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Leeswijzer

Deze rapportage beschrijft de uitkomsten van de derde peiling bij de deelnemers aan

het arbodienstenpanel over hun ervaringen bij het reïntegreren van werknemers met

een arbeidshandicap. In deze derde peiling hebben vooral centraal gestaan de erva-

ringen met één jaar wet (Re)integratie Arbeidsgehandicapten @ea). In totaal hebben

79 arbodiensten aan deze derde peiling meegedaan via een schriftelijke enquëteron-

de die in september 1999 is gestart en eind januari 2000 is afgesloten.

In deze leeswijzer wordt aangegeven hoe dezs rapportage is opgebouwd:
o In hoofdstuk I worden kort het doel en de opzet van het arbodienstenpanel toe-

gelicht en de uitvoering van deze derde peiling.
o Hoofdstuk 2 geeft een overzicht van het §pen rerntegratietrajecten die l«rnnen

worden onderscheiden en een indruk met welke de diensten in 1998 vooral te
maken hadden; voorzover betrolJ<enen hierover cijfermatige gegevens konden

verstrekken.
o Iloofdstuk 3 beschrijft kort wat er met de invoering van de wet Rea op I juli

1998 ten behoeve van de reïntegratie van arbeidsgehandicapten met name is ver-
anderd en geeft tevens een korte schets wat de verwachtingen hisrover indertijd
bij de diensten waren.

o lloofdstuk 4 gaat daama nader in op wat hun ervaringen met Rea inmiddels zijn.
o In hoofdstuk 5 wordt stilgestaan bij de Arboconvenanten nieuwe stijl: door de

overheid in de loop van 1999 als een nieuw instrument ingez.et om de preventie

van ziekte en arbeidsongeschiktheid te bevorderen. Beschreven zal worden in
hoeverre de arbodiensten denken bij de invoering hiervan een rol te spelan, als-

mede welke bijdrage zij van deze convenanten verwachten aan de rerntegratie

van arbeidsgehandicapten.
o Hoofdstuk 6 geeft een indruk van het gebruik van scholingen of trainingen in de

rerntegratietraj ecten.
o In hoofdstuk 7 wordt daarna nog ingegaan op een aantal andere ervaringen bij de

diensten waÍrleer nj voot een werknemer activiteiten willen ondernemen om be-

trolÍ<ene terug te laten keren op het werk. Ingegaan wordt op wagen zoals: Hoe
is de huidige samenwerking van de diensten met de uvi's?, 'Worden er eisen en

voorwaarden van schade- enz.orgverznkeraars gesteld aan de activiteiten die men
wil ondememen?, Maakt men wel eens gebruik van een reïntegratiebedrijf?, en:

In hoeverre worden de activiteiten die men wil ondernemen mede bernvloed door
de contracten die men met de werkgevers heeft afgesloten?

o Hoofdstuk 8 geeft een samenvatting van de belangrijkste uitkomsten vzn deze

derde peiling.
o In hoofdstuk 9 worden de resultaten nader beschouwd en punten aangestipt die

met het oog op de evaluatie van Rea aandacht zullen moeten krijgen en punten

die bij de volgende peiling wellicht nader zullen moeten worden uitgediept.
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1. Onderzoeksopzet en uitvoering

kr dit hoofdstuk geve,n we eerst kort enige achtergrondinformatie over het doel en de

opzet van het arbodienstenpanel. Daama wordt in paragraaf 1.2 de uiwoering van de

derde peiling bij het panel toegelicht sn in paragraaf 1.3 nader stilgestaan bij de sa-

menstelling van het panel bij deze derde enquëteronde e'n de generaliseerbaarheid van

de gegevens.

1.1 Doel en opzetvan het panel kort samengevat

Om te kururen volgen hoe het beleid met betelking tot de rerntegratie van gedeeltelijk
arbeids(on)geschikte werknemers in de praktijk uitpakt, heeft TNO Arbeid eind 1996

voor het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) verkend of het bij
de arbodiensten haalbaar was hiervoor een panel te formeren dat een aantal jaren ge-

raadpleegd zou l«rnnen worden over hun praktijkervaringen.Deze haalbaarheidsstudie
leverde een positiefresultaat op: alle koepelorganisaties van arbodiensten bleken het
initiatief voor het opzetten van een panel over het onderwerp rerntegratie van harte te
ondersteuneir en het veld'bleek in groten getale bereid hieraan medewerking te verle-

nen. De 110 dieirsten die toezegden aan hetpanel deel te nemen, bleken tevens een

goede afspiegeling te vormen van de op dat moment aarrwezige arbodiensten in Ne-
derland I.

Met de Branche Organisatie Arbodiensten (BOA) zijn toen de volgende afspraken
gemaakt over de opznt en de begeleiding van het panel:
o Ee,n commissie zal de metingen bij het panel steeds begeleiden; niet alleen wat

beteft de onderurerpen die aan het panel zullen worden voorgelegd maar ook wat
beheft de rapportages over de resultaten.In dezs 'Begeleidingsconrnissie Arbo-
dienstanpanel' hebben naast BOÀ SZW en de koepels van arbodiensten, ook de

meeste grote landelijke arbodienstar zitting.
o De resultaten van de periodieke peilingen bij het panel worden steeds eerst ver-

touwelijk gerapporteerd aan SZW en BOA. Daama wordt de rapportage naar de

diensten die deelnernen aan het panel teruggekoppeld.
o De periodieke peilingen bij het panel worden in principe uitgevoerd via schriftelij-

ke enquëtes.

Voor een uitgebreid verslag van deze studie wordt venvezen naar: R. van Amstel et d,.,'Verslag van
een studie naar de haalbaarleid van het opzetten van een arbodienstenpanel', TNO AÍbeid, Hooftl-
dorp, mei 1997.
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1.2

. Het toesturen van dezg schriftelijke enquëtes zal steeds lopen via ean contactper-

soon bij de dienst die de dienst hiervoor zelf aanwijst. Deze contactpersoon kan er

dan voor zaÍgen dat de vragenlijsten steeds door de meest geschikt geachte infor-
manteÍr op het betreffende terrein zullen worden ingevuld.

o De deelname aan het arbodienstenpanel z,al per arbodienst een tijdsinvestering
mogeÍr kosten van maximaal twee uur per jaar.

De eerste peiling bij het panel heeft plaatsgevonden in de periode oktober 1997 tot
en met maart 1998, de tweede peiling in de periode oktober 1998 tot en met maart

1999 2, en de derde peiling - waarvan in dit rapport verslag wordt gedaan -, is in de

periode september 1999 tot en met januari 2000 uitgevoerd.

Uitvoering van de derde peiling

In nauw overleg met de Begeleidingscommissie Arbodienstenpanel is de vragenlijst
voor de derde meting btj het panel opgesteld. Begin september is deze wagenlijst
verzonden naar de 91 diensten die na de eerste en tweede meting het 'basispanel'

vormden 3.

Vervolgurs is aan de hand van de overzichten van gecertificeerde diensten van juni
1999 nagegaan welke van deze diensten ontbraken in dit basispanel en derhalve nog
aanvullend benaderd zouden kunnen worden. Van de in totaal 114 gecertificeerde

diensten (peildatum juni 1999) bleken 76 diensten reeds deel te nemen aan het panel.

Van de resterende 38 diensten bleken 4 diensten eveneens deel te hebben uitgemaakt
van het panel maar tijdens de eerste of tweede meting hun medewerking te hebben

opgez.egd. Bleef over een groep van34 gecertificeerde diensten die in de derde week
van september zijn aangeschreven met het verzoek om medewerking aan het panel.

Medio oktober àjn alle diensten telefonisch benaderd van wie op dat moment nog
gee,n reactie was ontvangen en medio november is nog een schriftelijke reminder
verzonden.

Dit leverde als resultaat op dat eind januari 2000 van 79 diensten de vragenlijst via het
computerprograÍnma SPSS kon worden verurerkt.

Voor een verslag van de resultaten van de eerste peiling wordt verwezen naar: R. van Amstel en D.
van Putten, 'Het arbodienstenpanel: wat zijn de ervaringen bij reïntegratie? Rapportage eerste pei-
/itlg', TNO Arbeid (voorheen NIA TNO), Hoofddorp, augustus 1998.
De resultaten van de tweede peiling staan beschreven in: R. van Amstel, D. van Putten en K. Pro-
per, 'Het arbodienstenpanel: rapportage tweede peiling', TNO Arbeid, Hoofddorp, juni 1999.

Het oorspronkelijk 'basispanel', dus het panel dat indertijd voor de eerste peiling kon wordeÍl be-
naderd, bestond uit l l0 deelnerners. Bd de eerste enquëteronde z,agen 3 diensten alsnog van deel-
narne aan het panel afen bleek I andere dienst inmiddels gefuseerd met een dienst die reeds aan het
panel deelnarn Van deze 106 resterende diensten bleken bij de tweede peiling inmiddels l0 dien-
sten eveneens gefuseerd met een dienst die reeds aan het panel deelnam en 5 (andere) diensten om
redenen zoals bírjvoorbeeld faillissement niet meer als aparte, zelfstandige arbodienst te kunnen
worden beschouwd. Voor de derde peiling bleefderhalve een groep van 9l diensten over uit het
oorspronkelijke basispanel.
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De vragenlijst voor deze derde peiling en de begeleidende brieven voor de diensten

zijn opgenomen in bijlage I van dit rapport.

De respons op deze derde peiling is als volgt.
In totaal is de wagenlijst voor de derde meting verstuurd naar 9l * 34:125 dien-

sten. Bij de nabelronde bij deze derde enquëteronde bleken inmiddels 10 diensten

gefuseerd met een dienst die reeds aan het panel deelnam of om redenen zoals bij-
voorbeeld faillissement niet meer als aparte, zelfstandige arbodienst te kururen wor-
den beschouwd. Dit houdt in dat het aantal potentiële respondenten bij deze derde

peiling morimaal op 125 - l0 = 115 had l«rnnen uitkomen. Van deze 115 diensten

hebben in totaal 79 diensten aan dez.e derde peiling meegedaan, hetgeen neerkomt
op een respons van 69%o. (Splitsen we dez-e respons nog nader uit naar de respons bij
het 'basispanel' en de respons bij de diensten die voor de eerste keer zijn benaderd,

dan blijkt ruim driekwart (77%) van het basispanel aan dez.e derde ronde te hebben

meegedaan en bijna de helft (47%) van de 'nieuwe' diensten.)

Van de 36 diensten die niet aan deze derde enquëteronde hebben meegedaan, be-

richtten 5 diensten van (verdere) deelname aan het panel af te zisn en gaven 4 dien-
sten door dat zij deze ronde moest 'overslaan' omdat zij de rnagenlijst niet voor de

gehele dienst konden invullen of vanwege hoge werkdruk. Bij de overige diensten
vormde eveneens 'gebrek aan tijd' meestal de reden ïvaarom men (uiteindelijk) niet
toeloram aan het invullen van de rnagenlijst.

1.3 Samenstelling van het panel en generaliseerbaarheid

Om na te gaan of de 79 diensten die aan de derde peiling hebben meegedaan als
groep een afspiegeling vormt van alle arbodiensten in Nederland, geeft tabel 1-1 een

beeld van de samenstelling van het panel naar enige kernvariabelen. Hieruit kan het
volgende worden geconcludeerd.

Alle koepelorganisaties van arbodiensten blijken in het panel vertegenwoordigd,
terwijl het tevens diensten bevat die niet zijn aangesloten bij een koepelorganisatie.
Vrijwel alle deelnemers (96%) zijn inmiddels gecertificeerd. Van de 3 diensten die
dat (nog) niet zijn geeft één aan dat zij wel van plan is om hieryoor een aanwaag in
te dienen; de andere twee geven geen toelichting waarom zij dit niet zullen doen.
Alle drie zijn overigens relatief Heine arbodiensten.
In het panel is verder sprake van een ruime vertegenwoordiging van interne of con-
cerngebonden arbodiensten en van externe, zelfstandige arbodiensten. Gerelateerd
aan het aantal werknemers dat men 'onder zorg' heeft kunnen de diensten verder
nog getypeerd worden naar 'klein' (minder dan 10.000 werlnemers onder zorg),
'middelgroot' (10.000 - 49.999 werknemers onder zorg) en 'groot' (50.000 of meer
werknemers onder zorg). Van de panelleden kan in dit geval 42o/o worden opgevat
als een kleine dienst, 35Yo als een middelgrote dienst ei22oÀ als een grote dianst.
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Voor een aantal andere achtergrondgegevens van de diensten zoals het aantal artsen

dat bU hen werkzaam is, de sectoren waarbinnen en de grootte van de bedrijven
waarvoor men werkzaam is, wordt verwezen naar bijlage 5 van dit rapport.)

Tabel l-í Sanenstelling van het panel naar enige kernvariabelen

.n4!sgtl
., ,,, .ÍÈà?!ll:,

16§.'. ...:l .': '!É;'

bij wclke locpcloryanisatic aangesloten? '
. B0A, rechtstreeks
.tubo.Unie

.CAB

.v040

.tubo.BV

-SAAZ-Ullle

.il0v4
- Mercurius (i.o)

-crA
- nist aangesloton bij een koepelorganisatie

- gBB[ antu,oord

heeft de dienst op dit nonent hct bcrtilicaat arhodienst'?
-ia

nee:
- de dienst is wel van plan hiervoor nog een aanvÍaag in te dienen

- is niet yan plan dit aan te vragen (reden niet toegelichtl
- geen antwoord
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- landeliike arbodienst
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. sectoralelspecialistische dienst
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(gemiddeld: Twerkgeversl
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Volgens de meest recente gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek
(CBS) was op 3l december 1998 sprake van in totaal 119 gecertificeerde arbodien-

sten in Nederland. Het aantal werknemers dat arbodiensten (inclusief de niet-
gecertificeerde) onder zorg hebben, bedroeg volgens het CBS toen 6.450.000 werk-
nemers. V/at betreft het aantal bedrijfs- en overige artsen \ilaren volgens de CBS-
cijfers toen 2.183 artse,n bij arbodiensten werkzaam.

Vergelijken we deze cijfers met de groep arbodiensten die aan de derde meting bij
het panel heeft meegedaan, dan kan worden opgemerkt dat van de gecertificeerde

diensten circa tweederde in het panel is vertegenwoordigd. Verder hebben de dien-
sten in het panel in totaal meer dan 5.503.900 werknemers onder zorg, hetgeen neer-
komt op ruim 83% van de populatie waaÍover het CBS rept. Het aantal artsen bij de

diensten komt neer op minstens 1.748 en zou derhalve circa 80% betreffen van de

artsen die volgens het CBS bij arbodiensten werkzaam zijn.
Uit het voorgaande kan de conclusie worden getrolÍ<en dat de groep dienstan die aan

de derde meting heeft meegedaan als een wij goede afspiegeling mag worden be-
schouwd van de arbodiensten in Nederland.

Over de generaliseerbaarheid van de gegevens uit deze derde peiling kan tot slot nog
het volgende worden opgemerkt. Aan het eind van de waganlijst is gernaagd bij
welke wagen het antwoord een beeld schetst voor de gehele dienst. Door wijwel alle
diensten is hierbij aangegeven dat dit bij alle vragen het geval is: de antwoorden
mogen worden beschouwd als 'een gerniddelde voor hun gehele dienst'4.

In de hiernavolgorde hoofclstukken zullen de resultaten var deze, derde peiling wor-
den weergegeveÍr. Daarbij zal steeds een beeld wordeÍr geschetst wat de arbodien-
sten op de diverse vragen naar voren hebben gebracht, waarbij de stem van iedere
dienst e:ilen 

^Naar 
meetelt binnen het totaal. Bij de naaÍ voren gebrachte antwoorden

zal tevens worden aangegeven of zij wel of geen samenhang vertonen met de grootte
van de dienst of met het type dienst (landelijh regionaal, intern). Andere achter-
grondkenmerken van de diensten zoals de grootte van de bedrijven en de branches
waannee men te maken heeft, blijken voor deze analyse niet bruikbaar aangezien er
nog maar weinig arbodiensten zijn die voornamelijk werkzaam zijn voor alleen klei-
ne bedrijven en/of voomamelijkbinnen éen sector 5.

Bij een aantal is de wagenlijst door twee personen ingewld; bij ruim 8 op de l0 door één persoon
(het hoofd van de dienst, een stafarts of een bedrijfsarts en in een paar gevallen de kwaliteitsmana-
ger, arbeidsdeskundige, arbo-consulent of bedrijfsverpleegkundige).

Zie tabel BL2 in bijlage 5. Zo bevinden zich onder de respondente'n slechts drie dienstea die voor-
namelijk te maken hebben met bedrijven van minder dan honderd werknernerc en vijf diensten die
voomamelijk te maken hebben met bedrijven van 100-499 werknemers. Ruim 4 op de l0 is welis-
waar voornamelijk binnen één sector werkcaaÍ\ maar ook in dit geval zijn de aantatlen per sector
te gering voor nadere statistische analyses. Zo zijn 9 diensten voornamelijk werkzaam binnen de
industrie, één voomamelijk binnen de bouw, 2 diensten voornamelijk binnen het veryoer, 6 dien-
sten voornamelijk binnen de commerciële dienstverlening en 15 voornamelijk binnen de niet-
commerciële dienstverlening.
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2. Typen reihtegratietrajecten: waarmee heeft men te
maken?

kr dit hooftlstuk wordt een beeld gegeven met welk type rerntegratietajecten de dien-
sten in 1998 te maken hadden. Tevens zal hierbij een vergelijking worden gemaakt

met de gegevens die de diensten hierover gaven bij de eerste meting (en betrekking
hadden op 1997), teneinde na te gaan of er op dit terrein nog eventuele tends zrjn ts
bespeuren. Om ervoor ts znrgen dat de respondenten bij deze vragen van hetzelfde
begrippenkader zouden uitgaan, is beide keren in de wagenlijst eerst aangegevexl

wÍlnneer sprake is van een retntegratietraject en welke situaties daarbinnen te onder-
scheiden zijn.
Onderstaand lichten we eerst deze begrippen nader toe; daarna volgt een overzicht van
de resultaten die de wagen hisrover hebben opgeleverd.

2.1 Nadere begripsbepaling

Mensen met een arbeidshandicap:
Dat zijn personen die in verband met een ziekte of gebrek verminderde kansen of
belemmeringen hebben bij het verkrijgen of het verrichten van arbeid.
Kern van deze deÍinitie is: er is sprake van arbeidsproblematiek (men ondervindt
belemmeringen brj het verrichten of verkrijgen van arbeid) en die belemmeringen
zijn het gevolg van een aandoening ofeen beperking die de betrolÍ<en persoon heeft.
Het arbeidsprobleem staat dus centraal. Heeft men een aandoening of een beperking
\ryaarvan men geen hinder ondervindt bij het verrichten of verkrijgen van werlg dan
valt men niet onder de groep 'mensen met een arbeidshandicap'.

ReïntegraÍictraject:
Het zoeke,n naar mogelijlÍreden om iernand met een arbeidshandicap (weer) adequaat
te laten functioneren in het arbeidsproces.
Kem van deze definitie is: er moeten extra inspanningen worden velricht om iernand
met arbeidsproblemen vanwege een aandoerdng of beperking, te behouden voor het
arbeidsproces. @eze extra-inspanningen zullor onder meer worden velricht door de
desl«rndigen van de arbodiurst.)

Wat verstaan we onder efira-inspanningen?
Nemen we als voorbeeld ee,n werknemer die verzuim! dan wordt met extra-
inspanningen bedoeld dat het gaat om meer dan alleen het standaard veruuimconsult.
De exta-inspanningen omvatten al die activiteiten die er op zijn gericht om voor de
betrokken werknerner de terugkeer naar het werk te bevorderen. Dit kan zijn via een
werkaanpassing waaronder we niet allee,n verstaan een aaÍrpassing van de werktijden,
functie of de werlqlek maar ook bijvoorbeeld iernand een cursus laten volgen om
àinllnaÍ belastbaarheid te verhogen, gebruilonaken van een wettelijk rerntegratie-
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instrument om de terugkeer naar het werk te bevorderen, e.d. Daamaast rekenen we

onder extra-inspanningen eeÍr inte,nsieve begeleiding om de achtergronden van en

mogelijkfieden voor terugkeer te exploreren, bemiddelen in een arbeidsconflict, e.d.

