABM, 1990).

Hoewel de verzuimpercentages van de ondememingen Bouw l, Bouw 2 en Openbaar Bestuur niet

significant afwijken van de respectieveluke sectorgemiddelden moet toch opgemerkt worden dat dit

hoge getallen zijn (tussen lO,2 en l2?o).

Tot slot wordt opgemerkt dat de ondememing Metaalprodukten haar verzuimpercentage. als te hoog

beschouwL De helft van het personeel in deze organisatie heeft namelijk een kantoorfunctie. De

ondememing zov daarom een lager verzuim moeten hebben als andere organisaties in de Metaal-

sector.

Gezien het voorgaande za| het geen veöazing wekken dat de onderwerpen verzuimpreventie en

verzuimbegeleiding in de meeste van de l1 ondememingen in het middelpunt van de belangstel-

ling staan. Dit geldt n"let name voor de organisaties Detailhandel I, Metaalprodukten, Horeca en de

Bouw-ondememingen die onder meer speciale verzuimbestrijdingsprojecten hebben opgezet. In een

aantal gevallen hebben deze projecten reeds kort na invoering tot positieve resultaten geleid.

Daamaast functioneert in het merendeel van de organisaties een sociaal-medisch team, dat

regelmatig overleg voert over de langerdurende verzuimgevallen (vanaf 3 tot 6 weken verzuim). In

de overige organisaties zijn er vaste cohtacten met de verzekeringsgeneeskundige van bedrijfsver-

eniging of GMD öf vennrllen de personeelsfunctionarissen een sleutelrol. De eerste verantwoorde-

lijkheid voor het vezuimbeleid ligÍ doorgaans bU de directe chef. die hierbij gevolgd en

ondersteund wordt door Personeelszaken. In een aantal gevallen gaat dit gepaard met een expliciet

opleidingsplan voor de chefs. omdat van hen een andere (meer actieve en betrokken) opstelling

venvacht wordt bij verzuim van medewerkers.

Deze opstelling van de organisaties kan maar ten dele verklaard worden uit (directe) financiële

overwegingen: slechts 5 organisaties zijn eigen risicodrager (regel 7 tabel 2). Uit regel 8 komt een

ander opmerkelijk feit naar voren: bijna alle ondememingen hebben bedrijfsgezondheidszorg.

Vergeleken met het gegeven dat slechts 35Vo van de werknemers in Nederland bereikt wordt door

bedrijfs-gezondheidszorg is dit een uitermate positieve score. Hier staat tegenover dat slechts in een

klein aantal organisaties wordt samengewerkt met vaste medewerkers (verzekeringsgeneeskundige

en arbeidsdeskundige) van de GMD. de zogenaamde werkgeverteams (zie regel 9 tabel 2). In een

aantal gevallen is dit ook moeilijk realiseerbaar, omdat het personeel op verschillende lokaties

14
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(binnen en buiten de Rijnmond) werkzaam is. Bij andere ondernemingen kon men niet altijd even

duidelijk aangeven waarom een dergelijk samenwerkingsverband nog niet tot stand was gebracht.

Toch lijkt de instelling van werkgeversteams van groot belang: de tevredenheid over het verloop

van de contacten met de GMD hangt bij de l0 organisaties vrijwel volledig samen met het gegeven

of men al dan niet met vaste medewerkers van deze instelling te maken heeft. Over de contacten

met de arts van de bedrijfsvereniging is men over het algemeen tevreden. Enkele organisaties

melden dat zii bedrijfsgerichte verzuimbegeleiding van het GAK ontvangen.

De gegevens over de WAo-intrede in het afgelopen jaar (regel l0 van tabel 2) zijn moeilijk te

interpreteren. In 6 organisaties is men er niet in geslaagd om aan te geven hoeveel werknemers in

1991 voor het eerst een V/AO-uitkering hebben ontvangen. In 2 van de 5 overige organisaties

(Bouw 2 en Horeca) schommelt het arbeidsongeschiktheidsrisico rond de ZVo. Landelijk lagen deze

percentages in 1988 op l.9Vo en l.4lo (Ter Huume e.a., 1990: Deel I, p.180). De Horeca heeft

expliciet aangegeven dat men dit een veel te groot risico vindt.

Tot slot wordt opgemerkt dat dit onderzoek naar alle waarschijnlijkheid geen representatief beeld

geeft van het beleid in de Rijnmondse ondememingen onltrent preventie van ziekteverzuim en

aÖeidsongeschiktheid. Dit vanwege het feit dat bedrijfsgezondheidszorg op relatief grote schaal

wordt toegepast bij de in dit onderzoek betrokken organisaties. Het is daarom goed mogelijk dat in

de meeste ondememingen in de Rijnmond (veel) minder aandacht voor preventie bestaat dan in de

hier beschreven organisaties.

3.4 Reïntegratie van gehandicapten

3.4.L Het aantal WAGV/ers dar rhans in dienst is

Op regel l l van tabel 2 is het percentage WAGV/-ers vermeld dat thans in dienst is bij de

aÖeidsorganisaties. Deze cijfers dienen met de nodige voorzichtigheid geanalyseerd te worden. [n

de interviews bleek namelijk dat de bedrijven heel verschillende definities van de WAGW-populatie

hanteren. Een aantal keren worden omschrijvingen gehanteerd die ruin'rer zijn dan de wettelijke

definities. Anderzijds is er ook sprake van onderrapporta_se. bijvoorbeeld als gevolg van het niet

registreren van werkaanpassin-een die op medische indicatie ,eerealiseerd zijn. Deze verschillen
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worden aardig weerspiegeld door de gegevens op regel 12; de opgegeven percentages variëren van

0.2 tot lo7o.

Het landelijk gemiddelde voor de overheids- en markt sector samen bedroeg in 1990 overigens

2,L97o. De geënqueteerde bedrijven vormen weliswaar geen representatieve steekproef van de

Nederlandse arbeidsorganisaties, maar de verschillen tussen deze cijfers zijn dermate grcot dat

rekening gehouden moet worden met een iets te optimistische weergave van de feitelijk arbeidsdee-

Iame van gehandicapten, zoals bedoeld in de zin van de WAGW.

3.4.2 Reihtegratie in het eigen bedrijf

Hoe zit het in de 11 ondememingen met de nrogelijkheden voor werknemers die (gedeeltel[k)

arbeidsongeschikt raken voor hun eigen werk om in dienst te blijven bij de eigen ondememing?

Dit wordt bekeken aan de hand van een drietat ondenverpen : passend werk, herplaatsing en

omscholing.

De interviews leveren niet een duidelijk beeld gp van procedures die bij de beoordeling van

passend werk gevolgd worden. In somnrige organisaties lukt de taakverdeling tussen de verschil-

lende betrokkenen duidelijk afgesproken te zijn, in andere bedrijven is dat veel minder het geval.

Illustratief is dat er meestal geen verschil is in gehanteerde procedures bij de beoordeling van het

passend werk vanuit het perspectief van de betreffende werknemer en bij de beoordeling vanuit het

perspectief van de organisatie.

De kwaliteit van de adviezen die de GMD in deze verstrekt. althans de tevredenheid ermee. hangt

samen met het feit of men met een werkgeversteam van de CMD werkt. De waardering varieert

van uitermate positief in bedrijven waarin werkgeversteams opereren. tot een uiterst negatieve en

cynische houding in organisaties waar dat niet zo is. Geluiden als "De GMD komt met de meest

waanzinnige functies aanzetten" en "Een werkgever die van een werknemer afwil kan de GMD

gemakkelijk bedonderen" werden meermalen gehoord. In een enkel geval wordt bij de beoordeling

van passend werk reeds gebruik gemaakt van de expertise van een extem bureau.