Welke lypen reïntegraÍietraiecten kunnen we onderscheiden?

De trajecten waarbij extra-inspanningen door de arbodienst worden verricht, kunnen

bedoeld zijn om:

a. iemand terug te kunnen laten keren op het werlg

b. te voorkomen dat iemand zal gaatuitvallen, of om

c. de indienstrame van een arbeidsgehandicapte te begeleiden.

Daarbinnen kunnen we vervolgens nog de volgende situaties onderscheiden:

Reïntegratie
a. Een werknemer is uitgevallen en er worden exta-inspanningen verricht om

betrokJ<ene, rekening houdend met zijnftraar aandoening of beperking, weer

aan het arbeidsproces te laten deelnemen bij:

al. de eigan werkgever

i2. een andere werkgever.

Preventie
b. Een werknemer functioneert nog wel in een baan maar geàen zijnlhaar aan-

doening of beperking worden er extra-inspanningen verricht om ervoor te

z,orgendat betrolÍ<enenietzal uitvallen maar kan blijven werken bij:

bl. de eigen werkgever

b2. een andere werkgever.

Plaatsing
c. Voor een persoon met een arbeidshandicap die voorheen nog niet bij de werk-

gever werkzaaÍn \tras, wordt via bemiddeling van een uvi, gemeente of ar-

beidsvoorzie,ning naar passend werk gezocht binnen het bedrijf.

2.2 Reïntegratietrajecten in 1998

Aan de hand van bovengenoemd ove,rzicht is aan de diensten gevraagd een indicatie te

gev€n hoe vaak de dieirst in 1998 met dezn situaties te make,n heeft gehad. Omdat bij

de vorige metingen was gebleken dat veel die,lrsten hierover nog geen centrale regis-

tatie bijhouden, is he,n allereerst gern:aagd of bij hun dienst bekend is met hoeveel

(re)integratieftajecten zij in 1998 te maken hebben gehad (of hierover ee,n globale

schatting konden geven). Dit leverde het volgende resultaat op.

Van de 79 diensten gaven 25 (32%) aan dat dit aantal bij hun dienst bekend was,

waarbd 19 dierlsten een uitsplitsing konden geven naaÍ de verschillende §pen tajec-
ten. l0 Andere diensten konden hierover weliswaar niet exact, maar wel een globale

schatting geven.
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In totaal hebben dus slechts 29 diensten de gewaagde gegevens kunnen leveren: 16

kleine diensten, l1 middelgrote en 2 grote diensten. Door een aantal (grote) diensten
die dit niet konden, is hierbij als toelichting gegeven dat dezn gegevens bij hen wel
te achterhaler zljn, maar binnen de context van dit onderzoek (te)veel aanvullende
werkzaamheden zouden vergen (binnen de arbodienst zouden dan bijvoorbeeld op
centraal niveau andere deskundigen moeten worden ingeschakeld om deze gegevens

uit de centrale registratie 'te lichten', hetgeen naast logistieke inspanningen ook een
lange wachttijd met zich mee zou brengen.).

Onderstaande tabel 2-l over het aantal reïntegratietrajecten in 1998 is derhalve ge-
baseerd op de gegevens van 29 diensten (37Yo van de 79 diensten die aan de derde
meting hebben meegedaan). Een indicatie over het aantal rerntegratiehajecten
waaÍnee arbodiensten in 1998 te maken hebben gehad, geeft het overzicht derhalve
niet; hooguit een indicatie wat relatief vaak en minder vaak is voorgekomen.

Taful 2-l Aantal Efi,tegntÍetniecten in 1998 bij 29 díastat lin pqcentqa van tat tntaal)

al. zoehet naar werlhcryattingsnogclij*hedcn na ycnuin
bij dc cigcn wcrkgevcr

% van het totaal aantal trajecten in 1998

zoehcn oaar wa*henattiogsnogelijkhdco ne ycnain
hijwr anhnwcrtgcvcr

% van tret totaal aantal trajectar in 1998

yoortomcn van ycnaim doot te zoekcn naat aaopassiogu
bij tu eigcn weilgcvcr

% van het totaal aantal lralecten in 1 998

hZ vurtomu yan yorzsim doorte zo*ea aaar werk
hij w aobn weilgctcr

ll van lnt totaal aantal tÍalecten in 1 998

c iadicnstnanc Woleideo yao iunnd nct w adddshaodiry
16 van het tolaal aamal tajectur in 1998

81.6lÉ

1.5t6

15.416

1.0'6

0.5tÉ

Gemiddeld genomen hebben dez.e 29 diensten in 1998 het meest te maken gehad met
een retntegratietraject dat wordt gestart omdat iemand is uitgevallen vanwege eeÍr
ziekte of gebrek. Vrijwel altijd blijkt het dan te gaan om het zoeken naar terugkeer-
mogeldl*reden bU de eigen werkgever. op de tweede plaats, maar wel op ruime
afstand, volgen trajecten die worden ondsrnomen om te voorkomen dat iemand zal
gaan verzuimen. Ook hierbij houden deze voornamelfik in dat er dan gezocht wordt
naar aanpassingen bij de eigen werkgever. Reintegraties bij een andere werkgever
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bhjken in de praktijk (nog) zeer weinig voor te komen; hetzelfde kan gezegd worden

over reïntegratietrajecten waarbij de arbodienst iemand met een arbeidshandicap

begeleidt bij zijn indiensttreding. Brj dez* 29 diensten maakten zij, gerniddeld geno-

men, net 3%o van de rerntegratie-activiteiten uit die in 1998 door hen werden ont-

plooid.

Bij de eerste meting bij het panel, waarbrj cijfers beschikbaar lsilamen over het aan-

tal trajecten in 1997, werd op hoofdlijnen hetzelfde geconstateerd. Een vergelijking

met de gegevens uit die eerste meting zou Mn kunnen geven of er inmiddels sprake

is van een accentverschuiving. Van de 29 diensten zljn er echter slechts 8 waarvan

zowel over 1998 als over 1997 deze informatie beschikbaar is 6. Een te gering aantal

om verantwoorde uitspraken over te kunnen doen, vandaar dat van deze vergelijking

is afgezien.

Bij de eerste meting konden in totaal 25 diensten indicaties geven over het aantal verschillende
soorten trajecten waaÍmee zij in 1997 te maken hadden gehad. Van deze 25 diensten hebben er 18

eveneens meegedaan aan de derde peiling, maar slechts 8 konden hierbij informatie geven over hun
trajecten in 1998.
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3. De wet Rea

3.1 Inleiding

Alvorens in het volgende hooftlstuk de ervaringen van de diensten zullen worden be-
schreven met éen jaar wet Rea, zal in dit hoofdstuk eerst nog een korte schets worden
gegeven wat er met de invoering van dez.e wet op I juli 1998 vooral is veranderd op
het wetgevend terrein van rerntegratie van arbeidsgehandicapten. Tevens zal nog kort
worden samengevat wat de dienste,n bij de vorige meting, die vlakna de invoering van
deze wet plaatsvond, aan verwachtinge,tr over Rea uitspraken.

3.2 De wet Rea nader toegelicht

Wet op de (Re)integratie Arbeidsgehandicapten (Rea):
Met ingang van l juli 1998 is de wet op de (Re)integratie Arbeidsgehandicapten
(Rea) ingevoerd. De hooftldoelstelling van deze wet is het reïntegratie-
instrumentarium te verbeteren en het vooral beter te laten werken. De wet wil het
voor werkgevers aantekkelijker maken om arbeidsgehandicapten in dienst te nemen
respectievelijk te houden (en daarmee de kansen van arbeidsgehandicapten op werk
vergroten) 7.

De belangrijtste veranderingen met Rea zijn de volgende:
o Op grond van de artikelen 16 en 17 van dezs wet kan een bedrijf beschik&en over

Í 24.000,-- (plaatsingsbudget, artikel 17 Rea) bij het aannemen van een arbeids-
gehandicapte en over / 8.000,-- (herplaatsingsbudget, artikel 16 Rea) bij her-
plaatsing van een arbeidsgehandicapte binnen het eigen bedrijf. De werkgever
laijgt dit bedrag van de uvi als een tegemoetkoming in de kosten die men moet
maken ten behoeve van de arbeidsgehandicapte, bijvoorbeeld aan begeleiding of
aan aanpassing van de werlplelq maar hij of zij hoeft niet te verantwoorden \4raar

het bedrag voor is gebruikt.
o Het plaatsingsbudget wordt aan de werkgever ter beschi*í<ing gesteld als hij een

arbeidsgehandicapte in dienst neemt U 12.000,-- voor het eerste jaar respectieve-
lijk / 8.000,-- voor het tweede jaar en Í 4.000,-- voor het derde jaar). Dit budget
komt dan in plaats van de bestaande loonkostensubsidie, de vergoeding van de
kosten van aanpassing van de arbeidsplaats of -organisatie, de vergoeding van
kosten van om-, her-, en bijscholing en de inwerk- en begeleidingssubsidie.

7 E* aanzet werd hiertoe overigens ook al gegeven met de invoering op I januari 1998 van de wet
Pemba @remiedifferentiatie en marktwerking bij arbeidsongeschiktheid) via de 'kwijtscheldings-
en kortingsregeling basisprernie Vy'AO'. Werkgevers kunnen yia deze regeling in aanmerking [o-
m€n voor korting op of wijstelling van de basispremie WAO wanneer zij arbeidsgehandicaprcn in
dienst nemen of houden. Aanvankelijk kwamen hiervoor alleen werkgevers in aanmerking aie SN
of meer van de loonsom aan arbeidsgehandicapte medewerkers besteedden. Met ingang van I juli
1998 komen hiervoor nu ook werkgevers in aanmerking waarbij dit percentage ten minste 3%be-
draagt.
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Het herplaatsingsbudget van f 8.000,-- wordt verleend aan de werkgever als zijn
arbeidsgehandicapte werknemer een wezenlijk andere functie laijgt in het bedrijf.
Naast bovengenoemde subsidies kan een pakket-op-maat worden verstrekÍ (arti-
kel 18 Rea). Dit kan aangewaagd worden als de kosten van het in dienst houden

respectievelijk het in dienst nemen van een arbeidsgehandicapte werknemer ho-

ger njn dan uit het (her)plaatsingsbudget zal kunnen worden betaald. De werk-
gever is dan echter wel verplicht een gespecificeerde begroting te overleggen.

Op grond van artikel 15 van deze wet kan door de werkgever tevens een financië-

le tegemoetkoming worden aangevraagd voor voorzieningen die worden getrof-

fen voor behoud, herstel ofbevordering van de arbeidsgeschiklheid van een aÍ-
beidsgehandicapte werknemer voor de eigen functie.
(Op grond van artikel 22kan deze financiële tegemoetkoming voor bijvoorbeeld
rugfraining of traumabegeleiding, overigens ook worden aangewaagd door een

arbeidsgehandicapte die geen werkgever meer heeft bij wie hij of zij geplaatst

kan worden.)

Een centraal begrip in de wet is de term 'arbeidsgehandicapte'. Alleen vooÍ een

'arbeidsgehandicapte' kan een beroep worden gedaan op één van bovengenoemde

budgetten. In het vorige hoofdstuh paragraaf2.l, is reeds toegelicht wat onder deze

term wordt verstaan.

Wie vallen onder de groep arbeidsgehandicapten?
Arbeidsgehandicapten in de zin van de wet Rea zijn werknemers en werkzoekenden
die behoren tot de volgende groepan

l. Degenen voor wie één of meer van de volgende regelingen van toepassing zijn:
o Personen die recht hebben op een arbeidsongeschiktheidsuitkering (WAO,

WAZ of WAJONG) 8;

o Personen aan wie een voorziening is toegekend terbehoud, herstel ofbevor-
dering van de arbeidsgeschiktheid. @it betreft een wettelijke voorziening of
kostenvergoeding op grond van artikel 15,22 of31 Rea (voorheen op grond

van artikel 57 enSTaAAW).
o Werkzoekenden die voor de WSW zijn gerndiceerd (wachtlijst voor de

ws!v).

2. Degenen voor wie deze regelingen minder dan vijfiaar geleden zijn beëindigd.

3. Degenen voor wie op basis van de arbeidsgehondicaptetoets is vastgesteld dat
zij in verband met ziehe of gebrek een belemmering hebben bij het verbijgen of
verrichten van arbeid.
o Werknemers of werkzoekenden, die niet onder de categorieon I of 2 vallen,

kunnen op basis van een medisch-arbeidskundig oordeel (de zogenoemde

arbeidsgehandicaptetoets), af te geven door uvi, gemeenteldke sociale dienst

8 P.rron"n die voor minder daa l5o/o arbeidsongeschikt zijn bevonden hebben geen recht op WAO.
Voor een recht op een rII/AJONG- of WAZ-uitkering moet ten minste sprake zijn van25%o arbeids-
ongeschiktheid.
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of arbeidsbureau voor een periode van vijf jaar als arbeidsgehandicapte

worden aangemerkt, als blijkt dat^j in verband met ziekte of gebrek een be-

lemmering hebben bij het verkrijgur of verrichten van arbeid.

Bij werknemers zal de arbodienst hierbij een belangrijke adviserende rol
hebben. De arbodienst zal namelijk in eerste instantie beoordelen of betrok-

kene zonder aanpassingen inderdaad zijn eigen werk niet meer kan verrich-

ten en daarover advies uitbrengen aan de uvi. De uvi neemt dan de formele

beslissing.

In dit verband kan tevens nog worden opgemerkt dat in de wet nadrukkelijk staat

vermeld dat iemand alleen als arbeidsgehandicapt kan worden aangewezeÍr, waÍIneer

betrokÍ<ene dat zelf wil. Het zijn van arbeidsgehandicapte mag nooit ten nadele van

de werknemer werken en mag ook niet zonder diens toestemming aan derden wor-
den meegedeeld.
(kr bijlage 2 van dit rapport is de wettetst van dit besluit, het zogenoemde Arbeids-
gehandicaptebesluit, opgenomen met daarin ook een stroomschema waarin wordt
aangegeven waÍmeer iemand in aanmerking komt voor het oordeel 'arbeidsgehandi-

capt'.)

3.3 Verwachtingen en eerste ervaringen vlak na de invoering

In de tweede meting bij het panel die eind okÍober 1998 startte - dus een paar maan-

den na de invoering van Rea - en eind maart 1999 werd afgesloten, njn aan de 74

dieÍlsten die aan deze meting meededen onder andere vragen gesteld over hun ver-

wachtingen varr deze wet en over hun eerste ervaringor. Onderstaand wordt kort
samengevat wat die verwachtingen en eerste ervaringen toen waren.

Het merendeel van de arbodiensten (70%) beoordeelde de nieuwe mogelijlheden die
Rea biedt positief, circa een kwart (26%) stond er 'neutaal' tegenover en slechts één

van de 74 diensten keek er overwegend negatief tegenaan. Min of meer hetzelfde

gold volgens de diensten bij de werkgevers: volgens een lovart van de diensten ston-

den ook die er overwegend positieftegenover en volgens de overige diensten werd
Rea door de werkgevers op dat moment zeker niet negatief beoordeeld maar hadden

de werkgevers er nog geen uitgesproke,n mening over.

Ruim éenderde (38%) van de diensten verwachtte d^t ztj, door het beschikbaarstel-

len van een herplaatsingsbudget van f 8.000,-- voor de werkgever, nu vaker dan

voorheen voor een werknemer de reihtegratiemogelijkàeid zouden kunnen benutten

van terugkeer op het werk in een andere functie. De verwachtingen van het
plaatsingsbudget van f 24.000,-- voor de werkgever, waren min of meer hetzelftle.

Circa éenderde (32%) van de diensten verwachtte dat hierdoor werkgevers vaker dan

voorheen zouden besluiten tot het in dienst nemen van een arbeidsgehandicapte.

De eerste ervaringen met het aanïragen van deze budgetten bleken echter minder
hoopvol. 7-o was bijvoorbeeld van de 28 diensten die toen een aanvraag voor het
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herplaatsingsbudget hadden meegemaakt, bijna driekwart hierover slecht te spreken.

De kritiek spitste zich hierbij vooral toe op de traagheid waaÍmee de uvi deze aan-

waag had behandeld alsmede het gevoel bij de diensten dat er bij de uvi's over de

toekenningsvoorwaarden nog interpretatieverschillen bestonden. De ervaringen met
de budgetten z.elf waren daarentegen aanmerkelijk positiever. De 28 diensten die al

te maken hadden gehad met een herplaatsingsbudget en de 8 diensten die reeds erva-
ring hadden opgedaan met een plaatsingsbudget waren hierover wijwel zonder uit-
zondering goed over te spreken. Het bedrag was toereikend; alles wat men van plan

was om de rerntegratie te laten slagen kon men eÍïnee uitvoeren.

Door bij een werknemer het oordeel 'arbeidsgehandicapt' te formuleren, kunnen -
zoals in de vorige paragraaf reeds is aangestipt - arbodiensten een belangrijke rol
voor de werkgever vervullen om over de Rea-budgetteir te l«rnnen beschikken. Aan
de diensten is toen ook nog gevraagd of zij verwachtten dat werkgevers bij zieke

werknemers op zo'n oordeel zouden gaan aandringen. De helft van de diensten ver-
wachtte dat die druk er nauwelijls zou komen, ruim éénderde verwachtte enige druk
en slechts vier van de 74 diensten verrvachtten dat werkgevers voortaan grote druk
op hen zouden gaan uitoefenen om bij neke werknemers het oordeel
'arbeidsgehandicapt' af te geven.

De reacties van de werknemers op zo'n oordeel werden daarentegen wat minder
eensgezind ingeschat. Bijna de heft @6%) van de diensten verwachtte dat slechts

enkele werknemers bij wie zijhet oordeel 'arbeidsgehandicapt' zouden willen afge-
ven hiertegen bezuraar zouden gaan makur. Daarentegen verwachtte 25Yo van de

diensten dat dit in minstens de helft van de gevallen zou gebeuren en 6%o schatte in
dat dit aantal zou neerkomen op tussen een Inrart en de helft van de gevallen.

In het volgende hoofdsfuk zal worden weergegeven in hoeverre deze verwachtingen
zijn uitgekomen.
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4. De ervaringen na één jaar Rea

4.1 Inleiding

kr.dit hooftlstuk worden de ervaringen van de diensten beschreven na éen jaar wet
Rea. Daarvoor zullen naast de ervaringen met de diverse instrumenten ïyaaÍop met de

invoering van dezp wet voor de reihtegratie van arbeidsgehandicapten een beroep kan
worden gedaan, ook de ervaringen van de die,nsten worden weergegeven met het afge-

ven van een medisch-arbeidskundige verklaring om een werknerner erkend te krijgen
als 'arbeidsgehandicapt' (en aldus voor betokke,ne op éen van die Rea-instumenten
een beroep te kunnen doen). Het hoofdstuk wordt afgesloten met een terugblik van de

diensten op wat er volgens hen met deze wet inmiddels is bereikt (en wat nog niet) en

wat zij ovsr een paar jaar venrachten van met name het gebruik van de verschillende
Rea-instrumenten.

4.2 Globaal ovezicht

Zoals in het vorige hoofdstuk reeds is toegelicht zdn met name het plaatsingsbudget,
het herplaatsingsbudget, het pak1cet-op-maat en de 'artikel 15 subsidie' de Rea-
instrumenten die het voor werkgevers aantelftelijker moeten maken om arbeidsge-
handicapten in dienst te nemen respectievelijk te houden. Alvorens in de paragrafen
4.3 tot en met 4.7 blj de ervaringen met de Rea-instrumenten afzonderlijk z.al wor-
den stilgestaan, geeft onderstaande tabel 4-1 eerst een globaal overzicht van de erva-
ringen bij de diensten met deze vier eerstgenoemde instrumenten.
Het overzicht is hierbij gebaseerd op de gegevensvarTT diensten, aangezien twee
diensten bij deze vragen aangaven dat hun antwoord niet als geldend voor de gehele
dienst mocht worden beschouwd.
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Tabel4-1 Àverzicht van de ervatiryen net nea-instruneutet ten tiide van de derde peilirg

lDe gegevens van 77 dieosten)

.!6..,abg.

de dienst hccft enaring opgcdaan md:'
E. het herplaatsingsbudget

D. het plaatsingsbudget

C. het pakket-op-maat y00Í een plaatsing

B. het pakket.op-maal y00r een herplaatsing

A. een'aÍtikel l5 Rea-subsidie'

,t
l,

71% 55

uoh 34
17* 13

25t6 1S

651 50

J

lq1'1rimó! ! .:I:.
nf,50,
.: ':t:.*.t.

I::, ' l§,i.:

n=!*r' ,

' ,8ri:,.
-Í3.',,

. *.',

'':'D::i..:...' E

n=l{i]. I ."1.5$:
*.,", ' .'l "*',rt6:

tot na toc hocvcel hcer?
- minder dan 5 keer

- 5- l0keer
-11-20keer
- meer dan 20 keer

- kan er geen schatting van gBven

van het totaal aantal wcr*Domors dat dc dicnst ondst
zory heeft hoadt dit in (naderc anellsel:
- bij minder dan 1 op de 1000 werknemers

- bij circa 1 op de 1000 werknemers
- bij circa 2 op de I 000 werknerners

- b'ri chca 3 op de 1000 werkngmrs
- bii circa 4 op de 1000 we*nemers
- bii circa 5 op da 1000 werknemers

- bij rner dan 5 op de 1000 werknsmers

- het aantal 0evallen is niet gegeuen (oÍ het aantal

werknemers dat men onder zorg heeft is niet gegeven)

yan wic ging het ioitiaticÍ ait on het sdn to wagcn? '
- (meestal) van de aftodienst
- (meestall van de betrokken werkoeveds) zelÍ

- (meestall van de uvi
- (nnsstall van de gennentelarbeidsvoorziening

- het ging anders

- geen antwoord

18

18

10

36

l8

16

22

7

15

40

23

I
0

0

69

3l
t6
0

0

53

29

24

6

0

41

50

3

0

3

3

0

0

41

59

u
I
3

3

0

37

7

5

7

0

2

0

42

91

I
0

0

4
2

31

0

0

0

0

0

0

69

77

t5
0

0

0

8

36

l6
l8
6

2

2

0

20

90

12

0

0

2

4

42

5

0

0

0

0

0

53

68

16

0

0

II
5

' nerantwoodennogSk

Tabel 4-l laat nen dat ruim één jaar na de invoering van Rea de meeste dien-

sten(7l%o respectievelijk 65%) inmiddels ervaring hebben opgedaan met een her-

plaatsingsbudget en met een zogenoemde artikel 15 vooruiening: de mogelijlóeden
via deze wet om een uierkgever een financiële tegemoetkoming te geven in de kos-

tsn die moeten worden gemaakt om een arbeidsgehandicapte te herplaatsen in een

andere functie respectievelijk te kunnen laten werken in zijn eigan functie.

Ruim 4 op de 10 (44%) heeft daarnaast reeds ervaring opgedaan met een plaatsings-

budgeÍ een financiële tegemoetkoming in de kosten voor het in dienst nemen van

een aÍbeidsgehandicapte.
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De ervaringen na éénjaar Rea met een pald(et-op-maat, Àjn geringer: pas 22 dien-
sten (29Yo) hebben hiermee al te maken gehad waaronder 13 diensten met een pak-
ket-op-maat voor een plaatsing en 19 diensten met een pakket-op-maat voor een
herplaatsing. Verder blijken er van de diensten 11 te zijn (circa I op de 7) die tot nu
toe met nog geen enkel Rea-instrument ervaring heeft opgedaan. Vrijwel allemaal
zijn dit kleine diensten.
Nadere analyse laat hierbij tevens nog het volgende zien9.
r$/ordt gekeken naar de grootte van de dienst (dat wil z.egge\ hoeveel werknemers
heeft men in totaal onder zorg), dan zijn het bij al dezn instrumenten steeds de kleine
diensten die minder vaak melden dat zij hiermee al te maken hebben gehad. Dit is
overigens niet zo verrassend omdat bij grote diensten uiteraard de kans groter is dat
er de afgelopen periode al eens voor een werknemer een beroep op Rea is gedaan.

Wordt gekeken naar §pe dienst, dan ligt het beeld daarentegen genuanceerder (on-
danls het feit dat de interne diensten veelal in de categorie 'kleine dienst'vallen).
Tussen de externe en interne diensten blijken er weliswaar wel enige verschillen,
maar alleen bij het herplaatsings- en plaatsingsbudget zijn deze verschillen ook sig-
nificant (dat wil zeggen, aanmerkelijk meer externe dan interne diensten hebben
hiermee al te maken gehad); bij het pakÍ<et-op-maat en de artikel 15 voorziening zijn
de verschillen wat dit betreft niét signiÍicant.

Kijken we vervolgens naar de ervaringen met dez.e instrumenten, dan valt allereerst
op dat met uitzondering van de 'artikel 15 subsidie' veel diensten geen beeld kunnqr
geven hoe vaak zij inmiddels hiermee te maken hebben gehad. (Of deze gegevens
ook inderdaad niet bij de dienster worden bijgehoudan, is hierbij niet geheel duide-
lijk. Een aarfial keren is bij deze vraag namelijk door de diensten aangegeven dat zij
deze gegevens wel hebben, maar geen kans zagen om deze op korte termijn aan te
leveren. Anderzijds liet de eerste meting bij het panel zien dat nog niet zoveel dien-
sten dergelijke gegevens centraal registreren 10.)

9 Zoals in hooftlstuk l, paragraaf 1.3, reeds is aangestipt wordt hiervoor steeds nagegaan ofer bij de
naar voren gebrachte antwoorden nog sigrificante verschillen zijn te bespeuren qua spe dienst en
qua grootte van de dienst.
Wat beteft §pe dienst wordt hierbij gekeken nÍrar een eventueel significant verschil tussen de
groep 'exteme diensten' (landelij§ regionaal of sectoraal) en de groep 'inteme diensten'.
Wat befreft grootte van de dienst wordt de indeling gehanteerd: 'kleine dienst' (minder dan 10.000
werknemers onder zorg), 'middelgroot' (10.000 - 49.999 werknerners onder zorg) en 'groot'
(50.000 of meer werknemers onder zorg).
De toetsing vindt steeds plaats door middel van de Chi-kwadraat toets. Bij p<.05 wordt het verschil
beschouwd als sigrificant, hetgeen wil zeggen: het is voor meer dan 95% zeker dat het verschil tus-
sen de groepen niet toevallig is.
De gegevens waarop de toets wordt uitgevoerd befeffen steeds de gegevens exclusief de categorie
'geen antwoord' en de categorie 'niet van toepassing'.

l0 Zi. bril"g" 2,tabelBl.7b, in de rapportage van de eerste peiling bij het panel. Deze eerste peiling
vond eind 1997 begin I 998 plaats. Van de arbodiensten die hieraan deelnamen, gaf toea l* aat dx
zij centraal een registratie bijhielden van de wettelijke rerntegratie-insfiumenten die waren toege-
past in de remtegratietrajecten en 14% dat zij dit weliswaar nog niet deden maar waarschijnlijli wel
in de toekomst zouden gaan doen.
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Van de diensten die wel een indicatie konden geven hoeveel keer zíj inmiddels met

deze Rea-instrumenten te maken hebben gehad, komt het bij ongeveer de helft neer

op meer dan20 keer (waaronder bij 15% al meer dan 100 keer). Gerelateerd aan het

totaal aantal werknemers dat een dienst onder zorg heeft houdt dit echter het volgen-

de in: bij 84Yo van deze diensten is er tot nu toe hooguit bij 3 op de 1000 werkne-

mers een beroep op deze instrumenten gedaan (bij 56% bij circa 1 op de 1000, bij
l3%bij ongeveer 2 op de 1000 en bij l5o/o brj om en nabij 3 op de 1000).

Bij circa 1 op de 10 diensten is het initiatief om deze subsidie aan te vragen tot nu

toe nog nooit van hen uitgegaan. Bij de overige diensten blijkt daarentegen van het

omgekeerde sprake: hier zijn dez.e aarrwagen tot nu toe meestal van henzelf uitge-

gaan. Alleen bij een plaatsingsbudget is er volgens de diensten nogal eens sprake dat

de werkgever hiermee zelf komt. 'Wanneer 
het initiatief van de uvi uitgaat - hetgeen

volgens de diensten over het geheel genomen zelden het geval is - dan is dit wijwel
uitsluitend voor het aanvragen van een plaatsingsbudget.

Onderstaande tabel4-2laat vervolgens nog het volgende zren.

De ervaringen met de aanvÍaagprocedure voor deze budgetten kunnen over het ge-

heel genomen als 'wisselend' worden gekenschetst, varierend van uitsluitend gun-

stig tot uitsluitend ongunstig. Hierbij valt echter wel het relatief groot aantal dien-

sten op (53%) dat tot nu toe uitsluitend ongunstige ervaringen heeft met de aan-

waagprocedure voor een herplaatsingsbudget tt. BU der,e aarrwagen maar eyeruzo

bij de aanvraag voor een 'artikel 15 subsidie' (voor het treffen van een voorziening

voor de eigen functie) wordt als ongurstig met name elvaren: onduidelijt*reid bij de

uvi over de toekenningsvoorwaarden, gevolgd door: het duurde lang voordat het

budget beschikbaar werd gesteld. Verder valt op dat de eerste ervaringen met het

pakÍ<et-op-maat opmerkelijk positiever zijn. Hoewel hierbij aan de diensten niet

expliciet naar de aanvïaagprocedr:re zelf is gernaagd, geeft het feit dat de meeste

diensten aÍurgeven dat ztj het een werkgever weer zouden adviseren indicatie dat zij
de gang die hiervoor moest wordeÍr gevolgd kennelijk niet als al te problematisch

hebben eÍvareÍI.

Tot slot kan bij dit overzicht nog worden gemeld dat de toegekende Rea-budgetten

in de meeste gevallen wel degeldk voor de betroLrken reïntegraties van invloed is
geweest. Met name (een deel van) de herplaatsingen waren volge,ns de diensten zon-

der het herplaatsingsbudget in het geheel niet doorgegaan of hadden dan anders

moeten worden'opgelost'.
In de volgende paragrafen zalbij ieder instrument nog wat uitvoeriger worden inge-

gaan op de ervaringen die hiermee inmiddels zijn opgedaan.

I I Srj a. vorige peiling lag dit percentage echter nog hoger (ziehet vorige hoofdstuk, paragraaf3.3).
Toen was bijna driekwart van de betrokken diensten hierover slecht te spreken.
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Tabel 42 0verzicht van de ervaringen net Rea-instrunefitet ten tijde van de derde peiling

(0e gegevens van 77 diensten)

tí ab8.l

de dicnst heeft ewaring opgedaan mct: '
E. het herplaatsingsbudget

0. het plaatsingsbudgel

C. hst pakket-op-maal v00Í een plaatsing

B. het pakk8t-op-maat y00r e8n herplaatsing

A. een'artikel 15 Rea.subsidie'

-,t

,1,

71% 55

44olo 34

17cfi 13

25ta 19

6596 50
.l,

**-.t

, ' E,-:,',:' E

n-34.' ' ll=55
..1!f , .',t; 't '!i6

.,,,8:,,,i

nÉ1ft..
''al''

,,:, 0
.,n=.Í3'
,:.,' tll

wat werco do cnartogco met do eeovraagprucedarg?
.in alle gevallen gunstig

. bij een deel gunstig, hii een deel ongunstig

- in alle gevallen ongunstig

- geen antwooÍd

ot
zoudt a dit pakhettp-mdat weer adviserco?
-ja, zonder meer

- waarschijnlilk niet

- neq zou het niet mes adviseÍen

- geen aotwooÍd

wat is bii de drovraagproccdurc als ganstig etarca? '
-.weinig papieren Íompslomp
. heldefieid bii de uvi over de toekenningsvoorwaarden
. het budget wed vlot beschikbaar gesteld

.(nogl andets

- nvt, geen gunstige ervaringen
.geen antwootd

en wat als oogaostig? '
- veel papiercn rompslomp

- onduidelijkheid bij de uvi over de toekenningsvooruaarden
. het duurde lang voordat het budget beschikbaar werd gesteld

- (nog) anders

- nvl., geen ongunstige ervaringen
. geen antwoord

warea deze reintqntiesl dezc wonicningcn ook zonder dit
bsdga doo,lqaaol gctrofhn?
-ia
. bij een deel zou het dan niet, oÍ anders zijn gegaan

. nee, bii geen van de gevallen was het dan doorgegaan

- geen antwooÍd
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I4
4
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16
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I
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8

38
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36

18
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24
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3
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0

I
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0
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2Ë

20
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4
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48
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4
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0
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15

I
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I

15

15
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I
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t5
38

12

20

5

13

s

53

I

22

5l
44

20

22

I

63

10

10

16

24
29

23

44
12

21
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4.3 De ervaringen met het herplaatsingsbudget

Zoals in paragraaf 3.2 reeds is weergegeven houdt het herplaatsingsbudget in dat er

aan de werkgever een bedrag van / 8.000,-- beschikbaar wordt gesteld warureer deze

een bij hem in dienst zijnde arbeidsgehandicapte werknemer in staat stelt het werken

te hervatten in esn andere functie. De werkgever l<an dit bedrag gebruiken om de kos-

ten op te vangan die verband houden met deze herplaatsing, znals bijvoorbeeld een

scholing, training, aanpassing van de werkple( begeleiding van en een tijdelijke min-

dere productiviteit van betokkene, e.d. De werkgever hoeft niet aan te tonsn dat die

kostsn werkelijk zijn gemaakt en ook vooraf gee,n kostenbegroting te overleggen.
'Wanneer hij voldoet aan de wettelijke voorwaarden en de voorwaarden die hiervoor in
het Lisv-besluit worden gesteld, dan kan hij op dit budget aanspraak maken; maar

uiteraard moet hij het bij de uvi dan wel aanvragen. De werkgever moet in dit geval

dan een beroep doen op artikel 16 van de wet Rea.

Van de arbodiensten die aan de derde peiling bij het panel hebben meegedaan en van

hun ervaringen met Rea een beeld hebben l«rnnen schetsen voor hun gehele die'nst

(in totaal 77 diensten) hebben 55 van deze diensten (71%) inmiddels meegemaakt

dat één of meer van 'hun werkgevers' zo'n herplaatsingsbudget hebben aange-

nraagd. In de vorige paragraaf is reeds aangegeven dat helaas niet alle diensten een

beeld konden geven hoe vaak dit tot nu toe is geweest; van de 33 diensten die dit
wel konden komt het bij dez* diensten in totaal neer op g6lkeer 12.

Over de ervaringen met de herplaatsingsbudgetten is reeds het volgende vermeld
(neparagraaf 4.2,de tabellen 4-l en4-2):
o het initiatief om deze subsidie aan te wagen voor het herplaatsen van een ar-

beidsgehandicapte werknemer in een andere functie, is volgens de diensten

meestal van hen uitgegaan (hoewel 9o/o meldt dat het bij hen meestal van de be-

tolken werkgevers zelf is uitgegaan);
. de ervaringen met de aanvraagprocedure voor dit budget worden door de dien-

sten wisselend beoordeeld: 22Yo vond zn tot nu toe bij alle gevallen gunstig,

16% vond znbij een deel gunstig en bij een deel ongunstig en 53% heeft er tot
nu toe alleen ongunstige ervaringen bij opgedaan. Als ongunstig ernaringen

worden vooral genoemd: onduidelijkheid bij de uvi over de toekermingsvoor-
waarden alsmede dat het lang duurde voordat het budget beschikbaar werd ge-

steld. Tevens meldt 22Yo dathet veel papieren rompslomp inhield, alhoewel eeÍl

ongeveer even groot aantal meldt dat Aj daarentegen juist als gunstig hebben er-

varen dat de aanrnaag voor dit budget zo weinig papieren rompslomp opleverde.

12 Ter vergelijking met de cijfers van het Lisv die betrelking hebben op de periode juli '98-juli '99
(dus eur paar maanden korter dan de periode die bij het panel in beschouwing is genomen):
Voor het herplaatsingsbudget verwachtte het Lisv in 1999 in totaal 5.250 toekenningen; eind juni
'99 lag het aantal toekenningen volgens het Lisv op 740.
Zie: Cijfers eerste jaar rWet REA, Lisv, 1999, In: E. de Vos en C. SmitskaÍÍt, 'Reïntegratie instru-
mentenvoor arbeidsgehandicapten 2000',Tl.lO Arbeid, Hoofddorp, februari 2000 (intern rapport).
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Verder is in de vorige paragraaf reeds aangestipt dat volgens het merendeel van deze

diensten het budget wel degelijk van invloed is geweest. Volgens 2Yo zou de her-
plaatsing anders bij geen van hun gevallen zijn doorgegaan en volgens ruim drie-
kwart (76%) was het dan blj een deel van hun gevallen niet of 'anders' gegaan (bij-
voorbeeld: 'er was dan naar andere, goedkopere, l<walitatief geringere oplossingen
gezocht', 'het was dan meer zonder structurele werkaanpassingen gegaan).
Kijken we hierbij naar de 33 diensten die een indicatie hebben gegeven met hoeveel
herplaatsingsbudgetten zij inmiddels te maken hebben gehad, dan zou dit bU hen op
het volgende neerkomen: van de in totaal 961 gevallen zouden zonder dit budget
circa 50 herplaatsingen niet zijn doorgegaan ablj 732 werknemers zou het bd een
deel van hen niet of anders zijn gegam. Bij de overige 179 werknemers heeft vol-
gens de betrokÍ<en diensten het budget niet die invloed gehad en zouden de herplaat-
singen ook zonder deze subsidie toch wel zijn doorgegaan.

In de vorige paragraaf is verder nog aangestipt dat het tot nu toe vaker externe dan
interne diensten zdn die reeds met het herplaatsingsbudget te maken hebben gehad
(87o/o var. de externe diensten tegenover 47Yo van de interne diensten). Ook blijken
het tot nu toe wat vaker middelgrote en grote diensten te àjn geweest dan kleine
diensten (85% respectievelijk 92%o van de middelgrote en grote diensten tegenover
5lYo van de kleine diensten). Worden bovengeschetste ervaringen met de herplaat-
singsbudgetten tegen deze achtergrondgegevens in beschouwing geÍromen, dan kan
nog worden opgemerkt dat hierbij geen signifrcante verschillen naar voren komen.
Met andere woorden: de weergegeven ervaringen vertonen geen samenhang met het
type arbodienst en met de grootte van de dienst. Eveneens blijkt dit niet het geval bij
de antwoorden op de waag of het toegekende budget voldoende was om er alles mee
uit te kunnen voeren wat men van plan was. Ruim 4 op de l0 (45%) meldt dat het
budget hiervoor voldoende was,l4%o dat dit niet het geval was en20% stelt dat dit
'anders' ligt (waarbij de toelichtingen meestal neerkomen op 'soms wel, soms niet'
of 'die rekensom wordt doorgaans niet gemaakt ). Eén significant verschil doet zich
hierbij echter wel voor: de interne diensten stellen vaker dan de externe diensten dat
de herplaatsingen ook zonder dit budget zonder uitzondering waren doorgegaan.

4.4 Het plaatsingsbudget

Het plaatsingsbudget houdt in dat er aan de werkgever een vast bedrag beschikbaar
wordt gesteld v/anneer deze een arbeidsgehandicapte werknemer in die,nst neemt.
Wanneer de werkgever een arbeidsgehandicapte voor onbepaalde tijd en fulltime in
dienst neemt dan komt dit bedrag neer op in totaal Í 24.000,-- U lz.ooo,- voor het
eerste jaar, / 8.000,- voor het tweede jaar en / 4.000,- voor het derde jaar). Bij deel-
tijdbanen en tijdelijke banen (indien korter dan drie jaar) wordt het bedrag van subs!
die evenredig verlaagd. Met dit plaatsingsbudget kan de de aanloopkostor
bestrijden van het in dienst nemen van een arbeidsgehandicapte zoals bijvoorbeeld
productieverlies, kosten van scholing, taining, begeleiding, de kosten van aanpassing
van de werkplelq hulpmiddelen, e.d. De werkgever hoeft niet aan te tonen dat die kos-
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ten werkelijk àjn gemaakt en ook vooraf geen kostenbegoting te overleggen. 
'Wan-

neer hij voldoet aan de wettelijke voorwaarden en de voorwaarden die hiervoor in het

Lisv-besluit worden gesteld, dan kan hij op dit budget aanspraak maken; maar ui-
teraard moet hij het bd de uvi dan wel aaNragen.