Ofschoon er dus enige kanttekeningen geplaatst kunnen worden bij de gang van zaken rond de

beoordeling van passend werk overheerst in de bedrijven hct idee dat men hier omtrent voldoende

deskundigheid in huis heeft.
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Organisaties verschillen in de mate waarin er passende werkgelegenheid voor gehandicapten (te

creëeren) is. Het gaat hier om de herplaasingsmogelijkheden en de mogelijkheden voor omscholing

in de organisaties. De gegevens hierover staan vermeld op regel 12 en 13 van tabel 2.

Met herplaatsingsmogelijkheden worden - bestaande danwel nieuw te scheppen - arbeidsplaatsen in

de organisatie bedoeld die door een gehandicapte vervuld kunnen worden. Met

omscholingsmogelijkheden wordt verwezen naar de functieopbouw in de organisatie en naar de

mate waarin het voor werknemers met een aandoening met behulp van (inteme) omscholing moge-

lijk is om van de ene in de andere functie over te stappen.

Regel 12 geeft een gemengd beeld te zien: in de Bouw-ondememingen worden de herplaat-

singsmogelijkheden binnen de organisatie verschillend ingeschar. Dit hangt waarschijnlijk saÍnen

met het verschillen in bouwprojecten tussen beide organisaties. Door Bouw-bedrijf 2 worden

voomamelijk woningen gebouwd. Hierbij komen relatief veel afwerkingswerkzaamheden voor.

Deze werkzaamheden worden binnen verricht en zijn minder zwaaÍ dan het buitenwerk. Daamaast

wordt in deze sector bij werkgevers ook een zeker gebrek aan belangstelling gesignaleerd om

herplaatsing mogelijk te maken. Men verwacht dat die belangstelling pas zal toenemen onder

invloed van exteme druk.

In de andere organisaties zijn er wel herplaatsingsmogelijkheden (+), al wordt in een aantal

gevallen wel het 'vollopen' van deze arbeidsplaatsen gesignaleerd (t): het aantal geschikte

arbeidsplaatsen is beperkt en zijn thans bijna allemaal bezet door een werknemer met een aan-

doening. Aangezien de doorstroming van deze categorie personeel laag is, slibben deze mogehjkhe-

den dicht. Voor de toekomst verwacht men in deze ondememingen daarom dat de mogelijkheden

voor herplaatsing zullen achterblijven bij de vraag emaar.

Herplaatsing bij een andere werkgever lijkt nauwelijks voor te komen. De meeste geihterviewden

bleken goed op de hoogte te zijn van hun WAO-populatie. Dcsondanks kon slechts één bedrijf een

geval noemen uit het afgelopen jaar van een succesvolle herplaatsing van zijn werknemer bij een

andere werkgever (zie verder paragraaf 4.3).

De mogelijkheden voor herplaatsing in de organisatie worden volgens de informanten in gunstige

zin beihvloed door een groeiende vraag naar arbeidskrachten, een groot verloop onder het personeel

en een grote mate van functiedifferentiatie.

In de helft van de arbeidsorganisaties zijn goede mogelijkheden voor omscholing. Dit gegeven

blijkt samen te hangen met de mate waarin een loopbaan- en scholingsbeleid een wezenlijk en

integraal onderdeel van het personeelsbeleid vomtt. Deze prioriteitsstelling vindt plaats in de

ondernemingen met hoog gekwalificeerd personeel (Voedingsindustrie, Zaketijke Dienstverlening)
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ery'of in ondememingen waarin door groei en reorganisaties veel (kwalitatieve) ontwikkelingen in

de personeelsbezetting zijn (Detailhandel 2, Haven, Openbaar bestuur).

Weinig mogelijkheden voor omscholing zijn meestal het gevolg van geringe functiedifferentiatie in

de ondememing meestal gecombineerd met een laag kwalificatieniveau van een groot deel van het

personeel (Detailhandel 1, Metaalprodukten, Horeca).

Tenslotte: zowel voor omscholing als voor herplaatsing geldt bovendien dat de inzet voor en de

coördinatie van het herplaatsingsbeleid door de afdeling Personeelszaken en de bedrijfsarts, tezamen

met een positieve opstelling van het leidinggevend personeel belangrijke voorwaarden zijn.

Anderzijds wordt in de ondememingen veel waarde gehecht aan wederkerigheid: voor arbeidsonge-

schikt geraakte werknemers die tijdens hun dienstverband krediet hebben opgebouwd' zun

organisaties bereid moeite te doen (herplaatsing, omscholing). Daamaast wordt van deze werkne-

mers verwacht dat zij zich actief bezighouden met terugkeer in het arbeidsproces.

Conclusies

Voor de werknemers die arbeidsongeschikt raakten voor eigen werk is er tot op heden in de meeste

onderzochte bedrijven voldoende geschikte werkgelegenhei<I. In deze bedrijven wordt serieus

gewerkt aan reihtegratie van deze werknemers. Uitzondering hierop vormden de Bouw-bedrijven en

de Horeca-ondememing. De mogelijkheden zijn vooral gelegen in herplaatsing (d.w.z. een sooÍge-

lijke functie eventueel met aanpassing). niet zozeeÍ in omscholing naar een ander type functie.

Omdat het aantal geschikte aöeidsplaaSen echter beperkt is, dreigen in een aantal bedrijven de

herplaatsingsmogelijkheden op korte termijn substantieel af te nemen. Dit heeft tot gevolg dat in de

nabije toekomst de kans om te reihtegreren in het eigen bedrijf mogelijk sterk zal afrtemen.

3.4.3 Aanname van gehandicapten

Dit hoofdsttk is begonnen met een beschrijving van de werkgelegenheid in de I I ondememingen.

Die situatieschets werd afgesloten nret de opmerking dat niet alleen de aanwezigheid van geschikte

werkgelegenheid de kansen op prioriteitsstelling van gehandicapten bepaalt. Evenzeer is van belang

op welke wijze werkgevers sollicitanten met een aandoening tegemoet treden. Dit vraagstuk is in de

interviews expliciet aan de orde gesteld.

Een aantal geïnterviewden had nog nooit met deze siruatie te maken gehad. Maar van alle

werkgevers is de opstelling ten opzichte van aspirant-werknemers met een aandoening die bij het
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bedrijf solliciteren te karakteriseren als welwillend. Tegelijkertijd is men voorzichtig: spontaan

worden verschillende voorwaarden ge formulee rd.

Indien de aspirant-werknemer de beste kandidaat is. is er geen enkel probleem. Ook niet als er

eventueel een aanpassing moet plaats vinden. Dit moet echter niet een aanpassing van de functie-

inhoud betreffen: bij aanname van personeel worden de functie-eisen nimmer teruggeschroefd. iets

wat wel mogelijk is bij herplaatsing van 'eigen' arbeidsongeschikt geraakte werknemers. Ook acht

men het van belang dat er een goede aanstellingskeuring plaats vindt, eventueel aangevuld met

specialistische adviezen.

Sommige werkgevers wijzen erop dat zeker indien er een aanpassing nodig is. de kandidaat niet

zelfstandig moet solliciteren maar via bemiddelende instanties aangeboden moet worden. DaaÖij

wordt gewezen op de behoefte aan begeleiding die er in dat geval bij het individu en bij de organi-

satie bestaat. Over deze punten verschilt men met elkaar van rnening: een aantal andere ondeme-

mingen gaven aan dat niet de gehandicapte maar de vacature als insteek moet dienen en dat er

gewaakt moet worden voor "overbegeleiding". In diverse sectoren bestaan werkgelegenheidsprojec-

ten voor moeilijk bemiddelbare groepen (Bouwvakpool Rijnmond, Stichting Havenwerk. gemeente-

lijke Herplaatsingsbureau). Gehandicapten zouden gewoon in die projecten moeten kunnen

meedraaien.

Het belangrijkste voorbehoud echter dat door alle bedrijven wordt genoemd is de voorrang voor het

eigen personeel wanneer het gaat om functies die geschikt (te maken) zijn voor een werknemer met

een aandoening. In de praktijk leidt dit tot grote concurrentie russen de diverse groepen werknemers

met een aandoening. Daar bovenop komt de concunerende werking van de eerder genoemde

werkgelegenhe idsprojecten voor moeilijk bemiddelbare groepen.

Wanneer we nu kijken naar de het totaal aantal WAGW-ers dat het afgelopen jaar in dienst

genomen is (regel 14 tabel 2), dan btijkt dat deze drenrpels vrijwel niet te slechten zijn door

aspirant-werknemers met een aandoening. Het totaal aantal WAGW-ers dat het afgelopen jaar in

dienst genomen is bedraagt voor alle organisaties samen slechts 7. Hetgeen, vergeleken met de

totale werknemerspopulatie waarop het onderzoek betrekking heeft (circa 16500). een bijzonder

klein aandeel vormt. Ook vergeleken met het vrij hoge percentage WAGV/-ers dat in de bedrijven

in dienst is (zie voorgaande paragraaf betekent dit eveneens een teleurstellend lage instroomkans

voor gehandicapten.

Geconcludeerd wordt dat in de onderzochte bedrijven de werkgelegenheid voor werkzoekenden met

een aandoening minimaal is. Dit ondanks de in principe welwillende opstelling van de arbeidsorga-
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nisaties jegens werkzoekende gehandicapten. De voonvaarden die men aan aanname stelt tezamen

met de concurrentie van het reeds in dienst zijnde personeel resulteren in een bijzonder kleine kans

voor gehandicapten om bij deze organisaties in dienst te treden.

3.5 Belemmerende factoren

In het voorgaande is op diverse plaatsen al aangegeven dat de mogelijkheden van de organisatie

voor het ontwikkelen en het uitvoeren van reihtegratie-activiteiten door vele factoren beihvloed

kunnen worden. Als slot van dit hoofdsruk wordt beschreven welke factoren dat zijn en hoe groot

hun invloed is. Op de laaste 5 regels van tabel 2 zijn de resultaten weergegeven van vraag 8 van

de vragenlijst: de inventarisatie van omstandigheden en ovenvegingen die een belemmerende rol

spelen bij het in dienstnemen/houden van werknemers met een aandoening. (Van "Bouw 2" zijn

deze gegevens niet beschikbaar).

Omwille van een inzichtelijke weergave van deze resultaten zijn er op min of meer intuiïieve

gronden 5 typen bezwarende omstandigheden onderscheiden. Deze typen zijn:

- de organisatie van het werk;

- negatieve attituden, d.w.z. ideeërVwaarden die leven in de organisatie en indirect (her)plaatsing

belemmeren:

- vooroordelen bij collega's. werkleidihg of exteme relatiesÀlanten;

- financiële voonvaarden:

- problemen bij de praktische uitvoering van het reihtegratiebeleid.

Met het cijfer l, 2, of 3 wordt aangegeven of de betreffende omstandigheid respectievelijk in zeer

geringe, in enige of in vrij grote mate een belemmerende rol speelt in de organisatie. (In bijlage 4

worden de technische aspecten van dit materiaal toegelicht.)

Uit de tabel blijkt dat de wijze waarop het werk in het bedrijf georganiseerd is. als belangrijkste

belemmerende factor wordt beschouwd. Denk hierbij aan taakgroepen, multi-inzetbaarheid,

belasting van collega's, ploegendiensten en andere omstandigheden die ertoe leiden dat het

problematisch is om functies aan te passen. Dit is een opvallend resultaat gezien het feit dat de

organisaties over het algemeen weinig problemen ondervinden bij de beoordeling van de moge-

lijkheden die het bedrijf heeft onr passend werk aan te bieden (zie voorgaande paragraaf).

In de tweede plaas worden financiële overwegingen relatief vaak genoemd als complicerende

omstandigheid bij het in dienst houderVnemen van gehandicapte werknemers. (Zie ook paragraaf
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4.2). Organisaties voor wie de genoemde problemen het sterkst spelen zijn: Bouw l, Horeca en

Openbaar Bestuur.
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SAMENWERKING TUSSEN HET CENTRUM

EXPLORATIE EN RUNMONDSE ONDERNEMINGEN

VOOR ARBEIDS.

4.1 Inleiding

In dit hoofdstuk wordt aangegeven op welke wijze een instantie voor arbeidsexploratie onder-

steuning kan bieden aan arbeidsorganisaties in de regio Rijnmond bij de ontwikkeling en uitvoering

van beleid omtrent preventie van ziekte en arbeidsongeschiktheid. Tevens wordt beschreven in

hoeverre de ondememingen in staat zijn om een bijdrage te leveren aan de doelstelling van een

centrum voor arbeidsexploratie: de bevordering van arbeidsdeelname van gehandicapten. Dat hierbij

niet alleen mogelijkheden maar noodzakelijkerwijs ook de beperkingen van de organisaties aan bod

zullen komen, zal na het voorgaande hoofdstuk geen verwondering meer wekken.

Het materiaal waar dit hoofdstuk op gebaseerd is, is afkomstig van de vraaggesprekken.

q.Z Diensten van een centrum voor arbeidsexploratie:

wensen en behoeften van werkgevers

In deze paragraaf zullen de onderwerpen van het interview, zoals vermeld in het interviewprotocol

(bijlage l), puntsgewijs behandeld worden.

Passend werk

In hoofdstuk 3 is al aan de orde gekomen dat op een enkele uizondering na de arbeidsorganisaties

vinden dat er voldoende know-how in huis (gehaald) is om te (laten) beoordelen of er passend werk

in de organisatie (te creëren) is. Ondersteuning door een centrum voor aöeidsexploratie wordt op

dit punt niet nodig geacht.

Aanname gehandicapten

Ondersteuning van een centÍum voor arbeidsexploratie wordt bij dit punt door een enkele

organisatie nuttig geacht. De werving van gehandicapten, specialistisch onderzoek naar de

arbeidsmogelijkheden van de sollicitant. het geven van begeleiding aan zowel de werknemer als aan

de betrokken werkleiding zijn diensten die met name zijn genoemd. Met nadruk zij gesteld dat,
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zoals reeds in hoofdstuk 3 beschreven is, de geihterviewden aangaande deze onderwerpen sterk met

elkaar van mening verschilden.

Stringente voorwaarde is dat het centrum zeer goed op de hoogte is van de situatie in het bedrijf.

Eén organisatie geeft in verband met deze hoge kwaliteitseis aan dat dergelijke diensten door een

sector-specifieke instantie geleverd zouden moeten worden.

Aanp as sin g e nl V o orzie ni ng e n

De meeste ondememingen hebben (wel eens) voorzieningen getroffen, waarvoor meestal vergoedin-

gen zijn aangevraagd. De ervaringen hieromtrent met de betreffende instanties zijn meestal negatief.

De oorzaak hiervan is grotendeels gelegen in de procedures die gevolgd moeten worden: ook al

doen functionarissen van de uitvoeringorganisaties hun best, het blijft een heel gedoe om een

aanvraag in te dienen, de procedures duren lang, de uitkomst is onzeker en eventuele uitkering van

de vergoeding gebeurt op ongunstige voorwaarden. De meeste organisaties zijn daarom terughou-

dend bij het aanvragen van vergoedingen: het brengt zoveel rompslomp met zich mee dat men het

Iiever zelf probeert te financieren. Een exteme instantie «lie in opdracht van de ondemenring de

aanvraag verzorgt kan deze problenren ook niet oplossen. Door de meeste ondememingen wordt

ondersteuning op dit punt door een centrum van arbeidsexploratie dan ook niet als zinvol

beschouwd.

Weuelijke regelingett

Ook dit onderdeel van het reihtegratie-beleid stelt de ondememingen niet voor onoverkomelijke

problemen. Ondersteuning is niet nodig. Eén organisatie geeft bovendien aan dat dit een taak van

de GMD zou moeten zijn.