Van de arbodiensten die aan de derde peiling bij het panel hebben meegedaan en van

hun ervaringen met Rea een beeld hebben kunnen schetsen voor hun gehele dienst

(in totaal 77 diensten) hebben 34 van deze diensten (44%) inmiddels meegemaakt

dat éénof meer van 'hun werkgevers' zo'n plaatsingsbudget hebben aangeuaagd. In
paragraaf 4.2 is reeds aangegeven dat niet alle diensten een beeld konden geven hoe

vaak dit tot nu toe is geweest; bij de 20 diensten die dit wel konden komt het bij
deze diensten in totaal neer op 97 keeÍ 13.

Over de ervaringen met de plaatsingsbudgetten is reeds het volgende vermeld (zie

paragraaf 4.2, de tabellen 4-l en4-2):
o het initiatief om deze subsidie aan te ïragen voor het in dienst nemen van een

arbeidsgehandicapte werknemer is meestal van de dienst of van de betro}J<en

werkgever z.elf dtgegaan (en tot nu toe volgens de betrokken diensten ooÍrmer-

kelijk minder vaak vanuit de uvi of de gemeente of de arbeidsvoorziening);
o de ervaringen met de aamïaagprocedure voor dit budget worden door de dien-

sten wisselend beoordeeld: 24% vond ze tot nu toe bij alle gevallen gunstig,

l2%o vond znbíj ea deel gunstig en bij een deel ongunstig,35Yo heeft er tot nu
toe alleen ongunstige ervaringen bij opgedaan en de overige 29%o heeft er nog
geen duidelijk oordeel over. Als ongunstig ervaring wordt vooral genoemd: het

duurde lang voordat het budget beschikbaar werd gesteld. Over andere zakert

zoals bijvoorbeeld veel of weinig papieren rompslomp en wel of geen helder-

heid bij de uvi over de toekenningsvoorwaarden njn de meningen verdeeld.

Verder is in paragraaf 4.2 reeds aangestipt dat volgens ruim de helft van deze dien-

sten (56%) het budget van invloed is geweest op de befrolÍ<en plaatsingen ('een zeer

belangrijlrc stimulans', 'vooral als het gaat om extra door het bedriif te creëren

arbeidsplaatsen).Yolgerrs l2%o was het anders bij geen van dezn gevallen doorge-
gaan eÍr volgens ruim 4 op de l0 (44%) was het dan bij een deel niet doorgegaan.

Kijken we hierbij naar de diensten die een indicatie hebben gegeven met hoeveel

plaatsingsbudgette,n zij inmiddels te maken hebben gehad, dan kan bij 17 van de 20

worden nagegaaÍr bij hoeveel plaatsingen het bovenstaande mogelijk was gebeurd.

@e andere 3 hebben namelijk geen inschatting gemaakt hoe het znu zijn gegaan

wanneer men niet over dez.e subsidie had beschikt.) Van de in totaal 83 gevallen bij
deze 17 dienste,n zouden zonder dit budget circa 13 plaatsingen waarschijnlijk niet
zijn doorgegaan en bij 58 werknemers zou het bij een deel van hen vermoedelijk niet

13 Ter vergelijking met de cijfers van het Lisv die betekking hebbeÍr op de periode juli '98-juli '99
(dus ean paar maanden korter dan de periode die bij het panel in beschouwing is genomen):
Voor het plaatsingsbudget verwachtte het Lisv in 1999 in totaal 14.325 toekenningen; eind juni '99
lag het aantal toekenningen volgens het Lisv op 4.307.
Zie: Cijfers eerste jaar Wet REA, Lisv, 1999, In: E. de Vos eÍr C. Smitskarq 'Reïntegratie instru-
nentenvoor arbeidsgehandicapten 2000',TNO Arbeid, Hoofddorp, februari 2000 (intem rapport).



ïNO-rapport

1090003 23

of anders zijn gegaan Bij de overige 12 werknemers heeft volgens de betrolken
diensten het budget niet die invloed gehad; nj zouden ook zonder deze subsidie in
dienst zijn genomen.

In paragraaf4.2 is verder nog aangestipt dat het tot nu toe vaker externe dan interne

diensten zijn die al met het plaatsingsbudget te maken hebben gehad (55%o vm de

externe diensten tegenover 27o/o van de interne diensten). Ook blijken het tot nu toe

wat vaker grote en middelgrote diensten te njn geweest dan kleine diensten (62%
respectievelijk 54% van de grote en middelgrote diensten tegenover 26Yo van de

kleine diensten). \Morden bovengeschetste ervaringen met de plaatsingsbudgetten

tegen deze achtergrondgegevens in beschouwing genomen, dan kan nog worden
opgemerkt dat hierbij geen significante verschillen naar voren komen. Met andere

woorden: de weergegeven ervaringen vertonen geen samenhang met het type arbo-

dienst en met de grootte van de dienst. Eveneens blijkt dit niet het geval bij de ant-

woorden op de waag of het toegekende budget voldoende \ryas omer alles mee uit te
kunnen voeren wat men van plan was. De helft (50%) meldt dat het budget hiervoor
voldoende was, 6%o dat dit niet het geval was en l2oA stelt dat dit 'anders' ligt
(waarbij de toelichting meestal neerkomt op: 'het verdwijnt in een algemeen budget
voor bijvoorbeeld de WAO-gelden of de afdeling'). Evenals brj het herplaatsings-
budget doet zich ook bij het plaatsingsbudget echter wel één significant verschil
voor: de interne diensten stellen vaker dan de externe dienste,n dat de plaatsingen

ook zonder dit budget zonder uitzondering waren doorgegaan.

4.5 Het pakket-op-maat

Wanneer de werkelijke kosten die de werkgever denkt te maken ten behoeve van een

arbeidsgehandicapte werknemer, hoger zullen zijn dan de vaste bedragen die men
kan krijgen via het plaatsings- of herplaatsingsbudget, dan kan de werkgever er ook
voor kiezen niet een (her)plaatsingsbudget aan te wagen Ínaar een zogenoemd pak-
ket-op-maat. In tegenstelling tot het plaatsings- en herplaatsingsbudget, moet de
werkgever bij de aaÍrwaag voor een pakket-op-maat wél een kostenbegroting over-
leggen om aan te tonen dat hij voor hogere kosten komt te staan.

Van de arbodiensten die aan de derde peiling bij het panel hebben meegedaan en van
hun ervaringen met Rea een beeld hebben kunnen schetsen voor hun gehele dienst
(in totaal 77 diensten) hebben 22 van deze diensten (29%) inmiddels meegemaakt
dat éen of meer van 'hun werkgevers' zo'ít palket-op-maat hebben aangewaagd. In
paragraaf 4.2 is reeds aangegeven dat in dit geval nogal wat diensten geen beeld
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konden geven hoe vaak dit tot nu toe is geweest; van de 11 diensten die dit wel kon-

den komt het bij deze diensten in totaal neer op 42keer la.

Een pal:ket-op-maat kan worden aangewaagd voor het in dienst nemen van een ar-

beidsgehandicapte of voor het herplaatsten van een arbeidsgehandicapte werknemer

in een andere frmctie. Met een palket-op-maat voor een plaatsing hebben 13 dien-

sten (17%) reeds van doen gehad. Met een pal&et-op-maat voor een herplaatsing

hebben 19 diensten (25%) reeds te maken gehad.

Over de ervaringen met een pakÍ<et-op-maat hebben de tabellen 4-l en 4-2 inpara-
graaf 4.2 al het volgende laten zien:
o voor beide situaties ftet indienshremen of het herplaatsen van een arbeidsgehan-

dicapte in een andere functie) is het initiatief om hiervoor een palket-op-maat

aan te wageÍl meestal van de arbodienst uitgegaan;
o de ervaringen bij de diensten met deze aanvragen zijn tot nu toe overwegend

gunstig geweest;
o het merendeel van de betrokÍ<en diensten zou een werkgever zotder meer weer

adviseren een pakJ<et-op-maat aan te vragen. (De 6 diensten - 27% - die het

'waarschijnlijk' niet nog eens zouden adviseren geven hiervoor als redenen op:

vanwege de papieren rompslomp, de onduidelijlÍreid bij de uvi over de toeken-

ningsvoorwaarden en de duur van de behandeling van de aanwaag.)

Aan de diensten is ook gewaagd wat hun ervaringen zijn met het aangernaagde bud-
get: werden alle opgevoerde kostenposten gehonoreerd of niet? Ook wat dit betreft

blijken de ervaringen over het geheel genomen als gunstig te lornnen worden geken-

schetst. Slechts één dienst meldt dat bepaalde posten voor de plaatsing alleen voor
een deel werden gehonoreerd (in dit geval de begeleidingskosten en de verletkosten
voor omscholing) en geen vaa deze diensten dat er posten waÍen die helemaal niet
zijn gehonoreerd. Voor de situaties dat het om een herplaatsing ging wordt éen keer

gemeld dat eveneens de verletkosten voor omscholing slechts voor een deel werden
gehonoreerd (alsmede de opgevoerde kosten voor een vervoersvooÍziening) en twee

keer dat de kosten voor aanpassingen op de wer§lek slechts voor een deel werden
gehonoreerd. Dat een bepaalde post voor de herplaatsing helemaal niet werd geho-

noreerd hebben tot nu toe drie diensten meegemaakt (waarbij twee keer wordt aan-

gegeven dat dit de opgevoerde loonkostensubsidie en inwerlsubsidie betrof en één

dienst aangeeft dat dit alle posten waren 'omdat de wi het teveel rompslomp vond).
Hoewel het er op lijkt dat het budget niet zo belangrijk is geweest voor de betreffen-
de plaatsingen en herplaatsingen - volgens de circa de helft van de betrokken dien-

sten waren deze ook zonder het pakket-op-maat wel doorgegaan -, is dit slechts

ogenschijnlljk. h het merendeel van die gevallen was er dan namelijk ook een be-

roep op Rea gedaan, trtaaÍ dan op het 'gewone' plaatsings- of herplaatsingsbudget.

14 T.r vergelijking met de cijfers van het Lisv die betrekking hebben op de periode juli '98-juli '99
(dus een paar maanden korter dan de periode die bij het panel in beschouwing is genomen):
Voor een pakkeÈop-maat verwachtte het Lisv in 1999 in totaal 3.300 toekenningen; eind juni '99
lag het aantal toekenningen volgens het Lisv op 404.
Zie: Cijfers eerste jaar Wet REA, Lisv, 1999, In: E. de Vos en C. Smitskarq 'Reïntegrctie instru-
mentenvoor arbeidsgehandicapten 2000','NO Arbeid, Hoofddorp, februari 2000 (intern rapport).
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Daarnaast schat 38% van de betroklcen diensten in dat zonder het pakJ<et-op-maat de

betreffende arbeidsgehandicapten helemaal niet in dienst waren genomen en 10%

dat de beteffende herplaatsingen dan niet waÍen doorgegaan. De drie diensten die

inschatten dat het dan 'anders' was gegaan benadrukken dat het dan 'veel moeiza-

mer, met meer weerstand en met minder maatregelen 'was verlopen.

Kijken we hierbij naar de 11 diensten die een indicatie hebben gegeven met hoeveel

palrJcetten-op-maat nj inmiddels te maken hebben gehad, dan zou dit bij hen op het

volgende zijn neergekomen: van de in totaal 42 gevallen.zouden zonder dit budget

circa 7 plaatsingen waarschijnlijk niet zijn doorgegaan en bij 8 werknemers zou bij
een aantal de herplaatsing vermoedelijk 'anders' zijn gegaarr. Bij de oveige 27

werknemers heeft volgens de betokken diensten het verstrekte budget niet die in-
vloed gehad; de betreffende 23 herplaatsingen en 4 plaatsingen zouden volgens hen

ook zonder het palJ<et-op-maat wel zijn doorgegaan. @ij alle 4 plaatsingen en bij 12

van de 23 herplaatsingen had men dan echter wel een beroep gedaan op het 'gewo-
ne' (her)plaatsingsbudget.)

Tot slot kan in dit verband nog worden vermeld dat tot nu toe 36Yo van de externe en

I7%o van de interne dienstsn reeds van doen heeft gehad met een palJ<et-op-maat en

onderverdeeld naar grootte van de dienst: l4oÀ van de kleine diensten, 3I%o van de

middelgrote et 54o/o van de grote diensten. 
'Worden bovengeschetste ervaringen met

het pakket-op-maat nog tegen deze achtergrondgegevens in beschouwing genomen,

dan komt hierbij op geen enkel punt esn significant verschil naar voren; zowel niet
bij een palket-op-maat voor een plaatsing als bij een pakket-op-maat voor een her-

plaatsing. Met andere woorden, de ervaringen die met het palftet-op-maat tot nu toe

zijn opgedaan, of het nu voor het in dienst nemen van een arbeidsgehandicapte was

ofvoor het herplaatsen van een arbeidsgehandicapte naar eeÍl andere functie, houden

niet verband met het §pe arbodienst of met de grootte van de dienst.

4.6 De ervaringen met een artikel 15 vooziening

Niet alleen voor het in dienst nemen of voor het herplaatsen van een arbeidsgehandi-

capte in een andere functie kan door de werkgever een subsidie via de wet Rea wor-
den aangewaagd. Dit kan ook voor voorzieningen die men wil treffen om een ar-

beidsgehandicapte te behouden voor de eigen functie. Er moet door de werkgever
dan een beroep worden gedaan op artikel 15 van de wet Rea 'subsidie kosten voor-
zieningen voor eigen werk'. Dit artikel bevat geen algemene regels over de omvang
van de subsidie. Bij de beoordeling en berekening van de hoogte van de subsidie
wordt uitgegaan van de goedkoopste, meest adequate voorziening. Verder heeft het
Lisv voor bepaalde voorzieningen normbedragen en regels gesteld, zoals:
. voor rugtrainingen en traumabegeleiding kan aan de werkgever een subsidie

worden verstrekt tot75o/o van het bedrag van de werkelijk gemaakte koste,lr;
. voor bumouttrainingen kan aan de werkgever een subsidie worden verstekt tot

eveneens 75Yo van het bedrag van de werkelijk gemaakte kosten, echter tot
maximaal 75%ovan Í 5.400,--.



TNO-rapport

1090003

Voor toekenning gelden naast algemene voorwaarden (zoals onder andere: de werk-

gever moet gelijktijdig met de aanwaag een reihtegratieplan overleggen)' nog aan-

vullende voorwaarden voor rug-, bumouttrainingen en traumabegeleiding. Voorts is

bij de aaÍrvÍaa1voor een 'artikel 15 subsidie' bepaald dat de betrokken uvi binnen 8

weken na ontvangst van de aanwaa;g een beslissing moet nemen.

Van de arbodiensten die aan de derde peiling bij het panel hebben meegedaan en van

hun ervaringen met de wet Rea een beeld hebben kunnen schetsen voor hun gehele

dienst (in totaal 77 diensten) hebben 50 van deze diensten (65%) inmiddels meege-

maakt datéér. of meer van hun werkgevers een'artikel 15 subsidie'heeft aange-

waagd. In tabel 4-l is reeds aangegeven dat 82yo,4l diensten, ook een beeld konden

ge-ven hoe vaak op deze subsidie tot nu toe een beroep is gedaan: bij deze diensten

komt het in totaal neer op 2.351 keer 15.

Over de ervaringe,n met deze artikel 15 subsidie is reeds het volgende vermeld (zie

paragraaf 4.2, de tabellen 4-1, an 4-2):

o het initiatief om deze subsidie aan te vragen is volgens de diensten meestal van

hen uitgegaan (hoewel l2%o meldt dat het ook wel van de betrolJ<en werkgevers

zelfis uitgegaan);
o de ervaringen met de aanvraagprocedure voor deze subsidie worden door de

diensten wisselend beoordeeld: 22Yo vondze tot nu toe bij alle gevallen gunstig,

60%o vond z.ebij eer. deel gtmstig en bij een deel ongunstig en l4Yoheeft tot nu

toe alleen ongunstige ervaringe,n opgedaan. Als ongunstig ervaringen worden

vooral genoemd: onduideldkàeid bij de uvi over de toekenningsvoorwaarden

alsmede dat het lang duurde voordat het budget beschikbaar werd gesteld. Daar-

tegenover staat echter dat20% hetjuist als gunstig heeft ervaÍen dat er helder-

heid bij de uvi was over de toekenningsvoorwaarden en26%o dat het budget zo

vlot beschikbaar werd gesteld. Verdeeldheid bestaat er wat dit betreft eveneens

over of het nu veel of weinig papieren rompslomp betekende. Zo meldt36o/o dat

nj het als veel papieren rompslomp hebben ervaÍen, terwijl 26Yo daarerfiegerr

juist roemt dat de aanwaag voor deze subsidie zo weinig papieren rompslomp

opleverde;
o verder is in paragraaf 4.2 reeds aangestipt dat volgens ruim de helft van deze

diensten de subsidie van belang is geweest voor de getoffen voorzianingen.

Volgens l8o/o z.oaer geen enkele voorziening zonder subsidie zijn getroffen an

volgens 36Yo zntden bepaalde voorzieningen dan niet zijn getroffen (waarbij

vooral de tainingen worden genoemd).

Kijken we hierbij naar de diensten die een indicatie hebben gegeven hoe vaak zij
inmiddels te maken hebben gehad met een artikel 15 subsidie, dan kan bij 35

15 T.r vergelijking met de ciifers van het Lisv die betre}king hebben op de periode juli '98-juli '99
(dus een paar maanden korter dan de periode die blf het panel in beschouwing is genomen):

Voor een artikel 15 subsidie verwachtte het Lisv in 1999 in totaal 850 toekenningen; eind juni '99
lag het aantal toekenningen volgens het Lisv echter al op 2.995.
Zie: Cijfers eerste jaar Wet REA, Lisv, 1999, In: E. de Vos en C. SmitskaÍq 'Reïntegratie instru'
menteivoor arbeidsgehandicapten 2000', TNO Arbeid, Hoofddorp, februari 2000 (intern rapport).



TNGrapport

1090003 27

van de 41 worden nagegaan bij hoeveel van de thans getroffen voorzieningen

het bovenstaande mogelijk was gebeurd. (De andere 6 hebben namelijk geen in-
schatting gemaakt hoe het zou zijn gegaan waÍlneer men hierbij niet over deze

subsidie had beschikt.) Van de in dit geval in totaal2l9l via de wet Rea gesub-

sidieerde voorzieningen zouden volgens deze diensten circa 1438 waarschijnlijk
niet zijn getroffen enbij 425 werknemers zou het bij een deel van hen vermoe-

delijk niet zijn doorgegaan. (7-oals hierboven reeds is opgemerlÍ vermoeden de

diensten dat het met name de nu aangeboden fusieke en mentale trainingen zou-

den zijn die in dat geval niet hadden l«rnnen worden aangeboden.) Btj de overi-
ge 328 werknemers heeft volgens de betok*en diensten de Rea-subsidie niet die

invloed gehad; ook zonder deze artikel 15 subsidie waren de betreffende voor-

zieningen voor deze werknemers wel getroffen.