WAO-preventie

BU dit laatste onderdeel van het interview is de mening gepeild over de wenselijkheid van een

aantal door een centrum van arbeidsexploratie te leveren diensten. Zoals eerder in deze paragraaf is

geconstateerd. verschillen de ondervraagde ondememingen ook bij dit onderdeel van het interview

sterk: een enkel bedrijf gaf aan dat ondersteuning van het management bij arbeidsconflicten nuttig

zou kunnen zijn, evenals ondersteuning bij scholing van het nanagement op het gebied van

leidinggeven en aangepast werk. Twee organisaties gaven aan voorlichting over de subsidieregelin-

gen te kunnen gebruiken, twee andere organisaties zouden ondersteuning bij het ontwikkelen van

V/Acw-beleid nuttig vinden. Meer in het algenreen is gewezen op het belang van de "zendings-

taak" van een centrum voor arbeidsexploratie. Rond het thema van werknemers met een handicap
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moet in veel bedrijven nog ontwikkelingswerk worden gedaan. In éen vraaggesprek is gesuggereerd

om een voÍm van regionale marketing te ontwikkelen: een zakelijk gefornruleerde campagne om

werkgevers te overtuigen van de arbeidsnogelijkheden van gehandicapten.

Het meest tenslotte, is gevraagd om ondersteuning bij de herplaatsing van arbeidsongeschikt

geraakte werknemers bij een andere werkgever. Een flink aantal van de ondervraagde ondememin-

gen verwacht immers in de toekomst problemen te ondervinden bij het vinden van passend werk in

het eigen bedrijf.

Ook ten aanzien van alle hier genoemde diensten geldt wat betreft de werkgevers een hoge

kwaliteitseis. In voorkomende gevallen kan dit criterium zwaarder wegen dan de nabijheid van een

regionale voorziening. Bovendien moet voorkomen worden dat het centrum voor aöeidsexploratie

de zoveelste instantie in de regio wordt die zich op de werkgevers stort met een ongecoördineerd

aanbod van arbeidskrachten en diensten.

Concluderend wordt gesteld dat met betrekking tot het dienstenpakket van een centrum van

arbeidsexploratie de I I ondememingen er onderling zeer verschillende ideeën op nahouden.

Eensgezind stellen de organisaties de hoge kwa[iteitseisen aan de dienswerlening. De meest

belangrijke opdracht voor het nieuw op te richten centrum is wellicht dat het zijn diensten

gecoördineerd, dat wil zeggen afgestemd op de reeds in de regio bestaande voorzieningen. aanbiedt.

Deze behoefte aan coördinatie komt enerzijds voort uit de bestaande situatie die als chaotisch

ervaren wordt. Anderzijds verwacht men in de toekomst voor een goed gehandicaptenbeleid meer

aftankelijk te zijn van samenwerking met andere bedrijfstakken. Met name op dit laatste punt zal in

de volgende paragraaf nader worden ingegaan.

4.3 Mogelijkheden en beperkingen voor samenrverking

Vooropgesteld wordt dat de meeste ondememingen zich expliciet (mede) verantwoordelijk achten

voor de arbeidsdeelname van gehandicapten waaöij voor het eigen personeel de hoogste prioriteit

geldt. Slechts door een minderheid van de ondervraagde bedrijven wordt deze opvatting niet gede-

eld. Een aantal geihterviewden benadrukten de noodzaak onr deze gezamenlijke verantwoordetijk-

heid van werkgevers vorm te geven in regionale samenwerkingsverbanden. Daaöij verwees men

naar het convenant dat in Rotterdarn is opgesteld voor langdurig werklozen. Zoiets zou er ook voor

gehandicapten moeten komen. De grote ondememingen kunnen dan in samenwerking met het
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midden- en klein bedrijf een plan voor reihtegratie ontwikkelen. Een breed apparaat zou het geheel

moeten coördineren, individuele trajecten uitzetten en maatwerk voor bedrijven levercn.

Tegenover deze ambitieuze wensen staan de vooralsnog geringe kansen op aÖeidsdeelname voor

gehandicapte werkzoekenden in de ondervraagde ondememingen. In de interviews zijn met de

werkgevers diverse mogelijkheden besproken om deze kansen te vergrcten. Het lopen van stages in

het bedrijf als voorbereiding op herplaatsing is thans nog geen algemeen gebruik in de organisaties.

Maar algemeen beschouwt men het als zinvol wanneer dit vaker zou plaatsvinden. Evenzeer is men

positief over het (vaker) toepassen van proefplaatsingen van aspirant-werknemers met een

aandoening. Op de vraag of men in de toekonrst positief zou reageren op venoeken voor proef-

plaatsingen antwoordden de meeste geinterviewden bevesti gend.

In hoofdstuk 3 is aangegeven dat de werkgelegenheid voor personen die tijdens hun dienstveÖand

gedeeltelijk arbeidsongeschikt raken. in de meeste ondememingen op dit moment redelijk gunstig

is. Tegelijkertijd is de verwachting uitgesproken dat in de nabije toekomst deze werkgelegenheid

waanchijnlijk afrreemt. In veöand hiemree hebben diverse werkgevers de wens geuit dat het cen-

trum voor arbeidsexploratie ondersteuning gaat bieden bij het extem herplaatsen van arbeidsonge-

schikt geraakte werknemers. Hierbij denkt men tevens aan samenwerkingsveÖanden die de eigen

bedrijfstak overschrijden. Voor de betrokken werknemers is imnrers vaak werk met een ander

belastingspatroon nodig. Werk dat in de eigen bedrijfstak meestal niet voorhanden is maar, in

andere typen bedrijven juist wel. De behoefte aan deze vomt van samenwerking treedt dan ook

vooral op bU bedrijven met eenzijdige functiesamenstelling die op deze wijze een verbreding van

het functie-aanbod kunnen realiseren.

Tot slot een opmerking over vemriming van herplaatsingmogelijkheden. die op deze manier wordt

gerealiseerd: die heeft tevens vemriming van het aanbod van arbeidsongeschikte werknemers tot

gevolg. Anders gezegd. exteme herplaatsing op basis van samenwerking tussen bedrijven werkt

alleen als de deelnemende bedrijven niet alleen werknenrers voor herplaatsing voordragen. Zij

zullen ook bereid moeten zijn gehandicapten uit andere bedrijven in hun organisatie op te nemen.

Gezien de huidige stand van zaken rond de aanname van gehandicapten kan dat een belangrijke

beperking zijn van de mogelijkheden voor samenwerking tussen Rijnmondse ondememingen en het

centrum voor arbeidsexploratie.
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SAMENVATTING EN CONCLUSIES

5.1 Gehandicaptenbeleid in een aantal grote ondernemingen

Dit ondezoek beschrijft het beleid over aöeidsdeelname van gehandicapten in l1 grote ondeme-

mingen in de regio Rijnmond. Tevens wordt aangegeven op welke wijze de betreffende ondeme-

mingen ondersteuning van een centrum voor aöeidsexploratie wensen bij de verdere ontwikkeling

en uitvoering van dat beleid. De in het onderzoek betrokken arbeidsorganisaties vormen een selecte

verzameling, de resultaten zijn niet representatief voor de Rijnnrondse ondememing.

Znnder daarbij volledigheid te pretenderen leggen de onderzoeksresultaten wél een aantal processen

bloot die voor werkgevers van belang zijn voor de inzet van gehandicapte werknemers in het ar-

beidsproces. De informatiewaarde van die gegevens kent een belangrijke beperking: de resultaten

zijn waarschunluk niet overdraagbaar op kle ine(re ) arbe idsorganisaties.

<, Welke sectoren bieden geschikte werkgelegenheid?

Er is momenteel vooral vraag naar arbeidskrachten in de ondememingen Detailhandel, Metaal en

Horeca. Dit komt aardig overeen met het regionale en landelijke beeld van de aöeidsnrarkt. Het

valt op dat in tegenstelling tot de siruatie elders (zowel in de regio als in de sector) in de meeste

ondervraagde bedrijven er nauwelijks problemen zijn met de werving van personeel. Dit wordt door

de geihterviewden verklaard door relatief goede arbeidsvoonryaarden erVof arbeidsomstandigheden

in de betreffende organisaties.

De opleidingseisen in deze sectoren tiggen doorgaans tussen LBO-B en MAVOÀ4BO. Er worden

zowel op ondememingsniveau als op bedrijfstakniveau opleidingen vezorgd om instromers het

juiste kwalificatieniveau bij te brengen. Dit betekent dat het kwalificatieniveau voor veel gehan-

dicapten geen struikelblok hoeft te vomlen. De lichamelijke belasting is echter vooral in de Horeca

hoog, maar ook in de Detailhandel, de Chemische Industrie en de Metaal worden niet te veron-

achtzamen fysieke eisen gesteld.
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5.3 Veel aandacht yoor preventie van ziekteverzuim

en arbeidsongeschiktheid

In de meeste van de I I ondememingen is het ziektevezuim, in absolute danwel in relatieve zin,

aan de hoge kant. Preventie van ziekteverzuim en aóeidongeschiktheid krijgen momenteel veel

aandacht in de ondervraagde bedrijven. De situatie in de doorsnee-ondememing in Rijnmond is

wellicht wat dit aspect van het sociaal beleid betreft minder rooskleurig. Dit vanwege het feit dat

bedrijfsgezondheidszorg, in tegenstelling tot elders. algemeen wordt toegepast bU de organisaties

die aan het onderzoek hebben deelgenomen.

5.4 Arbeidsdeelname van gehandicapten: wél herplaatsing, geen aanname

Het percentage WAGW-ers dat men in dienst heeft varieert van 0.2Vo toÍ lOVo en ligt in 8

ondememingen ruim boven het landelijk gemiddelde van 2.27o. Tevens is vastgesteld dat de

arbeidsorganisaties verschillende definities hanteren van "de gehandicapte werknemer". In een

aantal gevallen stemmen die niet overeen met de omschrijving van het begrip in de V/et Arbeid

Gehandicapte Werknemers.

Voor de werknemers die arbeidsongeschikt raakten voor eigen werk is er tot op heden in de meeste

onderzochte bedrijven voldoende geschikte werkgelegenheid. Uitzondering hierop vormden de

Bouw-bedrijven en de Horeca-ondememing. De mogelijkheden zijn vooral -eelegen in herplaatsing

(dat wil zeggen: een andere functie op de eigen of een andere afdeling eventueel met aanpassing),

niet zozeer in omscholing naar een ander type functie. Omdat het aantal geschikte arbeidsplaatsen

echter beperkt is. lijken in een aantal bedrijven de herplaatsingsmogelijkheden op korte termijn

substantiëel af te nemen. Dit kan tot gevolg hebben dat in de nabije toekomst de kans om te

reihtegreren in het eigen bedrijf mogelijk sterk afrreemt.

Voorts is gebleken dat in de onderzochte bedrijven nauwelijks werkzoekenden met een handicap

worden aangenomen. Dit ondanks de in principe welwillende opstelling van de arbeidsorganisaties

jegens werkzoekende gehandicapten. De voonvaarden die men aan aanname stelt tezamen met de

concuÍrentie van het reeds in dienst zijnde personeel resulteren in een bijzonder kleine kans voor

gehandicapten om bij deze organisaties in dienst te treden.
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5.5 Organisatorische en financiële problemen

De wijze waarcp het werk in het bedrijf georganiseerd is en financiële aspecten van arbeidsdeelna-

me van gehandicapten vormen in de ogen van de werkgevers de belangrijkste belemmerende

factoren bij het gehandicaptenbeleid.

Organisaties voor wie de genoemde problemen het sterkst spelen zijn: "Bouw 1", "Horeca" eÍl

"Openbaar Bestuur".

5.6 Wensen van werkgevers: divers en veelomvattend

Wat betekent dit alles nu voor de eventuele samenwerking tussen Rijnnrondse arbeidsorganisaties

en een centrum voor aÖeisexploratie? Ten eerste is gebleken dat over het dienstenpakket van een

centrum van arbeidsexploratiecentrum de I I ondememingen zeer verschillende wensen en

behoeften hebben. Znnder uitzondering stelt men echter hoge kwaliteitseisen aan de dienstverlening.

Bij werkgevers bestaat bovendien behoefte aan regionale samenwerking en coördinatie ten aanzien

van het beleid over de aöeidsdeelname van gehandicapten. Dit zijn wensen die met elkaar

gecombineerd bijzonder hoge eisen stellen aan het toekomstige centrum. Een duidelijke keuze ten

aanzien van het aanbod van diensten dat het centrum zal doen, is onoverkomelijk.

De meest belangrijke boodschap van de'werkgevers tenslotte, voor het nieuw op te richten centrum

is dat het zijn diensten gecoördineerd aanbiedt en afgestemd op de reeds in de regio bestaande

voorzieningen.
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TOELICHTING

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

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

over WAO- en Ziektewet in elk geval bereikt. Vele - ook wettelijke - maatregelen worden

voorgesteld of ingevoerd om het onaanvaardbaar hoge aantal mensen met een uitkering in te

dammen. In de bedrijven en instellingen moet het echter gebeuren en veel hangt af van de

inventiviteit en flexibiliteit van werkgevers en werknemers. In het overleg tussen werkgevers,

werknemers en overheid en in de wetsvoorstellen Terugdringing AöeidsongeschiktheidsVolume

(TAV) wordt gesproken van een terugkeerplan na 3 maanden verzuim en van een veel intensievere

bemoeienis van CMD/GAK en Bedrijfsvereniging na 6 maanden vezuim. HieÖij wordt van de

werkgever geeist aangepast werk te bieden en van de werknemer dit werk te accepteren. De

bewijslast dat redelijkerwijs geen aangepast werk voorhanden is, berust bij de werkgever.

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

werknemers weer aan een geschikte functie te helpen. Dit lukt alleen met arbeidsonderzoek en

intensieve begeleiding: deze begeleiding ligt op het kruispunt tussen medische revalidatie.

arbeidstraining, advisering bU beroepskeuze en opleiding en bemiddeling op de arbeidsmarkt. Er

zijn gespecialiseerde instituten die zich hiem'ree bezighoudcn zoals afdelingen Aóeidsexploratie van

revalidatiecentra, Centrum Beroepsopleidingen Hoensbroeck en Arbeidsonderzoekcentra die geliëerd

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

aandoening gebeurt vooralsnog door de GMD.

In de regio Rijnmond zal na jarenlan,ee vooöereiding in 1994 het regionale revalidatiecentrum

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

afdeling Aöeidsexploratie bij een dergelijk centrum gewenst is. Om de start van Arbeidsexploratie

te onderbouwen. verricht het NIPG/TNO onderzoek in de re-sio Rijnmond: werknemers die langer

dan 6 maanden verzuimen zijn met een postenquëte ondervraagd en regionale arbeidsmarktgegevens

zijn geanalyseerd: tevens worden bedrijven, uitkeringsinstanties en het arbeidsbureau geinterviewd.

Een belangrijke vraag bU de initiatiefnemers van de Arbeidsexploratie is of en hoe individuele

bedrijven gebruik zouden kunnen maken van de diensten van Arbeidsexploratie. Bij het terugdrin-

gen van langerdurend verzuim komt immers steeds nadrukkelijker de vraag aan de orde: wat is

passend werk? Advisering in deze behoeft niet voorbehouden te zUn aan GMD/GAK of Bedrijfs-

vereniging.
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Dit alles is de achtergrond van het gesprek dat medewerkers van het NIPG/INO met u als

vertegenwoordiger van uw bedrijf willen voeÍen. Rode draad in het gesprek is het bedrijfsbeleid ten

aanzien van langerdurend verzuim en (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid en de mogelijkheden om

passend werk te bieden.
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I ALGEMEEN

I Hoeveel werknemers telt uw bedrijf c.q. bedrijfsvestiging?

Welke producterVdiensten levert het bedrijf en wat is ongeveer de omzet in guldens?

2 Ztjn er binnen 2 jaar belangrijke veranderingen te verwachten in producten, productie-

pÍoces ery'of organisatie?