Het bovenstaande geeft een algemeen beeld van de ervaringen met de artikel 15

subsidie. Bij deze subsidie kan het echter gaan om verschillende soorteÍr voorzienin-
gen rvaarvoor een financiële tegernoetkoming is aangewaagd, zoals een scholing of
een training om een werknemer weer in staat te stellen de functie te kunnen uitoefe-

nen, een aanpassing van de werkplek zelf, een persoonlijke begeleider voor de

werknemer, e.d. Aan de 50 betrolJ<en diensten is daarom tevens gewaagd of zij
konden aangeven met wélke artikel 15 voorzieningen zij tot nu toe reeds te maken

hebben gehad en wat hun ervaringen met de aanwaagprocedure hierbij waren. On-
derstaande tabel 4-3 geeft hierover het volgende beeld.
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Tabet 43 \ladue aitsptitsing van de ervaingen net de artikel í5 frea-subsidie

dc dicnst hccít eruailng nct ccn bfii*el l5 Bea'sahsidie' 16 abs.

voot:'
E. een scholingldeskundigheidsbevordering van een werknemer

0. sen training om de fysiete condilie te bevordeten

C. een t.aining om de nentale conditie te bevorderen

B. een persoonlijke begeleidu voot een wetknemsr

A. een aanpassing van de werkphk

tl,-,t
,l,

540h 2t
g4olo 47

54% 27

22% 11

74olo 37
.l,

*--'l,

-

crraringen rnt:

tot ca toc hocveel kccr?
- minder dan 5 keer

- 5- l0keet
-11-20keet
- meer dan 20 keer

tntaal aantal keet

- kan geen schatting geven

van hct totdal aa,rtal wsthteneB dat da disast o,rdct

zotg huft hoodt dit io loadcrc aaalyse):
.bÍ minder dan I op de 1000 we*nemers

- bij chca I op de 1000 werknemers
. bij circa 2 op de 1000 werknemers

- bij circa 3 op de 1000 weÍknemeÍs
- bij chca 4 op de 1000 weÍknennÍ§
- [ii circa 5 op de 1000 werknemers

- bii meer dan 5 op de I 000 werknorners

. het aantal gevallen is niet gegeven (oÍ het aantal

werknemers dat rpn onder zorg heeft is niot gegovonl

wat warcn de crvaingcn mct dc aanYnagprocedarc?
- al met al gunstig

- deels gunstig, deels ongunstig

- al mel al ongunstig

- geen antwooÍd

30

28

4

21

68

4

21

6

52

4

37
7

59

3

27

1l

36 26

l8 22

0 11

919
65 589

36 22

35

27

I
I

272

22

62

I
8

2

0

0

0

19

63
r5
0

0

0

0

0

22

73

5

0

0

0

0

0

22

64

0

0

0

0

0

0

36

36

0

27

36

t.t 86

17

33

11

7

7

167

41

59

0

0

0

0

0

0

41

55

4

26

15

* neeraotwoordilnqdiik

Bij 47 van de 50 diensten (94%) die inmiddels ervaring hebben opgedaan met een

'artikel 15 voorziening' betrof het onder meer een taining om de ffsieke conditie

van een werknemer te bevorderen, bijvoorbeeld een rugtaining, een tilcursus. @e-
genen die hierbij een aantal noemen - 16 van de in dit gevalzT diensten - komen bij
hen uit op een totaal van 1.186 trainingen ten behoeve van de rerntegratie van een

arbeidsgehandicapte werl«remer in de eigen firnctie.)

Bijna driekwart van de betrokken diensten heeft tevens al een artikel 15 subsidie

meegemaakt voor een aanpassing van de wer§lelc, en bijna de helft een subsidie
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voor een scholing van een werknemer enlof voor een training om de mentale condi-
tie van een werknemer - bijvoorbeeld via een burnouttraining - te bevorderen.

Aanmerkelijk minder vaak is het tot nu toe bij deze diensten gegaan om een vergoe-

ding van de kosten voor een persoonlijke begeleider voor een werknemer. Van de 50

diensten heeft nog geen hvart hiermee al te maken gehad..

De ervaringen met de aanvraagprocedure voor deze subsidies laten het volgende

beeld zien. Warureer het om een training grng om de ffsieke conditie van een werk-
nemer te bevorderen, dan beoordelen de meeste diensten (68%) die als gunstig. De
aanwagen voor een vergoeding van een aanpassing van de werkple§ voor een scho-

ling of voor een training om de mentale conditie van een werknerner te bevorderen

heeft ruim de helft als gunstig ervaren. Het minst gunstig zijn de ervaringen met het
aanvragen van een subsidie voor de kosten van een persoonlijke begeleider voor een

werknemer. Hierbij moet echter wel de kanttekening worden geplaatst dat nogal wat
dienstsn die hiermee te maken hebben gehad geen oordeel hierover hebben uitge-
sproken.
Worden deze ervaringen nog nader bekeken tegan de achtergrond van het type arbo-

dienst en de grootte van de dienst, dan komt er bij geen een significant verschil naar

voren. Met andere woorden, de ervaringen met de aanwagen voor deze subsidie
hangen niet samen met het type arbodienst of met de grootte van de dienst

Door 7 van de 50 diensten is tot slot nog aangestipt dat 
^j 

ook al eens hebben mee-
gemaakt dat er door een wer§ever nog voor iets anders een beroep op de 'artikel 15

subsidie' is gedaan, te weten:
. bij 4 diensten was dit voor onder andere de aanschaf van persoonlijke hulpmid-

delen voor een werknemer, znals: veiligheidsschoenen, een speciaal gehoorap-
paraat, een elelÍrische rolstoel (in totaal bij hen 55 keer);

. bij 4 diensten voor onder andere de aanschaf van aange,past meubilair, zoals: een

speciale bureaustoel, een computer voor doven/slechtzienden (in totaal 5 keer);
. bU 2 diensten voor onder andere de kosten van een aangepaste vervoersvoorzie-

ning voor de betrokJ<en werknemers (in totaal 5 keer);
. blj 2 diensten voor onder andere de kosten van een specifieke curatieve behan-

deling voor de betrokken werknemers (in totaal 3 keer);
. blj 1 dienst voor de kosten van een outplacementtraject (in totaal4 keer).

4.7 De eraringen met andere Rea-instrumenten

Naast een herplaatsingsbudget, een plaatsingsbudget, een palket-op-maat en een

artikel 15 voorziening, is de diensten nog gevraagd of àj al ervaring hadden opge-
daan met een aanwaag voor andere Rea-instrume,nten dan de hiervoor genoemde.

Door 14 diensten (18%) is hierop bevestigend geantwoord, waarbij de volgende zijn
genoemd:
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@ij deze waag is verder niet meer doorgevraagd naar aantallen en ervaringen geziert

de lengte van de vragenlijst en de gedetailleerdheid waarmee de andere Rea-

instrumenten al met de respondenten waren'doorgenomen' 16.)

c artikel 31 Rea: persoonlijke kostenvergoeding voor iemand met een dienstver-

band
(6 diensten hebben met egn aanuÍaa0 hiervoor reeds eryarino opgedaan).

. artikel 23 tot en met 27 Rea: proefolaatsing en rerntegratie-uitkering
(door 6 diensten genoemd).

. artil@|22 Rea: scholing of vervoersvoorziening voor iemand zonder dienstver-
band
(door 2 diensten oenoemdl.

artikel 7 Rea: loondispensatie
(door 2 diensten genoemd).

ortilrBl 32 Rea: loonsuppletie
(door 1 dienst genoemd).

artikel 298 Ziektewer.' ovsrname loonbetalingsplicht eerste nekteiaat
(door 1 dienst genoemdl

Ter afsluiting van de wagen naar de ervaringen met de Rea-instrumenten, is de dien-

sten nog het volgende gewaagd:

a. hebben zij als eens meegemaakt dat de uvi de verstrekte subsidie terugvorderde

omdat de reihtegratie van de betrolJ<en werknemer niet slaagde?

b. hebben zij al eens de situatie meegemaakt waarin de werkgever werd geadviseerd

om éen van de Rea-instrumenten te benutten,maar de werkgever hiervan toen af-

zag? (enzn ja,vmwelk instrume'nt werd toen afgenen en wat heeft dit voor con-

sequanties gehad voor de rerntegratie van de betrokJ<ene)

In dit geval konden 76 diensten hierover een beeld schetsen voor hun gehele dienst,

aan de hand waarvan onderstaande tabel44 is opgesteld.

Tabet 44 Ervaringen net een terugvordeing en ervaingen net het ahien van een flea-suhsilienogetiifiheid door de wer*gercr

(De gqevens van 76 diensten)

cco teragrudcring vao de wrstrckc Bca-sabsidic door de avi:

huft de dienst ht al ccns ncegcnaalt?
-me
- geen anlwoord
ja, dat heeft de dienst al un neegenaakt, nl. '
. een terugvordering uan ean plaatsingsbudget

. een terugvordering van een herplaatsingsbudget

- een terugvordedng uan iets anders

68

7

90

I

r0 c0
rrr-{ r ru-{ rLo Lo

' nanantwoordunogelijt

16 Hrt Lisv geeft over het gebruik in het eerste jaar wet Rea van een aantal van onderstaande instru-
ÍÍrenten de volgende cijfers. Proefrlaatsing en reïntegratie-uitkering: 587 toekenningen. Loondis-
pensatie: 90 toekenningen. Loonsuppletie: 5 I 7 toekenningen.
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Tahet 4-4 Ervaringen net een terugvordering en eryaringen net het ahien van een frea*absidienogeliikheid door de wer*gever

lvavobt lOe gegevens van 76 diensten)

*
ecn wer*geycr ziet aÍ van hst henutten van een frca'instranent:

becft dc dicnst dat al ceos mcqemaak?
. ia, dat is al eens een keer vootgekomen

- ja, meerdere keren

- ja, regelmatig

- neg tol nu to8 nog niet meegemaakt

- geen anlwooÍd

.11 ( 15

Eolt s rza{ rr

68

5

52

4

De situatie dat de uvi van de mogelijl*reid gebruik heeft gemaakt de versfekte sub-

sidie terug te vorderen omdat de reïntegratie van de betrolkene niet is doorgegaan,

heeft tot nu toe pas éen dienst meegemaakt (waarbrj in dit geval van de werkgever

het herplaatsingsbudget werd teruggeëist). Hoewel het uiteraard zo kan zijn dat een

arbodienst hiervan niet altijd op de hoogte wordt gesteld, lijkt het er desalniettemin

op dat het tot nu toe nog niet vaak is voorgekomen dat de uvi een verstrekte subsidie

terugvorderde.

De situatie dat een werkgever wordt geadviseerd een beroep te doen op éen van de

Rea-subsidies maar dat dez.e daarvan afiret, hebben de diensten daarentegan al wel

eens meegemaakt (ruim een hilart van de diensten die hierover een beeld konden

geven voor hun gehele dienst). lYoHeeft dat al regelmatig meegemaakt,ll%o meet'
dere keren en l5oÀ'al eens een keer'. Nadere analyse laat verder Àen dat dit niet
verband houdt met het type arbodienst of de grootte van de dienst.

De wagen die hierbij vervolgens opdoemen is van welke Rea-instrumenten een

werkgever al eens heeft afgezien en of dit nog consequenties heeft gehad voor de

rerntegratie van de betokken werknerner. Onderstaand kan hierover het volge,nde

beeld wordt geschetst:

Waarvan heefi een werkgever al eens afgezien en wat woren de consequenties?
. Bij 9 diensten (12%) is het al eens voorgekomen dat een werkgever afzagvan

een herplaatsingsbudget.
Volgens ruim drielonart heeft het echter geen consequenties gehad voor de reïn-

tegratie van de betrokl«en(en); slechts 2 diensten melden dat die reïntegraties

toen niet zijn doorgegaan.
. BU 8 diensten (llo/o) heeft een werkgever al eens afgezien van een beroep op

een 'artikel 15 subsidie'.
Volgens de helft heeft dit toen geen consequenties gehad voor het treffen van de

voorgenomen vooruiening voor de eigen functie van de betrolken werknemers;

I dienst meldt dat de rerntegratie toen minder succesvol is verlopen en 2 dat die

reïntegraties toen niet zijn doorgegaan.
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. Bij 2 diensten (3%) ishet al eens voorgekomen dat een werkgever afz.agvaneen

aanwaag voor een Pakket-oPmaat.
Volgens 1 van de 2 heeft dit geen consequenties gehad voor de retntegratie van

de betrolJ<ene(n); bij de ander is/zijn die toen minder succesvol verlopen).

Bij 3 diensten @%) betrof het een andere mogelijkÍreid voor een Rea-subsidie waar-

van door ean werkgever werd afgenen (voor een omscholing bij de eigen wer§e'
yer, voor een persoonlijke kostenvergoeding) en tot nu toe heeft nog geen van de

diensten meegemaakt dat er van een advies om een plaatsingsbudget aan te wagen

werd afgezien.

De waag aan de betrokken diensten om kort aan te geven wat volgens hen voor deze

werkgevers toen de belangrijkste reden is geweest om af te zien van een beroep op

Rea, laat tot slot nog het volgende zien:

lf/aarom werd er door de werkgever toen van afgezien?

Volgens 7 diensten zag de werkgever er van af omdat hij het teveel papieren romp-

slomp vond.

Volgens 5 diensten lag het vooral aan de onbekendheid met Rea en onduidelijkheid
over de procedure.

Volgens 5 diensten was het vanvege de inmiddels gewijzigde omstandigheden voor/

bij de betrokken werknemer.

Volgens 3 diensten z.ag de werkgever er van af vanwege de eigen bijdrage die hij of
zij als werkgever toch nog zou moeten betalen voor de rugtrai-
ning

In deze en de voorafgaande paragrafen is een overzicht gegeven van de ervaringen

bij de arbodiensten met de diverse Rea-instrumenten. Ten tijde van de derde peiling

was de wet Rea inmiddels ruim een jaar van l«acht, waardoor het beeld dat is ge-

schetst kan worden beschouwd als 'de ervaringen bij de arbodie,nsten met ruim één

jaar Rea'. Van de 79 diensten die aan deze derde meting hebben meegedaan blijkt
circa I op de 7 die,nsten met Rea tot nu toe nog geen enkele ervaring te hebben. Een

zeer ruime meerderheid, S6%o van de diensten, heeft die ervaring met Rea inmiddels

al wel, waarbij circa driekwart ook indicaties heeft gegegeven hoe vaak er tot nu toe

door werkgevers bij hrm dienst een beroep op een Rea-subsidie is gedaan. Tezamen

komen nj fit op circa 3.469 keer. Dit moet uiteraard als een ondergrens worden

gezienvan het totaal aantal keer dat de diensten in het panel inmiddels met een Rea-

subsidie te maken hebben gehad. Het werpt desalniettemin de waag op of de arbo-

diensten de mogelijkÍreden van Rea tot nu toe wel voldoende hebben benut, gezierr

het totaal aantal werknemers dat de diensten in het panel onder zorg hebben, natne-

lijk ruim 5 miljoen. Dit mede in het licht van recente cijfers van het Lisv over bij-
voorbeeld het aantal voorlopige en definitieve reïntegratieplannen dat in 1999 bij de

uvi's is ingediend en inzicht geven bij hoeveel werknemers sprake is geweest van
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een verzuim van minstens 13 weken 17. Hoewel uiteraard lang niet alle langdurig

zieke werknemers in aanmerking zullen komen voor een Rea-voorziening, zullen er

waarschijnlijk in 1999 toch aanzienlijk meer werknemers zijn geweest waarvoor een

beroep op Rea had kunnen worden gedaan dan het aantal waarover wordt gerept bij
het panel. In het slothoofdstuk zal hierop nog worden teruggekomen, wanneer ook

alle andere gegevens in beschouwing kunnur worden genomen die uit deze derde

meting naar voren zijn gekomen.

4.8 De ervaringen met de medisch-arbeidskundige verklaring

De Rea-budgetten kunnen alleen worden aangernaagd voor werknemers die zijn
erkend als arbeidsgehandicapt zoals omschreven in de Algemene Maatregel van

Bestuur 'Het Arbeidsgehandicaptebesluit' (zie bijlage 2).Deze erkanning laijgt een

werknemer warureer hij of zij behoort tot éen van de volgende drie groepen:

1. Personen die reeds een aÍbeidsongeschiktheidsuitkering ontvangen en personen

aan wie een voorziening is toegekend ter behoud, herstel of bevordering van de

arbeidsgeschiktheid.

2. Personen bij wie deze regeling minder dan vijfjaar geleden is beëindigd.

De erkenning 'arbeidsgehandicapt' geldt bij deze personen voor een periode van vijf
jaar níbeëindiging van de uitkering of de voorziening.

3. Personen bij wie op basis van de arbeidsgehandicaptetoets is vastgesteld datzij
in verband met ziekte of gebrek belemmeringen hebben bij het verkrijgen of
verrichtsn van arbeid. Om dit te kunnen bepalen is een medisch-arbeidslarndig

oordeel noodzakelijh aan de hand waarvan de erkenning 'arbeidsgehandicapt'
voor vijfjaar wordt afgegeven. Bij werknemers zal de uvi voor dit oordeel ge-

bruik maken van de gegevens respectievelijk de verHaring die de arbodienst

hierover verstrekt.

17 Zi" h"t'Kwartaaloverzicht arbeidsongeschiktheid, 1999 I-ry' van het Lisv waarin wordt gemeld
dat er in 1999 in totaal 308.339 voorlopige reihtegratieplannen zijn ingediend waarvan er 108.147
definitief zijn geworden. Een voorlopig plan wordt ingediend uiterlijk na 13 weken ziekÍe van de
werknerner. Dit gaat uiterlijk na 35 weken ziel«Íe over in een definitief plan wanneer blijkt dat be-
trokkene toch niet volledig het eigen werk zal kunnen hervatten.
Daarnaast zijn er in I 999 in tota l 29.412 direct definitieve plannen ingediend, hetgeen wil zeggen
dat er na l3 weken ziekte van de werknemer door de arbodienst niet wordt verwacht dat betrokkene
binnen eenjaar het werk volledig zal hervatten bij de eigen werkgever.
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De ervaringen bij de diensten met het afgeven van zo'n medisch-arbeidskundige

verklaring worden onderstaand weergegeven. In totaal hebben 77 vatde 79 diensten

die aan deze derde peiling hebben meegedaan hierover een beeld l«rnnen geven voor
de gehele dienst.

Allereerst is bij de diensten nagegaan of criteria die in het Arbeidsgehandicaptebe-

sluit staan vermeld lvaÍrneer een werknemer als arbeidsgehandicapt kan worden

erkend, voor hen voldoende duidelijk zijn. Tabel 4-5laathierover het volgende zien:

ïahel 45 0uidelijlfieid oyer de crituia in'Het Arheidsgehandicaptebesluit'

l0e gegevens van 77 dienstenl

de aitcria waonccr icnand als arheidsgehandicapt hen woden aaagcnerkí
zijn die yoor dc dicost voldocndc daidelijh?
.ja

nee, bij de dienst is het niet duideliik voor: '
- groep 1 (personen die reeds een uitkedng ontvangen oÍ bii wie al een voorziening is gelÍoÍÍenl

- groep 2 (personen bil wie deze regeling minder dan vijÍ laar geleden is beëindigd)

. groep 3 (personen waarbii een medisch-arbeidskundig oordeel nodig is voor de erkenning)

66

4
4

30

51

3

3

23

' nwaatwoordeonogdfik

Van de diensten geeft 1 op de 3 aan dat die criteria zoals vermeld in het Arbeidsge-

handicaptebesluit voor hen niet voldoende duidelijk njn. 7n is er bij 4% onduide-

lijkheid over de criteria voor groep 1 en/of gr.oep 2 (waarbij de toelichtingen in dit
geval neerkomen op 'omdat de cornmtmicatie met de wi hierover slecht is', 'omdat

onduidelijk is wat de consequenties voor de werlorcmer ziin op langere termijn',
tenvijl één dienst de onduidehJkheid over groep 2 toelicht meti ''we waren hiervan

niet op de hoogte). Over groep 3 - personen waarbij een medisch-arbeidsl«rndig

oordeel nodig is voor de erkenning 'arbeidsgehandicapt' - blijkt echter bij aanmerke-

lijk meer diensten (namelijk 23,30yo) onduidelijl*reid te bestaan; de groep waarbij
zoals eerder al is aangestipt, de arbodienstenjuist zelfeenbepaalde rol l«rnnen spe-

len. De toelichtingen die deze 23 diensten geven wat bij hen hierbij niet duidelijk is,

kunnen grofiveg worden ingedeeld naar 'onduidelijlÍreid over de criteria zelf err

'onduidelijk*reid over de rol van de uvi hierbij'.
De onduidelijkheid wat betreft de criteria voor groep 3 wordt onder meer als volgt
verwoord:

'T4aarom moet iemarrd eerst drie maanden arbeidsongeschiH zijn; dat is vreemd.',
'De criteria zijn vaag, mede in verband met de arbeidsrnarkt is steeds een indivi-
duele beoordeling nodig.', 'De interpretatie van het begrip "in verband met zieWe

en/of gebrek een belemmering hebben bij het verkrijgen of verrichten von ar-
beid".', 'Hoe/wat zijn de criteria voor arbeidsongeschildheid bij psychische klach-
ten en bij longdurige klachten van het bewegingsappcnaat?', 'De criteria op me-

disch c.q. arbeidshtndig gebied die hiervoor gesteld zijn (of beter gezegd: niet ge-
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steld zijn).', 'De consequenties voor de werlorcmer (arbeidsrechterlijk), ook op

langere termijn.', 'De weging van de criteria.'
De onduideldl<treid over respectievelijk waagtekens bij de rol van de uvi hierbij,
verwoorden de respondenten onder meer als volgt:

'Onduidelijkheid over wie beoordeelt: de uvi-arts of de bedrijfsarts?', 'De onze-

kerheid die nog kleefi aan de toezegging van collega's van de wi dat betrokkene

orbeidsgehandicapt is.', 'Verschillende interpretaties door verschillende uvi's.',
'Toekenning in het eerste ziehewetjaar blijh geheel onmogelijk', 'V[/e dachten dat
onze beoordeling voldoende is, maar het blijW dat we een volledig reïntegratie-
plan moeten indienen.', 'Ons oordeel wordt niet altijd gevolgd.', 'Wie toetst er
binnen de n'i op welke gronden? En waarom duurt het zo lang?'