Bij welke bedrijfsvereniging is uw bedrijf aangesloten, in welke mate is uw bedrijf

eigenrisicodrager en wordt systematisch een aanstellingskeuring venicht?

4 Hoe is de verzuimbegeleiding in uw bedrijf geregeld? Rol van:

- Afdeling Personeelszaken

- Bedrijfsgezondheidsdienst

- Sociaal-medische begeleiding

- Vaste relatie met GAIVGMD, Bedrijfsvereniging

- Registratie/melding.

5 Wat is het ziekteverzuinrpercentage in uw bedrijf en hoe verschilt dit per afdeling; kunt u

een schatting maken van het aantal werknemers dat op dit moment langer dan 6 maanden

verzuimt?

6 Kunt U een schatting nraken van het aantal werknemers dat onder de WAGW valt en

hoeveel van deze werknemers heeft u het afgelopen jaar in dienst genomen?

Hoeveel werknemers hebben de afgelopen 2 jaren voor het eerst een WAO-uitkering

ontvangen?

7 Is er een beleidsplary'plan van aanpak op schrift ten aanzien van het in dienst houden/ne-

men van werknemers met een aandoening?
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8 Welke algemene overwegingen c.q. omstandigheden spelen in uw organisatie een rol bij

het al dan niet in dienst houden/nemen van werknemers met een aandoening (afgezien van '

de kwalificaties van individuele personen)?

Geeftuaan:l=eenduidelijkerol,2=nietzoduidelijk,wisselend,J=geenrol.Geeftu

teveÍrs aan of u er ook concrete ervaring mee heeft.

a in het wrleden ljn enaringen met gehandicapu werknemers gunstig geweest

1 Íl 3 Ei','ir:irc :B rjnr);l

b precedenten wat betreft afwijkende Uakvervulling zijn ongewenst

i ? i-l E:^;ani:r: ie i nea

c het produclieproces maah werkaanpassingen onmogelijk

I íj :i EÍirn.g ja j r,:si)

d financiële tegemoetkomingen mo€len eventueel productievedies compenseren

i i 3 Ei;ani'(:rj.r./t)è?

e het vÍeík is veel in taakgroepen georganlseerd; dit bemoeilijkt werkaanpassingen

1 2 :.i Ë:-iài]:!(} ia: ft.99

Í de werkaanpassingen belaslen de collega's

i ! 3 Ëi','arir:c:irlr:0;l

g onze uerknemers mooten multi-inzetbaar zijn; aangepast werk is hierbij een belemmering

'i 2 :< EÍyiriii;r: ia j *it
h van gehandicaple werloemers ven rachl men een laag prestalieniveau

1 it 3 lii'u:irrnc rR i nr]i,

i van gehandicapte werknemers veíwacht men een hoog ziekteverzuim

.l ? :i E:^.;;liiiir: iai i riri{r

,l onze bedrijÍsarlruur bemoeililkt een afwijkende taakvervulling van de gehandicapè werknemer

1 íj lr E:-"errrt :s ; n-ag

k er zrln vooroordelen over gehandicapte werknemers br1 collega's

: i1 ii Er,r.?nnr'i iir i nee

I er z1n rrooroordelen over gehandrcapte werknemers bi.j leidinggevenden

1 2 .l ËrtP.rt:lq ia,' ngg

m er zijn vooroordelen over gehandicapte werknemers bij klanterVexterne relattes

i i § Eryart,§iitillè?

n het bedriií heeít op dil momsnt een minder gunstige economische positie; dit belemmert het in

dienst nemen/houden van gehandicapten 'j 2 :-i L: yiliri;rj ia ,' r!t;g

o er zijn geen gesdrikte werkzaamhedeníunctres voor gehandicapten in het bedrijÍ

i I 3 [i','a:ir:§ rir.i r:r]i,

p in het rrerleden Íjn enanngen met gehandicapte werknemers niet gunstig gerveest

i ? :l [+ilrii:ii ia i riiit

q bij het imago van het bedrijl hoort een goed sociaal beleid en daaóij past het in dienst

houden/nemen van rverknemers met een aandoening? i ,l Í [iuiiri:!; ;B 
j n{}i,

r de budgettare/íinancièle organisalie in het bedrijf werkt remmend op het in dienst nemen/houden

van gehandicapte werknemers i ll :i E.J..iín( rar i [€è
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s do tew€Íkstelling van gehandicapte werknemers bÍongt allerl€i (administratieve) Íompslomp met

zich mee I 2 i< Ë:'rrliiir.i ia r ritig

I de vereiste kennis van allerlei (wettslijke) regelingen is een arare belasling

'l Íj 3 E;',:iirr*g ::l j nC*

u de ervaringen mel de uill€ÍingsinslanÍes zijn gunstig

': ? ri El";rrriiti i:i I ririÍr

v de enaringen met do uidí,sringsinstanti€s zjn niet gunstig

1 Íj ï. Eruerri:':.q p : nQ

w pÍsstatievErlies woídl onvoldoend€ geompenseerd door de WAouifi,enng

i ? li Ery;irr'i ie i ne.a

x werkaanpassingeruvooniening€n zijn te moeiliik en le lraag veÍgo€d ts kilgen bt, de

uidreringsinslanlies '! 2 i Ërrp.:rrili ia i fres

y gehandicapten sollicitsísn niet bii ons bedrijí

i .' S Ëi;arlr: :e l rree

z er is in ons bednlí onvoldoends kennrs om weík ium te passen aan ryeÍknemers met een aandoening

'l íj j. Er;errnC :; ; nsí;

9 Hoe moeiluk of makkelijk kan nren aan personeel komen en hoe ligt dit voor de uiteenlo-

pende taakgebieden in uw bedrijP Denkt u hierbij aan factoren als blauwe/\4/itte boorden-

werk. specialisatie en scholingsgraad, het verloop in de functies, leeftudsopbouw personeel

e.d..

l0 Hoe voorziet men doorgaans in vacatures? Komt het voor dat u functie-eisen bijstelt en op

welke gÍonden gebeurt dit dan?

Welke rol spelen in uw vacaturebeleid inteme loopbaantrajecten (sommige functies intern.

andere extern bijvoorbeeld)? Is daarbU ook voozien in horizontale of 'afbouwende'

trajecten, aangepast aan veranderende kenmerken van werknemers? Maakt men in

voorkomende gevallen ook gebruik van outplacementbureau's?
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II PASSEND WERK

Passend werk; de werkgever moet al het mogelijke doen passend werk ter beschikking te

stellen aan werknemers met een tijdelijke of blijvende aandoening; hij moet het ook

kunnen aantonen als het niet voorhanden is (nieuwe interpretatie art. 30 ZW, art. 6

V/AGW). Het gaat hier om het bieden van een bestaande functie die passend is, dan wel

om concrete individuele aanpassingen in functies.

11 Hoe wordt in uw bedrijf beoordeeld of een functie passend is voor een werknemer? Sluit

dit aan bij hoe de uitkeringsinstanties beoordelen wat passend werk is voor de verzui-

mende werknemer (het begrip passend werk wordt overigens ook vemrimd)?

12 Hoe wordt in uw bedrijf vanuit het productieproces beoordeeld of individuele functie-

aanpassingen mogelijk zijn? Sluit dit aan bij hoe de uitkeringsinstanties beoordelen wat

passend werk is voor de verzuimende werknemer?

13 Hoe zijn binnen uw bedrijf de mogelijkheden voor werknemers met een aandoening voor

omscholing, het volgen van stages en verandering van loopbaan?

14 7nu u voor de advisering of beoordeling of functies en functie-aanpassingen mogelijk zijn,

gebruik willen maken van de diensten van een extem bureau, anders dan uitkeringsinstan-

ties? Vind u het redeluk dat (een deel van) de kosten voor rekening van het bedrijf (komt)

komen?

IrI AANNAME GEHANDICAPTEN

Uit ons onderzoek blukt dat veel langer verzuimende werknemers ànder werk willen,

eventueel met aanpassingen.