Tot slot kan in dit verband nog worden opgemerkt dat het vaker externe dan interne
diensten zijn (40% van de externe diensten tegenover I3%o van de interne diensten)

brj wie deze onduidelijl&eid over de criteria voor groep 3 heerst. De grootte van de

dienst laat wat dit betreft geen relatie zien.

Aan de diensten is vervolgens gewaagd of zij naast de aanwijzingen in het Arbeids-
gehandicaptebesluit, nog aanvullende richtlijnen hanteren voor het opstellen/afgeven
van een medisch-arbeidskundige verklaring dat een werknemer arbeidsgehandicapt
is. Bij 84o/o van de diensten blUkt dit niet het geval (zie tabel 4-6). Bij de andere

worden of nog richtlijnen aangehouden die de uvi hen heeft verstuekt (bij 7oA), of
heeft de dienst hiervoor nog zelf richtlijnen opgesteld (bij 3%).

Tabel 4-6 Wel of gan aanvullende ichtlijnen yoor het aígeyen yan een nedisch-arbeidskurdige uerklaing

lOe gqevens van 77 dienstenl

haotecfi de dicnst nog aaowllcndc ilchtlijncn? '
. nee

- ja, nog ilchtlilnen die de wi ons heeft verstrekt
- ja, wil hebben daaruoor binnen de dienst ook nog zelÍ richtlijnen opgesleld
. 0een antwootd

84

7

3

8

65

5

2

6

' nwentmordanq@l

Bij de vorige peiling (die een paar maanden na de invoering van de wet Rea plaats-
vond) waren de verwachtingen omtrent een mogelijke druk van de werkgevers op de

arbodiensten om bij zieke werknemers een medisch-arbeidskundige verklaring 'ar-
beidsgehandicapt' af te geven, als volgt: 5%o verwachtte wat dit betreft een grote
drulq 35% enige drulg et 50%o nauwelijls druk. Die inschatting blijkt zelfs nog iets
te somber te zijn geweest gezien de ervaringen die men hiermee inmiddels heeft
opgedaan (zie tabel 4-7). Yan de diensten ervaart in de praltijk geen enkele dienst
een grote drulq 8% enige dnrlq 8% nauwelijks druk en84%o in het geheel geen dnrk
van de werkgevers op dit punt.
(De 12 diensten die aangeven op dit terrein iets of enige druk te ervaren, brengen
zelden naaÍ voren dat dit met name bepaalde werkgevers àjn maar specificeren het
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vooral naaÍ bepaalde werknemers: 'die niet goed finctioneren', 'die kort in dienst

zijn en iets mankeren', 'die niet meer volwaardig mee latnnen'.)

In dit verband kan tevens nog worden opgemerkt dat het wel of geen druk ervaren

van de werkgevers op dit punt, geen samenhang laat zien met het type dienst. 'Wel

komt hierbij een significant verschil naar voren wanneer de grootte van de dienst in

beschouwing wordt genomen: de grote diensten zijn wat minder stellig dan de ande-

re dat zij helemaal geen druk van de werkgevers eÍvaren. Op zich is dit niet 7.o Yer-

rassend omdat deze diensten uiteraard ook met aanzienlijk meer werkgevers te ma-

ken.

Tabet 47 nruk van de werkgevers voor het aígeren van een nedisch-arheidskundige verklaring?

(0e gegevens van 77 dienstenl

rab§ %

cnaart de dicost dru* yan de wcrhgcrcrc om ccn nedisch arheids*andige vcillailog aÍ tc gctco?
- nes, er is geen druk

ja:
.een grote druk
.anige druk
.nauwelilks druk

84

0

8

I

65

0

6

6

Over hoe vaakzij aan de uvi reeds een medisch-arbeidskundige verklaring 'arbeids-

gehandicapt' hebben afgegeven, melden de diensten het volgende (tabel 4-8):

Tahel 48 Het afgeven van de nedisch'arheidskundige hrheidsgehandicapt'

(0e gegevens van 77 dienstenl

:!b.a

hoc wa* hccft do dicnst tot na toc de wrilartng 'arhcidsgehandicapt'aan dc afi aÍgqeton?
. (íormeell nog goon een kesr

- bij mindu dan l0 we*nemers
- l0 - 50 werknemers

- bij rrcer dan 50 werknemers

totaal aantal keer: 1.226

- geen antwoord oÍ kan geen schatting gsven

nccnt de sd het advies vao dc dieost aftrtd ovcr?
-ahijd
- meestal
- som§

- nooit

- goon antwoord
- nvt; tot nu toe nog geen esn keer zo'n advies aÍgegeven

28

r5
15

5

14

17

22

4
0

6

28

36

20

20

6

18

22

29

5

0

I
36

Ruim éenderde van de diensten (36%) heeft tot nu toe (formeel) nog geen enkele

keer voor een werknemer de verklaring 'arbeidsgehandicapt' aan de uvi afgegeven.
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Formeel, want enkele diensten geven bij deze waagaarl- dat zoiets ook informeel kan

verlopen en dat zij dat ook al redelijk vaak hebben gedaan, maar ofÍicieel gezien tot
nu toe nog geen enkele keer zo'n verklaring hebben afgegeven. Bij degenen die

melden dit wel al te hebben gedaan (35 diensten), komt het bij hen neer op in totaal

l.226keet Van deze 35 diensten hebben 28 diensten ook nog nader kunnen aange-

ven hoe veel keer dit was bij een werknemer die wegens zijn handicap was uitgeval-
len en hoeveel keer bij een wsrknemer waarbij dit nog niet het geval was. Hun ge-

gevens laten zien dat de eerste categorie (de groep die al verzuimt) de hoofdmoot

vormt: van de in totaal 771 verklaringen 'arbeidsgehandicapt' die deze diensten tot
nu toe aan een uvi hebben afgegeven was dit 674 keer bij werknemers die reeds

verzuimden en 97 keer bij werknemers die nog niet waren uitgevallen (een verhou-
ding van ongeveer 7 tegenover 1).

Wordt brj dit 'wel of nog niet een verklaring arbeidsgehandicapt hebben afgegeven'
gekeken naar het t1rye dienst, dan blUkt er sprake van een significant verschil: het
zljntot nu toe vaker externe dan interne diensten geweest die zo'n verklaring hebben

opgesteld (690/o van de externe diensten tegenover 37Yo van de inteme diensten).

Tegen de achtergrond van het reeds eerder gesignaleerde gegeven dat bij 30%ovan

de diensten onduidelijk*reid bestaat over de criteria op grond waarvan iemand als

arbeidsgehandicapt kan worden aangemerkt, is tevens nog gekeken of er wellicht bij
dit gegeven ook nog een significant verschil naar voren komt. Dit blijkt niet het ge-

val. Met andere woorden, het is niet zo dat degenen die tot nu toe zo'n verklaring
'arbeidsgehandicapt' hebben afgegeven voornamelijk diensten zijn voor wie deze

criteria voldoende duidehjk zijn. (Opmerkelijk is eerder dat het zelfs - relatief gezien

- wat meer de diensten zijn waar dez* citerianiet voldoe,nde duidelijkzijn).
Verder blijkt het laatste ook geen verband te houden met 'de uvi neemt het advies

niet over', maar dit is ook niet zo verwonderlijk aangezien wijwel alle diensten op

de rnaag hiernaar aÍrngeven dat de uvi hun advies om iemand als arbeidsgehandicapt

te beschouwen meestal tot altijd overneemt. Gebeurt dit niet dan is dit volgens circa
de helft onder meer omdat het advies betellcing heeft op iemand die nog niet is
uitgevallen. Volgens ruim tweederde heeft het ook te maken met het feit dat de uvi
'nogal eens vaag is', 'dan van mening verschilt over de achtergrond en de progno-
se', of dat het hen gewoon niet duidelijk is omdat er door de uvi niet wordt 'terug-
gekoppeld'.
Bij circa 1 op de 3 is de ervaring dat na r.o'n aMjàng van de uvi (waardoor dan

geen beroep op een Rea-subsidie kan worden gedaan) de rerntegratie toch wel vol-
gens het voorgenomen plan wordt uitgevoerd, bij eveneens circa 1 op de 3 dat het
dan beperkter wordt uitgevoerd en de overige zeggen het niet te weten. Slechts bij 2
diensteir is de ervaring dat na zo'n afixijnng dan geen rerntegratie plaatsvindt.

Bij de diensten is tevens nog nagegaan wat hun ervaringen met de werlmemers zelf
zijn bij het afgeven van de verklaring 'arbeidsgehandicapt'. Vindt daarover vooraf
met de betrokkene overleg plaats, is het al eens voorgekomen dat een werknemer er
bezvraar tegen maakte dat de arbodienst hem als arbeidsgehandicapt wilde beoorde-
len (en omgekeerd: heeft de dienst het al eens meegemaakt dat esn werknemer aan-

drong op dit oordeel maar dat zij betrokkene niet als zodanig wilde besternpelen)?
Via tabel 4-9 komt hierover het volgende beeld naar voren.
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Tabel 4-9 Ervaringen net het afgeven van het oordeel arheidsgehandicapt'

(De gegevens van 77 dienstcn)

als .9É

yiodt er hij dc dicnst cerst net de betrokkcn werknencr oveileg plaets roordat hiihii als

arheidsgehendicaq wodt aangcmerlt?
-ja, altiid
- soms wel, soÍns niet
- nee, nooit

- geen antwoord

is hct al ccns vootgelomen dat ccn wcilncmer tegen hct oordeel hezwaar maaktc?
-la
. n8e

.geen antwoord

(n - 23) (100)%

indieo ja: hoc wal is dit tot nu toc tooryekomen?
-lkeer 5

-2keel 4
-3keer 2

-4keer 2

- kan geen schatting geven 10

wat zija dan de bczwarcn van dc wcrtncmen tqca dit oordccl? '
- ze z'rjn het dan niet sens met de procedure 0

- ze vinden de beoordeling niet teÍocht I
.ze verwachten dat dit nadelige gevolgen uoor hun loopboan zal hebben 19

.(nog) andere aÍgumenten 11

al meegcmaakt dat cco vcrlnmcr bzwaar maahtc ondat dc dicnst hcn tllET als

aficidsgcbndicapt vilde bestcnpeten?
- ia, dat is al eens Yoorgekomen

- neg, tot nu toe n00 niet nnegemaakt
- geen antwoord

70

5

0

2

23

50

4

9l
6

0

3

30

65

5

22
l7
I
I

43

0

35

83

48

0

62

38

0

48

29

' neaantwwdennqe$k

Vrijwel altijd vindt er volgens de diensten eerst met de werknemer overleg plaats

voordat zij de verklaring 'arbeidsgehandicapt' over betol&ene afgeven. Slechts 6%

meldt dat dit 'soms weysoms niet' bij hen gebeurt.

Van de diensten hebben 23 (30%) al eens meegemaakt dat een v/erlmemer tegen dit
oordeel bezwaar maakte. Een relatie met het t5pe dienst en de grootte van de dienst

blijkt hierbij niet; evenmin met het gegeven of de dienst zelf voldoende duidelijk-
heid heeft over de te hanteren criteria voor dit oordeel. Over hoe vaak het tot nu toe

bij deze 23 diensten is voorgekomen dat een werknemer niet als arbeidsgehandicapt

wilde worden bestempeld, konden echter slechts 7 diensten een indruk geven: in
totaal is het tot nu toe bij hen 20 keer geweest. Gerelateerd aan het totaal aantal keer

dat zij inmiddels de verklaring 'arbeidsgehandicapt' aan de uvi hebben afgegeven

houdt dit bij I van dez.e 7 diensten in dat het bij hen neerkomt op tussen 'de helft à
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een kwart' van de gevallen, bij 5 diensten op 'minder dan een kwart' en bij 1 dienst

betreft het slechts een 'enkel' geval.

Vergeleken met de cdfers uit de vorige peiling (waarbij de diensten naar hun ver-
wachtingen hierover is gewaagd) zijn deze aantallen opvallend gering. Bij de vorige
peiling schatte namelijk toen niet 30Yomaar in totaal 85%ovan de diensten in dat een

aantal van de werknemers die zij als arbeidsgehandicapt zouden willen beoordelen

hiertegen bezv,raar zouden gaan maken. Qlierbij verwachtte 25%o dat dit 'bij de helft
of meer' zou zijn, 60À schatle in 'tussen de helft à een l§,yart', \yo 'bíj minder dan

een lorart' en46%o verwachtte dat het weliswaar niet veel werknemers zotrzijnmaar
toch wel 'enkelen'.)
Hoewel, zoals eerder al is aangegeven, ruim éénderde van de diensten nog geen

ervaring heeft opgedaan met het opstellen van zo'n verklaring, lijkt dit toch niet het
grote verschil te kunnen verklaren tussen de ervaringen in de praktijk en de inschat-

ting hierover vooraf. Wellicht speelt onbekendheid bij de werknemers hierbij een rol
(bijvoorbeeld met het feit dat men hiermee voor vijfjaar als arbeidsgehandicapt 'te
boek staat'), maar het zou uiteraard ook kunnen njn dat de verwachtingen hierover
indertijd gewoon te somber zijn geweest.

Worden erbezuaren door de werknemers tegen geuit, dan zijn die volgens de dien-
sten vooral dat betrokl<enen verwachten dat dit nadelige gevolgen voor hun verdere
loopbaan zal hebben. Andere argumenten die nog worden genoemd njn dat betok-
kenen de beoordeling niet terecht vinden (door ruim eenderde, 8 diensten, aange-

stipt), zij niet als zodanig bestempeld willen worden (door 5 diensten genoemd) of
bezwaren hebben tegen de Íinanciële teruggang die een en ander tot gevolg kan heb-
ben (door 3 diensten naar voren gebracht). De meeste diensten geven in zo'n geval

dan hun oordeel (zondermeer) niet af; een deel probeert via een uitvoeriger uitleg
beholJ<ene dan alsnog 'over te halen'.
Tot slot kan in dit verband nog worden opgemerkÍ dat tot nu toe nog geen van de
diensten heeft meegemaakt dat een werknemer bezuraar maakte omdat de dienst hem
of haar niét als arbeidsgehandicapt wilde bestempelen.

4.9 Oordeel over één jaar Rea en verdere verwachtingen

Ter afsluiting van de vragen aan de diensten over hun ervaringen met één jaar Rea,

is hen nog gevraagd of de verwachtingen van deze wet reeds zijn uitgekomen en wat
zij over eeÍr paar jaar verwachten van het gebruik van de verschillende Rea-
instrumenten: zullen die dan vaker dan nu benut worden?
Om het eerste na te gaan - wat is er volgens de diensten na een jaar Rea bereikt -,

zijn de doelstellingen van deze wet aan hen voorgelegd met daarbij het verzoek
steeds aan te geven in hoeverre naar hun mening deze doelstelling al is gehaald.

Tabel 4-10 laat zietwat de diensten hierover naaÍ voren hebben gebracht.
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Tahel 4í0 0ordeelover een iaar flea
(0e gegevens van 77 dienstenl

;.is. fuzs : Pelstefi i ni;p n fr a.tÍgci a elil?; nl*i:,in:hot.,r': geer,,

,qlrool nist oordul
:,': ,t*

gÍ,0.!?iI:

:dÉk

dat werkgevers meer dan uoorheen

arbeidsgehandicapton in dienst bliiven houden

dat werkgevels meer dan voorheen

arbeidsgehandicapten in dienst gaan nemen

dat het toepassen van reïntegratieinstÍumenten

voor de werkgevers is vereenvoudigd

dat de Íeïntegratie-instrumenten nu ruer ziin

toegesneden op de behoefte van de werkgeuer

dat werkgevers door de snellere aanvÍaag'

procedures de geboden mogelilkheden efficiënter

en slagvaardiger kunnen benutten

dat er een goede ondulinge aÍstemming en

cormunicatie is tusson weÍkoeverlaftodienst

en de uvi

13%

38%3%

21j/,

lTott

4olo

016

0%

r%

lolo

27Yt51j6

35%4316

25ïtr43%

34%

r%47Yl36%

58t6

47!fi

5t6

1%

1Ys

2olo

l%

29%

4o/t t2%

Gerelateerd aan de doelstellingen van Rea is er volgens de arbodiensten na ruim eeÍl

jaar nog niet zoveel bereikt. Tabel 4-10 laat zien dat bij elk van de doelen steeds een

grote meerderheid stelt dat dit pas 'in beperkte mate' of 'nog in het geheel niet' is
gehaald. Naar grootte van de dienst doet zich wat dit beteft bij geen enkel punt een

significant verschil voor. Naar type dienst is er alleen sprake van een significant

verschil bij de eerste twee (werkgevers zullen meer dan voorheen arbeidsgehandi-

capten in dienst blijven houden en werkgevers zullen meer dan voorheen arbeidsge-

handicapten in dienst gaan nemeÍl). Maar ook hierbij gaat het dan voornamelijk om

de discussie of hiervan op dit moment al in beperkte mate sprake is of in het geheel

nog niet. De exteme diensten zijn vaker van mening dat deze twee doelstellingen al

in beperkte mate zijn gehaald; de interne diensten stellen bij beide datdeze naar hun

mening op dit moment nog in het geheel niet zijn gehaald.

Tabel 4-10 schetst dus niet zo'n positief beeld van de eerste ervaringen bij de arbo-

diensten met de wet Rea. In hoofdstuk 3 is echter reeds aangestipt dat bij de vorige

peiling circa tweederde van de diensten aangaf ook niet te verwachten dat werkge-

vers door bijvoorbeeld het plaatsingsbudget en herplaatsingsbudget vaker dan voor-

heen een arbeidsgehandicapte in dienst zouden nemsn of terug laten keren op het

werk in een andere functie. Tegen die achtergrond is het beeld dat tabel 4-10 hier-

over geeft minder verrassend: het is feitelijk wat de diensten aÍln verwachtingen

hadden uitgesproken (en die waren bij de diensten wat dit betreft niet erg hoogge-

spannen).
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Dit tussentijds oordeel over Rea wil overigens niet zeggen dat de arbodiensten deze

wet niet zouden 'zien Àtten'. Tabel 4-ll laat hierover namelijk het volgende zien

(waarbij ook al kan worden opgemerkt dat hierbij geen significante verschillen naar

voren komen wat befreft type dienst en grootte van de dienst).

Tabel 4l I llerwachtingm van frea voor de toekonst
(0e gegevens van 77 diensten)

iBi.,r. r i:;iie

biedt f,ea yoldocnde duuname nogelij*hcden on arheidsgehandicapten ado hct wcth to hclpon

respcaicrclijk tc hoaden ?
.ia
. neg daarvoor zal (nogl meer nodig ziin

- geen antwoord

tcn opzichta nn na:

hoe yaa* zullen de wlgeodc sabsidie orcr twcc jaar hij de dícnst benat

worden?
- het herplaatsingsbudget
.het plaatsingsbudget

.het pakket-op-maat y00Í een plaatsing

.het pakket-op-maat vooÍ een herplaatsing

- de 'artikel 1 5 subsidie' voor het laten volgen van een training

- de 'artikel I 5 subsidie' voor we*plekaanpassing

52

45

3

40

35

2

vahu evco
vaa*

nindcr gcco

vaal oodeel

66% 24% 19É 9%

48% 38% 0tÉ 14olo

400fi 42olo lolo 17oh

6l% 29olo 10$ 9tf
71% 16% lN 120[l

730h l8% 0% 9j6

Ruim de helft van de diensten (52%) vindt dat Rea ook nu al voldoende duurzame

mogelUl&eden biedt om arbeidsgehandicapten aan het werk te helpen respectievelijk
te houden. De andere vinden dat daarvoor nog meer nodig zal Àjn waarbij 25 dien-
sten aangeven \ryaaraan Àj dn met name denken. Ongeveer de helft stipt daarbij
punten aan die kunnen worden beschouwd als 'suggesties richting Rea zelf , zoals:

'Er moet veel eerder ktmnen worden ingegrepen, vroegtijdiger handelen bij ver-
zuim.', 'De budgetten zijn te gering.', 'Minder bureaucratie.', 'Het is nog veel te

ondoorzichtig en te veel rompslomp.', 'Onder andere meer bekendheid met de mo-
gelijkheden.', 'Beter aansluiten bij de reïntegratiepraktijk', 'Verruiming van het
contact/overleg met de uví', 'Meer aandacht (: tid) door bijvoorbeeld binnen de

arbodienst een Rea-fimctionaris aan te stellen en een netwerk op te bouwen met
uvi's en verzekeraars om te zorgen yoor een vlotte afhandeling.', 'Een adequaat
inspelende uvi.', 'Een veel soepeler wijze van a/handeling van de aanwagen.', 'Er
zal in het algemeen een reïntegratiebonus nodig zijn; bijvoorbeeld na enkele we-
ken ziek, als interventie op terugkeer in eigen werk', .

De andere helft stipt in hun toelichting wat er nog meer nodig zal njn, vooral zakert
aan die meer 'richting de bedrijven en de maatschappij zsl? gaan, zoals:

'Ook de bereidheid in de bedrijven ze$ welwillende werkgevers.', 'Meer financië-
le druk via Pemba.', 'Meer regionale samenwerking tussen werkgevers en uit-
zendbureaus.', 'Werkgevers zijn nog onbekend met de (on)mogelijkheden.', Scho-
len/opleiden van functiemensen binnen de organisaties.', 'Het is een proces v(m
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werhtemers veel meer stimuleren.', 'Er zit een gdt tussen de oude en de nieuwe

werkgever.', 'Een andere arbeidsmarld en een andere cultuur ten aanzien v(m ar-
b e ids gehandicapten/vo oroordel en w e gnemen.'

Tot slot blijkt uit tabel4-Ll dat een ruime meerderheid van de diensten voor de toe-

komst ook wel degelijk verwacht dat zij de Rea-mogelijlfieden vaker zullen benut-

ten dan tot nu toe het geval is geweest. Met name wordt ingeschat - namelijk door

ruim 70oA respectievelijk 66% - dat dit z.al njn van de artikel 15 subsidie-

mogelijlÍreden (om een arbeidsgehandicapte werknemer via het regelen van een

bepaalde voorziening te kunnen behouden voor de eigen functie) en van het her-
plaatsingsbudget. En hoewel het plaatsingsbudget wat dit betreft wat lager scoort,

verwacht desalniettemin bijna de helft van de diensten (48%) dat zij ook hiervan

over twee jaar vaker gebruik zijn gaan maken.
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5. De verwachtingen van Arboconvenanten

5.1 Inleiding

In het vorige hoofdstuk is uitgebreid ingegaan op de wet Rea die 1 juli 1998 werd

ingevoerd en bedoeld is om de rerntegratie van arbeidsgehandicapte'n te bevorderen. In
dit hoofdstuk wordt stilgestaan bij ee,!r ander instument dat door de overheid begin
1999 is rngeznt om voor de werknemers in het algemeen de preventie van ziekte en

arbeidsongeschiktheid (verder) te bevorderen; de zogenoemde 'Arboconvenanten
nieuwe stijl'. @e nota hierover is opgenomen in bijlage 3 van dit rapport.)
Arboconvenanten nieuwe stijl zijn een samenstel van afspraken tussen werkgevers,

werknemers en overheid met een taalstellend karakter. De convenanten worden
aangegaan met brancheorganisaties. In de eerste plaats hebben nj tot doel een con-

structieve samenwerking te genereren tussen werkgevers en werknemers. In de

tweede plaats wordt beoogd meer maatwerk op brancheniveau te leveren als alge-

mene wettelijke normen te weinig uitkomst bieden. Arboconvenantan nieuwe stijl
komen niet in de plaats van de reeds bestaande wetgeving over de normen, maar zijn
bedoeld voor aanvullende beleid hierop in een bedrijfstak. Door de overheid wordt
nadrukÍ<elijk gesteld dat er dus geen sprake is van óf-óf, maar van én-én. 18

De convenanten worden aangegaan met bedrijfstakken waar het aantal werknemers
dat is blootgesteld aan een bepaald arbeidsrisico relatiefofabsoluut het hoogst is. In
totaal heeft de overheid voorlopig 29 hoogrisicobedrijfstakken geselecteerd waar-
binnen arboconvenanten moeten worden afgesloten.

Eind 1999 hadden reeds 12 sectoren een door SZW opgestelde modelintentieverkla-
ring ondertekend 19. Hierin staat dat partijen steven naar het afsluiten van een taak-

stellend convenant binnen één janrr en dat nj zallen voldoen aan een aantal rand-
voorwaarden dat hierbij is gesteld zoals het doen van onderzoek naar de stand van
de technielq het uitvoeren van een nulmeting en het opstellen van een plan van aan-

pak. In de thuiszorg en de kinderopvang is zo'n convenant in 1999 al daadwerkelijk
van laacht geworden. Beide convenanten bevatten een noÍn die vastgelegd gaat

worden in een beleidsregel, een plan van aanpak per instelling en monitoring.

Aan de diensten is gevraagd of zij al een beeld hebben van wat de Arboconvenanten
nieuwe stijl voor hrm eigen dienst gaan betekenen, of zij bij de invoering van deze

convenanten een actieve rol voor henzelf ziet weggelegd en welke bijdrage zij varr
de voorgenomen convenanten verwachten aan de rerntegratie van arbeidsgehandi-
capten in die sectoren.

Zíehet verslag van het overleg over de nota Arboconvenantsn nieuwe stijl van 18 oktober 1999,
Tweede Kamer, vergade{aar 1999-2000, 26 375, nr. 3, p. 8.

De thuiszorg, de horec4 het onderwijs, de vleesverwerkende industrie, de rijksoverheid, de wo-
ningbouwcorporaties, de hout- eÍl tiÍnerindustrie, de meubelindusEie, de kappers, de meelverwer-
kende industrie, de funderingsbedrijven en de geestelijke gezondheidszorg.

t8

l9
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In onderstaande paragraaf zal worden weergegeven wat de diensten hierbij naar

voren hebben gebracht.

5.2 Arboconvenanten: eigen rol hierbij en Yerwachtingen

Bij de vragen over de Arboconvenanten hebben 77 vm de 79 diensten een beeld

geschetst dat mag worden beschouwd als geldend voor de gehele dienst. Tabel 5-1

geeft een overzicht wat dezn 77 diensten op deze ïragen geantwoord hebben.

Tahel 5-l lnschattiw over de Arboconvenanten 'oieuwe stiif
(De gqevens van 77 diensten)

hccft dc dienst al cen hecld wat dc AthocooYonaotco toot de dienst gaan bctckcaco?

-ia
- noe

- nos, Bn hel voornemen van Arboconvenanlen is bil de diensl ook niet bekend

ziet de dicost cen rol voor zichzelÍ weggclogd bii de inwering hieruao?
. nee

- geen antwooÍd
ja, schat in dat zij hierbii de volgeile rol kannen spelen: '
- aduiseren naar de partiien dis het convenaot gaan aÍsluiten

- voorlichting geven oveÍ de aÍgesproken plannen

- ha onnrvikkelen van de benodigde instÍumentsn

- nog andus

wetkc bijdnge vcrwacht de dicnst tan dc coovcnanten aan dc rcÍntqratic nn
arbcídqehaodicaptcn?
- weet het nietlkan het (nog) niet inschatten

- denh geen biidrage
.denh een kleine biidrage
.denh een grote bijdrage

- gsen amwooÍd

28

64
8

22

49
6

45

I
13

5

5

27

5

23

32

30

6

35

6

30

42

39

8

58

11

17

7

7

' neetaotwoodeonogtW

Tabel 5-1 laat allereerst zien dat de meeste diensten (72%) aangevsn eigenlijk nog

geen beeld te hebben wat de Arboconvenanten nieuwe stijl voor hen kunnen gaan

betekenen. (Hierbij merkt 8%o op - voornamelijk interne diensten - dat het voorne-

men van deze Arboconvenanten hen eigenlijk ool totdat dez,e waag aan hen gesteld

werd, nog niet bekend was).

Bovenstaand gegeven laat onverlet dat de meeste diensten wel een actieve rol bij de

invoering van deze convenanten denken te lunnen spelen. Naar type dienst doen

zich hierbij geen significante verschillen voor; wel naar grootte van de dienst (de

grote en middelgrote diensten stellen dit wat vaker dan de kleine diensten).

Met name op het gebied van voorlichting geven over de afgesproke,lr plannen zirru_ de

diensten een actieve rol voor hen weggelegd, maar eyerva al in een stadium daar-
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voor (bU het adviseren naÍr de partijen die het convenant gaan afsluiten) en in het
stadium daama wanneer benodigde instrumenten zullen moeten worden ontwikkeld.
Een zestal diensten ziet hierbij ook nog een andere rol voor hen, waarbij met name

wordt genoemd: 'overdragen van kennis die bij ons reeds aanwezig is over specifie-
ke arbeidsrisico's ', en één dienst noemt: 'onderzoeken en evalueren of de beoogde

doelen gere alis e erd z ij n' .

Over de brjdrage van deze Arboconvenanten nieuwe stijl aan de reïntegratie in de

betreffende sectoren van arbeidsgehandicapten, zijn de verwachtingen bij de dien-
sten daarentegen op dit moment niet hooggespannen. Ruim de helft van hen (58%)
geeft aan dit nu nog niet in te kunnen schatten, llYoverwacht dat het 'geen bijdrage'
aan de rerntegratie van arbeidsgehandicapterr zal leveren, 17Yo verwacht dat de con-
venanten hieraan een 'kleine bijdrage' zullen kunnen leveren en slechts 7o/o een
'grote bijdrage'. Hierbij blijkt echter wel een samenhang te zijn met het op dit mo-
ment wel of nog geen beeld hebben van wat de Arboconvenanten voor de arbodienst
kunnen gaan betekenen. Degenen die hiervan nog geen beeld hebben noemen wat
vaker dat zij het nog niet kunnen inschatten welke bijdrage deze convenante,n larn-
nen leveren aan de rerntegratie van arbeidsgehandicapten; degenen die hierover wél
een beeld hebben noemen hierbij wat vaker dat die bijdrage er wel z.al zijnmaar niet
groot.

Tot slot nog de toelichtingen die de diensten hierbij hebben gegeven.

Bij degenen die inschatten dat de Arboconvenanten nieuwe stijl aan de reïntegratie
van arbeidsgehandicapten geen bijdrage zullen gaan leveren, komen die wijwel
altijd op het volgurde neer:

'Het zijn papieren intenties of bedrijfstalcltiyeau, te theoretisch, vanachter het bu-
reau opgesteld teruijl de prafuijk vaak anders is.', 'Deze kettzes vinden niet plaats
op financiële gronden; arbeidsgeschiWen hebben bij werkgevers toch de voor-
keur.'

De argumenten waarom er van de dez* convenanten slechts een kleine bijdrage
wordt verwacht, verschillen niet veel van bovengenoemde maar bevatten veelal nog
de opmerking:

'Verbeteringvan de arbeidsomstandighedenwerW slechts indirect bevorderend op
reïntegratie.', 'Die bijdrage is indirect via een betere regeling van arbo-, verzuim-
en opleidingsbeleid. Een werkgever kijlct vooral naar de convenantsafsprakcn
waar direct "bloed kan vloeien".', 'Het wordt op brancheniveau afgesproken,
maar het draagvlak hiervoor bij de individuele bedrijven zal wisselend zijn.'.

De 5 diensten die daarentegen van de Arbeidsconvenanten wel een grote bijdrage
verwachten aan de reihtegratie van arbeidsgehandicaptan, baseran dit vooral op de
volgende inschattingen:

'Een grotere ft)erkcnning von de risico's zal meer kansen bieden voor be-
houd/herstel van de arbeidsgeschilOheid.', 'Met name door de preventie zal er
meer winst te halen ztjn,', 'De samenwerking tussen branches, qrbodiensten en uvi
zal zeker leiden tot verbetering van de activiteiten op het terrein preventie en reïn-
tegratie.'.
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6. Scholing en training in reïntegratietrajecten

6.1 Inleiding

Over de ervaringen brj de diensten met het regelen van een (bij)scholing of een trai-
ning voor de reïntegratie van een werknemer inzljn eigen of in een andere functie, is

via de vorige peilingen slechts een wij summier beeld verlcregen. Alleen in de eerste

peiling - die eind 1997, begin 1998 is gehouden - is gewaagd wat de ervaringen bij
de diensten waren wanneer zij een dergelijke werkaanpassing nodig achtte om de

terugkeer op het werk mogelijk te maken voor een werknemer die was uitgevallen.
Betrof het een (bij)scholing, dan was bij 36o/o van de diensten de ervaring dat dit in
de praktijk meestal wel te realiseren was,37o/o meldde 'soms', 25oÀ meldde'z,elden'
en l%o gaf aan dat hun ervaring was dat een (bij)scholing ten behoeve van de reïnte-

gratie van een werknemer in de praktijk eigenlijk 'nooit' te regelen viel. De percen-

tages bij een training om de (ffsieke of mantale) belastbaarheid van een werknemer
te verhogen, lagen wij overeenkomstig. Van de diensten die aan de eerste peiling
meededen meldde 33% dat zo'n training in de praktijk meestal wel te regelen was,

40% meldde 'soms', 23oÀ meldde'zelden' enbíj 4% was de ervaring dat zo'n trai-
ning ten behoeve van de reïntegratie van een werknemer in de praktijk eigenlijk
'nooit' te regelen was.

Om na te larnnen gaan of zich op dit vlak nog ontwik&elingen hebben voorgedaan

alsmede of er bij de diensten wat dit betreft nog bepaalde wensen leven, is in de

derde peiling een apart blok vragen opgenomen over het gebruik van scholings- of
trainingsmogelijl*redar in de reïntegratietajecten. In dit hoofdstuk zal worden
ï/eergegeven wat de 77 van de 79 diensten die hierbd een beeld hebben geschetst

voor hun gehele dienst hierover naar voren hebben gebracht.

6.2 Het gebruikvan de diverse scholingsmogelijkheden

Binnen de scholingsmogelijkheden ktrnnen allereerst worden onderscheiden:
o een scholing in de zin van: een opleiding/deskundigheidsbevordering.
. een training of eeir cursus om de mentale of ffsieke conditie van een werknemer

te bevorderen (bijvoorbeeld een rugtraining, bumouthaining, omgaan met stress,

faumabegeleiding).
Bij elk kan vervolgens nog worden onderscheiden \Maarvoor die scholing of die trai-
ning ten behoeve van de reïntegratie van een werknemer wordt ingezet respectieve-
lijk benut, zoals:

a. voor omscholing naar een andere functie, of voor behoud van de arbeidsge-
schikttreid voor de eigen functie?

b. voor de terugkeer op het werk voor iemand die is uitgevallen, of om te voorko-
men dat iemand zal gaan uitvallen?

c. voor iemand die erkend is als arbeidsgehandicapt, of voor een niet-
arbeidsgehandicapte werknemer?
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Aan de diensten is eerst gewaagd hoe vaak er in hun reïntegratietajecten van de

mogelijkÍreid van een opleiding/deskundigheidsbevordering gebruik wordt gemaakt

en hoe vaak van de mogelijlÍreid van een training of een cursus. Daarna is bij elk
steeds verzocht een indicatie te geven waarvoor nj dan meestal zijn bedoeld. Tabel

6-l laat zien welk beeld hierbij naar voren komt.

Tabel 6-l Het gehraik in de tnjecten van scholings- en trainingsnogeliikheden

l0e gqevens van 77 dieMenl

naaltde dieost in dc níntqntictnjcan wel ccns gefuaih yan de nogclij*hcidvan sdtoling io fu
zin van: een opleidiagldeska n dighcidsbctorfuiog ?
- Yaak

- regelmatig
- zelden

- nooit
.geen antwoord

iodicn er gfiruih nn nordt genaaht:

waarvao is bij de dienst dan UAIGfr spnte?

a. hst wordt vaker ingezat voor omscholing naaÍ eon andsre Íunctie
- omgekeerd: vaker voor behoud van de eigen Íunctie
- ligl ongeveer gelijk

- geen antwoordlkan geen schatting geven

b. het is vaks yoor iemand die al is uitgevallen
. omgekeerd: vaker voor iemand die nog niet is uitgevallen
. ligt ongeveer gelilk

.geen antwoordlkan geen schatting geven

c. hel wordt vaksÍ tosgepast bii een arbeidsgehandicapte
. omgekeeld: vaker bil een niet-arbeidsgehandicapte

- ligt ongeveer gelijk

- geen antwoordlkan geen schatting geven

(n - 541 (100)9(

32 59

713
I 17

6 ll

22

3

17

12

14

10

14

16
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Tahel 6-'l Het gehruik in de trajuteo van scholings- en trainingsnngeliilhden

lvavolsl (De gegevens van 77 diensten)

ab3, ,$

nao*t dc dicnst in fu rcïntqntictni&tcn wcl eats gcbraih van de nogelij*heid yao cn
tnininglcarcus om de Íysiehe of ncanle ctnditie te bevorhnn?
- vaak
.regelmatig

.zelden

- nooit

- geen antwoord

indicn er gebrail wn wordt gemaa*t:

waarvan is hij de dicnst dan YAKEfr sprahc?

a. het wordt uakBr ingszBt v00r omscholing naaÍ son andere Íunctie
- omgekeerd: vaker voor behoud van de eigen Íunctie
- ligt ongeYeer gelijk

- geen antwoordlkan geen schatting geven

h. het is uaker voor iemand die al is uitgevallen

- omgekeerd: vaker voor iemand die nog niet is uitgevallen

- ligt ongeveer gelijk

.geen antwoordlkan geen schatting geven

c. het wordt vaker toegepast bii een arbeidsgehandicapte
. omgekeerd: vaker bii een niet-arbeidsgehandicapte
- ligt ongeveer gelijk

- geen antwoord/kan geen schatting geven
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142
Lrs

7

I

l6
55

l9

I
I

6

50

7

6

I
72

10

I

51

12

2E

11

22

43

l6
t9

35

I
18

I

15

30

1l
13

(n - 69) (100196

Tabel 6-1 geeft allereerst aan dat er bij de diensten vaker sprake is van een reïntegra-
tietraject waarb{ gebruik wordt gemaakt van een taining of een cursus om de frsie-
ke of mentale belastbaarheid van een werknemer te bevorderen dan van een traject
waarbij voor een werknemer een opleiding wordt geregeld om zijn of haaÍ deskun-
digheid voor een functie te bevordsren.
Wanneer zo'n training of een cursus wordt 'ingez.et' (volgens 55%o var. de diensten
gebeurt dit bij hen regelmatig en volgens 160/o zelfs vaak), dan is dit meestal om de

betrokften werlmemer daarmee te behouden voor de eigen functie. Verder wordt
zo'n training of cursus volgens de meeste diensten vaker'ingezet'bij iemand die al
is uitgevallen dan bij iemand die dat nog niet is, en eveneens wat vaker bij een niet-
arbeidsgehandicapte werknemer dan btj iemand die wel als zodanig erkend is.
Wanneer gebruik wordt gemaakt van een scholing om de deslarndigheid van een te

retntegreren werknemer te bevorderen (volgens 29%o var de diensten doen zij dit
regelmatig en volgens SYo znlfs vaak), dan is dit meestal om betrol&ene om te scho-
len voor een andere functie. Evenals bij een training of een cursus wordt zo'n scho-
lingsmogelijkàeid vaker 'ingez.et'bij iemand die al is uitgevallen dan bij iemand die
dat nog niet is (met echter wel het verschil: de omscholingsmogelijlÍreid blijkt vaker
te worden toegepast bij een arbeidsgehandicapte dan bij een werknerner die niet als

zodanig erkend is). Wellicht speelt bij het laatste het kostenaspect een rol (bij een
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arbeidsgehandicapte kan hiervoor immers een Rea-subsidie worden verkregen) maar

hiernaar is niet expliciet doorge'rraagd en het is ook niet via de andere gegevens

'hard' te maken.