Hulp en begeleiding wordt dan ook vooral gewenst op het gebied van solliciteren. zoeken

naar werk, beroepskeuze en omscholing.
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l5

16

t7

Wanneer dergelijke aspirant-werknemers met een aandoening solliciteren, op welke wijze

zou u hen tegemoet treden?

Hoe zijn in uw bedrijf de mogelijkheden van stageplaatsen of proefolaatsingen voor

aspirant-werknemers met een aandoening en zijn deze plaatsen in uw bedrijf aanwezig?

Acht u het nuttig dat een extem bureau anders dan de uitkeringsinstanties, de capaciteiten

en beperkingen van deze sollicitanten c.q. werknemers die van werk willen veranderen,

gedegen onderzoekt in relatie tot de specifieke vacatures in uw bedrijn Vind u het

redelijk dat (een deel van) de kosten voor rekening van het bedrijf (komt) komen?

Hoe zijn in uw bedrijf de mogelijkheden voor arbeidsplaatsen waar onder speciale begelei-

ding gewerkt wordt door gehandicapten voor wie een dergelijk specifieke begeleiding

noodzakeldk blijft om goede prestaties te leveren (werknemers 'met een gebruiksaanwij-

zing', bijv. geestelijk gehandicapten)?

Acht u het nuttig dat een extem bureau een dergelijke begeleiding op zich neemt? Vind u

het redelijk dat (een deel van) de kosten voor rekening van het bedrijf (komt) komen?

l8

l9
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ry AANPASSINGEN/VOORZIENINGEN

Uit ons onderzoek onder langdurige vezuimers en WAO-ers blijkt een duidelijke behoefte

aan werkaanpassingen. Het is echter bekend dat bedrijven hiervoor niet vaak vergoedingen

aanvragen. Daarom stelt de wetgever een versnelde aanvraagprocedure (behandeling

binnen 3 maanden) voor van werkvoorzieningen (a*.57a AAW).

18 Heeft uw bedrijf wel eens dergelijke voorzieningen getroffen en zo ja welke en zijn

hiervoor vergoedingen aangevraagd?

19 Hoe zijn in dit veöand uw ervaringen met uitkeringsinstanties?

ZO 7au u voor het treffen van voorzieningen en het aanvragen van vergoedingen gebruik

willen maken van de diensten van een extern bureau, anders dan uitkeringsinstanties?

Vind u het redelijk dat (een deel van) de kosten voor rekening van het bedrijf (komt)

komen?
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V WETTELIJKE REGELINGEN

Er zijn diverse (toekomstige) regelingen van WAO. AAW, ZW, bijvoorbeld toepassing

art. 30 ZW (passend werk tijdens ziekte) of aanvragen loonkostensubsidie en inwerk/be-

geleidingssubsidie bij indiensuremen van WAO-ers dan wel een bonus/malussysteem ter

bevordering van het indienstnemen en -houden van (gedeeltelUk) arbeidsongeschikten;

daamaast zijn er de regelingen van de WAGW.

2l Wie in uw bedrijf houdt zich met deze regelingen bezig en zijn zij voldoende op de

hoogte?

22 Znu u in voor advisering gebruik willen maken van de diensten van een extem bureau.

anders dan uitkeringsinstanties? Vind u het redelijk dat (een deel van) de kosten voor

rekening van het bedrijf (konrt) komen?
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VI WAO.PREVENTIE

Het is denkbaar dat een extem bureau ondersteuning kan bieden bij het voorkomen van

langdurig verzuim en WAO-intrede op een andere dan hiervoor genoemde wijze. Te

denken valt aan:

- ondersteuning aan werknemers met arbeidsconflicten en persoonlijke (psychische)

problemen die werkgebonden zijn

- ondersteuning van leidinggevenden en PZ-functionarissen op dit gebied

- ondersteuning aan werknemers met meer lichamelijke werkgebonden problemen (zoals

rugklachten)

- ondersteuning aan leidinggevenden en PZ-functionarissen op dit gebied

- het geven van bijscholing en cursussen op het gebied van arbeidscontlicten

- het geven van bijscholing en cursussen op het gebied van werkaanpassingen

- ondersteuning bij het ontwikkelen van een ondcmemingsbeleid op het gebied van

WAO-preventie en WAGW

23 Kunt u voor elk van de genoenrde onderwerpen aangeven of uw bedrijf gebruik zou

willen maken van de diensten van een extem bureau. anders dan uitkeringsinstanties?

Vind u het redelijk dat (een deel van) de kosten voor rekening van het bedrijf (komt)

komen?
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YII SLOTVRAAG

24 Heeft u nog suggesties, die in het voorgaande nog niet aan bod gekonnen zijn, op het

gebied van arbeidspartieipatie vui gehandicapten?
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Aanbiedingsbrief + Samenvatting
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XX februari 1992

x

x

Geachte x.

Hierbij bevestigen wij de afspraak die u tijdens het telefonisch onderhoud op jonstleden
uur op uwmaakte met mevrcuw Mul. Het interview zal plaatsvinden op maart om

kantoor. Het interview zal u afgenonren worden door en ongeveer 1.5 uur in beslag nemen. De
vragen die in het interview aan de orde zullen komen zijn bijgevoegd, zodat u zich alvast een beeld
kunt vormen over de gespreksonderwerpen. Niet alle vragen zullen aan bod komen: het interview
zal alleen die onderwerpen behandelen die voor uw organisatie van belang zijn.
We zouden het zeer op prijs stellen wanneer u voor de vragen I tot en met l0 alvast de antwoor-
den invult op de daarvoor bestemde ruimte. Daamaast zouden wij graag algemene schriftelijke
informatie over uw bedrijf willen bestuderen, zoals een (sociaal) jaarverslag en algemene produktin-
formatie.

Het interview vindt plaast in het kader van een onderzoek dat door het Nederlands Instituut voor
Praeventieve Gezondheidszorg TNO (NIPG-TNO) wordt verricht in de regio Rijnmond. Het
onderzoek is een marktverkenning waarbij wordt nagegaan wie baat zou kunnen hebben bij een
toekomstig Aöeidsexploratie centrum. Een Arbeidsexploratie centrum is een speciale voorziening
voor werknemers met een handicap, die streven naar (her)intrede op de arbeidsmarkt.

In veel regio's functioneert inmiddels een Arbeidsexploratie centrum, maar in de economisch zo
belangrijke regio Rijnmond bestaat deze voorziening nog niet. Vandaar dat de Vereniging van
Gehandicaptenorganisaties Rotterdam (VGR) en het toekomstige revalidatiecentrum Rijndam het
initiatief hebben genomen tot de start van een centrum voor arbeidsexploratie in de regio. Zij
worden daaÖij gesteund door de Gemeente Rotterdam. de GMD, het ABP en de Kamer van
Koophandel in Rotterdam.
Het Arbeidsexploratie centrum is bedoeld voor mensen met een aandoening, die moeilijk aan het
werk komen. Het centrum doet diagnostiek over de arbeidsmogelijkheden in relatie tot de handicap,
verzorgt arbeidstraining en er is ervaring met het adviseren over werkaanpassingen.
Voor het uiteindelijke succes van de begeleiding is het noodzakelijk dat er een goede afstemming
van werkzaamheden bestaat tussen het centrum en het Arbcidsbureau, de GMD en het ABP. de
regionale voorzieningen voor omscholing en met actuele ontwikkelingen op de aöeidsmarkt in de
regio Rijnmond. De vorm waarin dit alles moet gebeuren is nog niet vastgesteld. Ook is nog
onduidelijk in hoeverre het centrum rechtstreeks toegankelijk zou moeten zijn voor werkgever en
werknemer.
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Om de oprichting van een arbeidsexploratiecentrum voor te bereiden wordt thans door het Neder-

Iands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO (NIPG-TNO) dit onderzoek verricht. Het
onderzoek wordt gedaan onder (ex)werknemers die vanwege een aandoening langer dan 6 maanden

niet werken, onder vertegenwoordigers van werkgevers en bij de GMD. het ABP en overige

betrokkenen. Nagegaan wordt wat het centrum voor hen zou kunnen doen en welke condities
daaraan verbonden zijn.
Het is de bedoeling dat de inrichting van het nieuwe centrum gebaseerd wordt op deze informatie
van hun toekomstige klanten. Het centrum moet in 1994 van start gaan.

Een korte samenvatting van de onderzoeksresultaten tot dusver (enqu6te onder werknemers en

arbeidsmarktanalyse) is ter uwer informatie bij deze brief gevoegd.

Met vriendelijke groeten,

, Hoogachtend,

C.W.J. Vy'evers, projectleider
C.A.M. Mul
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Korte samenvatting van de onderzoeksresultaten tot dusver

I Enquëte onder werknemers
In april '91 is een enquëte uitgezet onder werknemers en ex-werknemers. woonachtig in de regio
Rijnmond, die wegens een aandoening, ziekte of ongeval langer dan 6 nraanden niet werken. Een
grcot deel van de ondervraagde (ex)werknemers geeft aan inmiddels weer aan de slag te willen.
Het gaat hieöij om een groot aantal mensen: op basis van de enquéteresultaten wordt geschat dat
het in Rijnmond om minimaal 13.765 gemotiveerde werkzoekende mensen met een aandoening
gaat.

Onder de geënquëteerden die weer aan het werk willen bevinden zich naar verhouding veel
vrouwen. De werkwilligen zijn in vergelijking met de gemiddelde WAO-uitkeringsgerechtigde
relatiefjong en hoger opgeleid; ook voelen ze zich over het algenreen gezonder.
Ongeveer een kwart van de mensen die weer aan de slag willen, denkt zonder aanpassing weer
terug te kunnen naar hun eigen werk, maar 53Vo wil índer werk eventueel met aanpassingen. In
veel gevallen lijkt de arbeidsongeschiktheid opgevat te worden als een 'midlife crisis' in de loop-
baan, een (gedwongen) heroriëntatie in de carrière. Men heeft dan ook vooral behoefte aan
begeleiding op het gebied van beroepskeuze, omscholing. solliciteren en het zoeken naar werk. Dit
betekent dat naast het in dienst houden van gehandicapten ook de aandacht gericht moet worden op
het indienst nemen van mensen met een (doorgemaakte) aandoening. Txker voor de groteÍe
bedrijven is het een interessante vraag in hoeverre hun personeelsbeleid hierbij kan aansluiten.

2 De arbeidsmarkt voor gehandicapten
Uit gegevens van de Provincie Zuid-Holland en het Aöeidsbureau blijkt dat in de periode mei '89-
april '90 in Rijnmond ongeveer 42.000 vacanrres waren. waarvan 22Vo moeilijk vervulbaar wÍ§.
Vacatures die langer open stonden betroffen in het algemeen banen met specifieke functie-eisen,
terwijl het kwalificatie-niveau van de Rotterdanrse werkzoekenden relatief laag is. Medio l99l
waren er bij het aöeidsbureau 67.500 werkzoekenden ingeschreven. Gezien de grote concurrentie
op de arbeidsmarkt zijn de reihtegratiekansen van gehandicapten vooral gelegen in die segmenten
van de arbeidsmarkt waar vervulling van vacatures problematisch is. Om in deze segmenten een
baan te kunnen verwerven zijn (gerichte) scholing én het opdoen van praktijkervaring noodzakelijk.
Branches die gezien de samenstelling van het onlangs ingestroomde personeel perspectief bieden
voor -Eehandicapten, zijn: de bouwnijverheid. dienswerlening, horeca. het openbaar vervoer en de
metaalproducten en voedings- en genotmiddelenindustrie.
Beroepsgroepen op ntinimaal lbo/mavo-niveau die werkgelegenheidsperspectieven bieden zijn:
handels- en computerpersoneel. administratief en verzorgend personeel en bouwtimmerlieden. Op
lager opleidingsniveau zijn er mogelijkheden voor reinigin-esarbeiders, chauffeurs, huisschilders en
magazijnpersoneel. Overigens zijn deze aöeidsmarktgegevens aan snelle veranderingen onderhevig.

3 De functie van Arbeidsexploratie (AE)
Arbeidsexploratie beoogt het systematisch onderzoeken en bevorderen van de arbeidsmogelijkheden
van gehandicapten. Gekoppeld aan een revalidatiecentrum kunnen in een vroeg stadium reële
arbeidsperspectieven worden ontwikkeld.
In het aÖeidsonderzoek worden (rest)capaciteiten en vaardigheclen opleidingsniveau en motivatie
bepaald. Bij de arbeidstraining worden deze aspecten in de gewenste richting ontwikkeld. Tevens
worden voorstellen gedaan voor arbeidsaanpassingen en voorzieningen.
Voor een effectieve werkwijze is voeling met bedrijfsleven en arbeidsituaties noodzakelijk
(stagebegeleiding e.d.) evenals nret de onderwijswereld. Arbeidsbemiddeling van gehandicapten
behoort tot de taakstelling van de GMD en vomlt niet een functie van de Arbeidsexploratie.
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BIJLAGE 3

Verzuimpercentages per bedrijfsvereniging
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Tabel: Overzicht van vezuimpeÍcentages per bedrjifsvereniging, berckend over het jaar 1989 op

basis van omslagleden

5J

03

t0

t7

l8

19

72

24

25

26

Bouw

Metaalindustrie

Voeding

DETAM

Habivi

Horeca

Overheid

Banken

Nieuwe Algemene

lo,u

8,00

7,93

7,36

6,18'

8,04

tt,74

5,24

7.90"

Bron: SVr Kemcijfers Sociale Vezekering le Kwartaal l99l

' Het verzuimpercentage van de risicogroep Havens bedroeg in 1989 6.027o (Bv HABIVI, 1990)

" Het verzuimpercentage van de bedrijfsgroep Chemische Industrie bedroeg in 1989 5.770 (NIPG.
1991).
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Belemmerende factoren
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Vraag 8 van de vragenlijst inventariseert welke overwegin-een of omstandigheden in de organisatie

een rol spelen bij het in dienst houdery'nemen van werknemers met een aandoening. De vraag

bestaat in totaal uit 26 items. De antwoorden op de items die ongeveer hetzelfde meten zijn bij

elkaar opgeteld en zijn 5 somscores berekend. De samenstelling van de 5 schalen is aangegeven in

de onderstaande tabel (kolom 2). In de eerste kolom is aangegeven over welke omstandigheid het

gaat. Sommige schalen bestaan uit 3 items, andere uit 5. Om deze onevenwichtigheid op te heffen

zijn de schaalpunten opnieuw gedefinieerd. In de laatste kolom staat op welke wijze deze

klassificatie van de somscores heeft plaats gevonden. De betekenis van de aldus gevormde schaal is

als volgt:

score l: Deze omstandigheid voÍmt niet of in zeer geringe mate een belemmering voor het in

dienst nemen/houden van mensen met een aandoening.

score 2: Deze omstandigheid vormt in enige mate een belemmering voor het in dienst nemen/trou-

den van mensen met een aandoening.

score 3: Deze omstandigheid vonnt in vrij grote mate een belemnrering voor het in dienst

nemenftouden van mensen met een aandoening.

Tabel: Samenstelling en scoring van de schalen 'Belemmeringen bij aanname en herplaatsing van

gehandicapten'.
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Organisatie van het werk

Algemene attitude

Vooroordelen

Financiele voorwaarden

Praktische uitvoering

Bestaande uit de items:

cefgo

bhijq(omgescoord)

klm

drw

stvxz

Herindeling schaal:

0+1=1, 2+3=2,4+5=3

0+l=1, 2+3=2,4+5=3

O+l=1,2=2, 3=3

0+l=1.2=2. 3=3

0+l=1, 2+3=2.4+5=3
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