Wat betreft het gebruik van scholings- of trainingsmogelijkheden in rerntegratietra-
jecten kan tot slot nog worden opgemerkt dat hierbij geen relatie blijkt met het type

arbodienst of met de grootte van de dienst. Daarortegen bldken de diensten die stel-

len vaak of regelmatig in hun reihtegratiefrajecten gebruik te makeÍl van een training

of een scholing ook vaker diensten te zijn die reeds ervaring hebben met de Rea-

subsidie die hiervoor, wanneer het een arbeidsgehandicapte werknemer betreft, be-

nut kan worden. Dit uril echter niet zeggen dat een training of scholing bij hen vaker

wordt toegepast bij een arbeidsgehandicapte dan bU een niet-arbeidsgehandicapte

werknemer want op dit punt komt tussen degene,n met weVgeen ervaring met deze

(artikel 15) Rea-subsidie geen significant verschil naar voren. De arbodiensten die

regelmatig gebruik maken van de Rea-subsidies voor een scholing of training, zijn
dus blijkbaar diensten die deze begeleidingsvorÍn inzetten ook zonder Rea.

6.3 Oordeel over het gebruik

Aan de diensten is vervolgens geuaagd of zij vinden van de diverse scholings- of
trainingsmogelijlàeden die er zijn voldoende gebruik te maken of feitelijk te weinig
(en wanneer dit laatste het geval was, is hierbij nog gewaagd waardoor dit komt en

rvaarvan zij eigenlijk meer gebruik zouden willen maken). Tabel 6-2 geeft een over-

zichtwatde diensten op deze vragen naar voren hebben gebracht.

TaM 6-2 0orded ova lut getuuik van de scholirysnogdii*hden
(0e gqeverc van 77 dis,stenl

oorhcl van h diwst ovv hst góraik wc dc ditutc scholings- oÍ tniningsrnqdiil'lrdw
- maah r voldoat& gdruftvan
. vindt dat zii er Íeitdlik te weinb ggbruik van maken

- gear antwoord

indicn te wcinig: waanaa ligt dat? '
- bii de dienst is over de mogelijkheden (nogl onvoldoende kennis

- (nogl niet voldoende bekend met de subsidiemogelÍkheden
. de aard van de bedrijven waaínee de dienst te maken heeft
- aan (no0) iets anders

r30
J+s
Lz

3g

58

3

(n - 451 (t()()ltl

20u
l9 42
13 29
17 38

wuaotwoordotwCiil

Meer dan de helft van de diensten (58%) vindt dat zij in hun rerntegratietajecten
feitelijk te weinig gebruik maken van de mogelijkàeid van een scholing of een trai-
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ning voor de betrokken werknemers. Nadsre analyse laat hierbij zien dat het tlpe
dienst en de grootte van de dienst hierbij geen rol speelt, en evenmin hoe vaak men
hiervan thans gebruik maakt.

Op de vraag van welke scholings- of tainingsmogelijkheden zij feitelijk meer ge-
bruik zouden willen maken worden voornamelijk trainingen of cursussen genoemd
die de fusieke enlof de mentale conditie van een werknemer kunnen bevorderen.
Vijf van de 45 diensten vinden daarentegen dat zij feitelijk niet alleen van deze trai-
ningen tot nu toe nog te weinig gebruik maken maaÍ everuzo van de
(her)scholingsmogelijlÍreden. De reden waardoor dit komt legt een deel bij zichzelf:
'bii onszelf is er nog onvoldoende kennis over de mogelijkheden die er zijn op dit
terrein', wij zijn zelf nog niet voldoende bekend met de subsidiemogelijkheden op
dit vlak', of (door sommigen genoemd): 'het is veel rompslomp rondom het aanvra-
gen en door de hoge werkdruk, tijdgebrek wordt er dan van afgezien ' Circa 3 op de
10 diensten wijst er echter op dat het ook te maken heeft met de aard van de bedrij-
ven. De meeste noemen hierbij niet zoz,eer bepaalde branches, maar stippen dan
meer kwesties aan zoals. 'die hebben nog onvoldoende beleid op dit ptmt', 'zien er
varnryege de kosten van af , 'zijn niet of slechts moeizaam bereid te investeren in hun
personeel'. Anderen oorzaken die in dit verband nog (door één ofeen paar diensten)
worden genoemd gaan meer richting het Lisv of de uvi's die volgens hen hierbij te
hoge drempels hebben aangebracht, of richting werknemers en werkgevers die hun
advies niet altijd willen opvolgen.

Tot slot is in dit kader nog aan de diensten gernaagd of zij behoefte hebben aan een
overzicht van loryaliteitscriteria waaraan de diverse scholingen en trainingen voldoen
en welke criteria hierin dan volgens hen zouden moeten opgenomen. Tabel 6-3laat
zien dat die behoefte bij een grote meerderheid, (79%) aarweÀg is: zowel brj dege-
nen die vinden dat z1j de diverse scholings- en trainingsmogelijtÍreden al voldoende
benutten als bij degenen die vinden dat Àj hiervan nog te weinig gebruik maken.
Naast inzicht in de duur, kosten, inhoud en organisatie van iedere opleiding, training
of cursus wordt hierbij met name benadnrkt dat zo'n overzicht dan (een betrouw-
baar) inzicht zal moeten geven in de resultaten die ermee zijn behaald. 'Wat is bi-
voorbeeld het percentage geslaagde reïntegraties, zowel op larte als lange ter-
miin?', 'Wat is het ffict van deze interventie in aantal jaren zonder Hachten?',
'Hoeveel belandt toch nog in de WAO, kortom: wat zijn de concrete resultaten op
lange termijn?, 'Levert het een significante verkarting op van de arbeidsongeschih-
heidsduur?', 'Wat is de meerwaarde, het bewezen gïoter nut dan andere methodie-
ken?' en 'Wat levert de vergelijking kosten-baten (behaalde resultaten) op?'.

TaM 6-3 &dnefte ao en ovazicht yen kwaliteitscriteria van de scholirym en trainhgen?
(0e gqevens van 77 dit $sr)

Mocftc aan un ovuzicht vn lwaliteitscrituia waanan fu dircnc *holiogcnltniningw voldocn?
-ia
. n88

- geen antwoord

Àt
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7.

7.1

Ve rd e re p ra ktij ke rva rin gen bij reihtegratietraj ecten

Inleiding

In de vorige hooftlstutften is uitgebreid stilgestaan bij de aard van de reïntegratietra-
jecten waaÍnee de diensten te maken hebben, de ervaringen met de wet Rea bij deze

trajecten, de verwachtingen van de Arboconvenanten nieuwe stijl, en het gebruik
van een scholing ofeen taining in de trajectan om de slaagkans van een reïntegratie
te vergroten. h dit hoofdstuk z,alnogworden stilgestaan bij een aantal andere facto-
ren die eveneens het verloop van een reïntegratietraject kunnen beïnvloeden, zoals
de samenwerking met de betrolJ<en uvi, de schadeverzekeraar van de werkgever en
de z,orgverzekeraar van de werknemer. Tevens zullen in dit hoofdstuk de eerste erva-
ringen bij de diensten worden belicht met zogenoemde reïntegratiebedrijven, en tot
slot zal nog worden stilgestaan bij de aard van de contracten die de diensten met hun
werkgevers hebben en de mogelijke invloed van deze contracten op de activiteiten
die de diensten in een reihtegratietraject ontplooien.

7.2 De samenwerking met de uvi's

Om inzicht te krijgen in de huidige samenwerking met de uvi's, is de diensten onder
meer gevraagd of zij met één of meer uvi's periodiek overleg hebben over de rernte-
gratiedossiers. Bij de vorige peiling, ongeveer een jaar geleden, is min of meer de-
zelfde waag gesteld waarbij toen naar voren kuram dat 66% van de diensten die aan
die tweede peiling meededen zo'n periodiek overleg over individuele casus met één
of meer uvi's hadden,2íoh (nog) niet maar het wel graag zouden willen en de overi-
ge 80À zo'n overleg niet hadden maar dit ook niet echt nodig vonden 20.

Door de diensten die aan de derde peiling hebben meegewerkt en de wagen over
hun samenwerking met de uvi's voor de gehele dienst hebben beantwoord (77 dien-
sten), is over het al of niet regelmatig overleg hebben met een uvi over de 'reïntegra-
tiegevallen' het volgende naar voren gebracht (tabel 7-1).

Bij die peiling is toen via degenen die dit overleg hadden onder andere inzicht verkregen in wat we
ons hierbij moeten voorstellen. Ruim de helft had maandelijks of eens in de twee maanden zo'n
overleg met de uvi; b1j de overige vond het ieder kwartaal plaats of varieerde de frequentie
aftankelijk van de grootte van de bedrijven en de noodzaak tot overleg. Het overleg werd van de
zijde van de arbodiensten door de bedrijfsartsen gevoerd (een enkele keer vergezeld door een P&O
functionaris of een arbeidsdeskundige) en van de zijde van de uvi's door verzekeringsartsen (in het
merendeel samen met een arbeidsdeskundige).

20
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Tabel 7-l Wel of geen periodiek overleg net de uvi's ovu reïntegratiedossiers

(De gqevens van 77 dienstenl

rbs

heoft de dieost met ééo oí Deer ayi's pcriodi* owilq oucr de rcÍntegnticdossien?
.F
- nee

. geen antwoold

net welhe avi's heeft de dicost dit oveilcg? '

- met {één oÍ meer uesligingen van} het GAK

- met (één oÍ meer vestigingen vanl het USZ0
. met (één oÍ meer vestigingen Yanl CA0AllS
- me,t (é{n oÍ nper vestigin0sn van} het GUÍ)

.met (trn oÍ rneer veslioinoen vanl het SFB

hclpt dit otuleg hij de rcíotqratic van dc bctroh*en wa*ncmcn? '
- ja, zonder meer
. bij de ene wi wel, bij de anders niet

- bij de ene werknemer wel, bij de andere niet

- het ligt anders

66

30

4

51

23

3

(n - 51) (100)tÉ

65

45

31

l0
I

63

l6
14

16

33

23

16

5

4

32

8

7

I

' narentwurdennog@k

Het beeld over het aantal dienste,n dat periodiek overleg heeft met de uvi's over de

reïntegratiedossiers, 66%,blijkÍ vergeleken met de vorige peiling feitelijk niette zijn
veranderd (ook niet wanneer hiervoor alleen de diensten in beschouwing worden
genomen die aan beide peilingen hebben meegedaan). De grootte van de dienst laat
hierbij geen samenhang na maar wel het type dienst: wijwel alle inteme diensten

hebben zo'n overleg (87%), van de externe diensten iets meer dan de helft (57%).

Ook in dit opzicht is het beeld vergeleken met de vorige peiling niet veranderd. Het
enige verschil is dat er toen geen enkele dienst was die met alle vijf uvi's zo'n over-
leg had tenvijl dit nu bij 3 diorsten het geval blijkt. Tevens had toen geen enkele

dienst periodiek overleg met het SFB en slechts 1 dienst met het GUO, terwijl dit er

nu 4 respectievelijk 5 zijn. Ook zijn er nu meer diensten die zo'n overleg met Ca-

dans enlof het GAK hebben, en een paar diensten meer die zo'n overleg met het
USZO hebben 21.

In dit verband kan tevens nog worden opgemerkt dat bU de vorige peiling 18 dien-
sten aangaven dat ztj nog geen periodiek overleg met een uvi hadden maar dit wel
op prijs zouden stellen. Ym deze 18 hebben 12 ook deelgenomen aan deze derde
peiling en nadere analyse laat àen dat tegen de helft zo'n overleg inmiddels heeft.
(Hetzelfde blijkt overigens ook het geval bij degenen die toen aangaven zo'n perio-

2l All."n bij Cadans komen hierbij significante verschillen naar voren qua type dienst en qua grootte
van de dienst. Deganen die periodiek overleg met Cadans voeren over de reihtegratiedossiers zijn
voornamelijk exteme diensten en het zijn wat vaker de grote diensten.
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diek overleg niet te hebben an ook niet nodig te vinden. Ook van hen heeft inmid-
dels de helft nu toch zo'n overleg.) Anderzijds laat deze analyse bij de diensten die

aan beide peilingen hebben meegedaan echter ook zien dat 7 van de 39 die toen wél
regelmatig overleg hadden met een uvi (meestal met het USZO of met het GAK) dit
nu niet meer hebben.

Van de 23 diensten die bij deze derde peiling hebben aangegeven nog geeÍr perio-

diek overleg te hebben met een uvi, geeft nu slechts 1 dienst aan dit zelf niet nodig
te vinden en wijten de andere het aan andere oorzaken zoals; 'het overleg is door de

uvi's opgezegd', 'de wi's vinden het niet nodig, houden het af', en 'de kostendoor-

berekening; wie betaalt het?'.

De ervaringen van de diensten die dit overleg wél hebben zijn bij de meeste (62%)

positief; zd vinden dat het hen zonder meer helpt bij de reïntegratie van de betrok-
ken werknemers. De andere stellen dat dit aftankelijk is van de uvi, van de werkne-
mer (bij de ene wel, bij de andere niet), of merken op dat het 'anders' li6 waarbij
meestal de toelichting volgt: 'de bijdrage van de uvi hieraan is beperW', 'het heefi
weinig tot geen toegevoegde waarde want het heefi feitelijk geen ffictieve invloed
op de reïntegratie '. Opmerkingen die meestal nog eens worden herhaald bij de vraag

$/at men, ondanks het periodiek overleg dat men heeft met de uvi, nog als knelpunt
blijft ervaren bij de reihtegratietrajecten. Ook dan wijst een deel er op dat je hierbij
mede afhankelijk bent van de mogelijlàeden in de bedrijven ('ook een uvi kan het
aanbod cwn aangepaste werleaamheden niet wezenlijk beïnvloeden', 'niet iedereen

is te reïntegreren).De andere diensten zoeken het echter toch vooral bij de uvi zelf
('de ambtelijke opstelling, de lange wachttijden, te weinig tmifurmering in de be-

leidskaders, het wisselende kennis en ervmingsniveau, e.d'.).

Hoe de diensten over het geheel genomen hun samenwerking met de uvi's beoorde-
len, laat tzbelT-2 àen.

Tabel 7-2 Oordeel over de haidige sanenwerkhg net de uvib

l0e gegevens van 77 dienstenl

,, ,t,; e}!:tr:r,,] ,i,,',-*,

hoc hcoodeclt dc dicnst han huidige amcnwerking mct dc wïs?
. over het geheel genomen goed

- met Bon aantal uvi's goed, met een aantal minder goed

.over het geheel genomen niet zo goed

- het ligt anders

-gesn antwooÍd

34
1g

27

16

4

26

15

21

12

3

Ruim de helft (53%) beoordeelt hun huidige samenwerking met de uvi's over het
geheel genomen als goed (of met een aantal goed en met een aantal minder goed).

Ruim een kwartQT%) vindt die samenwerking daarentegen niet zo goed, waaronder
sommigen stellen deze op dit moment zelfs uitgesproken slecht te vinden. De overi-
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ge diensten brengen naar voren dat zij het wat complexer vinden liggen waarbij een

paar opmerken dat dit mede komt omdat de mogelij}rheden voor samenwerking nog
maar beperkt zijn omdat bijvoorbeeld de USZO 'die samenwerking plotseling heefi
afgelrapt, het overleg heefi afgeschafi'.De toelichting van de andere diensten komt
er meestal op neer dat zij hun samenwerking met de uvi slechts op een aantal aspec-

ten als goed beoordeelt, maar op andere eerder omgekeerd. 'Met sommigefimctiona-
rissen zijn de persoonlijke contacten goed, maar met de uvi in het algemeen is het
contdct slecht.', 'De relatie is redelijk maar de afspraken worden vaak niet nageko-

men.', 'De contacten zijn wel goed maar de inhoudelijke waarde is beperW.'
Wordt bij deze oordelen nog gekeken naar grootte van de dienst en naar type dienst,

dan laat de grootte hierbij geen relatie zier maar wel het soort dienst: de interne
diensten stellen aanmerkelijk vaker (namelijk 6I%o van de interne diensten) dat hun
samenwerking met de uvi goed is, de exteme diensten stellen vaker dat die met ólle
uvi's juist niet goed is (37o/o van de externe diensten geeft dit oordeel) of met een

aantal van de uvi's niet goed (28% van de externe diensten). Ook het hebben van
een periodiek overleg met de uvi blijkt hierbij nog van belang. De diensten die dit
met één of meer uvi's hebben brengen namelijk vaker dan de andere (670/o tegetover
29%o) naar voren dat àj hun samenwerking met de uvi's (ook) over het geheel ge-

nomen goed vinden.

Bij de vorige peiling is eveneens aan de deelnemers gewaagd hoe zij hun samen-

werking met de uvi's beoordeelden, waarbij het in dit geval gurg om de periode
vóórdat de wet Rea werd ingevoerd; dus voor 1 juli 1998. Om na te gaan of bij de

diensten die oordelen sindsdien zijn veranderd kunnen de antwoorden worden verge-

leken van degenor die zowel aan de vorige als aan deze derde peiling hebben mee-
gedaan. In totaal betreffen dit 59 diensten aan de hand waarvan onderstaande tabel
7-3 is opgesteld.

Tahel 7-3 0ordeel over de sanenwerking net de avi's yóór Bea en rain een jaar na de invoerhg van frea
(0e gegevens vao de 59 diensteo die zowel aan de twede peiling als de dade peiliq hebben neqdaanl

,<i, l

hoe hcoodceft dc dicnst hun saneowerhing net dc uvi's?
- over hel geheel genomen goed

- mst 0€n aantal uvi's goed, rnt een aantal minder goed

- ovsÍ het geheel genornn niet zo goed

- het ligt anders

-geen antwoord

26 U.fi 19 320$

18 319É 13 22Yo

9 15tó 14 24y!
6 10tÉ 11 t9%
0 Otf 2 3Yl

Over het geheel genomen blijkt bij deze 59 diensten hun oordeel over hun samen-

werking met de uvi's inderdaad te zijn veranderd; echter niet in positieve maaÍ meer
in negatieve zin. Vond drielovart die samenwerking vóór Rea goed (of met een aan-
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tal goed), sindsdien is dit percentage geslonken naar 54%o. En het aantal diensten dat
hun samenwerking met alle uvi's niet zo goed vond, blijkt te Àjn gestegen van l5Yo

bij de tweede peiling naar 24%o bij de derde peiling.
Gezien hetgeen in hoofdstuk 4 al is beschreven over de ervaringen met Rea en de

kritiek die daarbij naar voren is gebracht richting de uvi's, is het bovenstaande niet
zo velrassend. Tegen de achtergrond van de verwachtingen die de diensten bij de
vorige meting hierover zelf hebben geuit, daarentegen wel. Nadere analyse laatna-
melijk nog het volgende zien:
o de 26 diensten die toen hun samenwerking met alle uvi's als goed beoordeelden,

hadden allen verwacht dat die samenwerking onder Rea ook zo zou blijven. Bij
de helft blUkt dit echter niet te zijn uitgekomen en is de samenwerking met een
aantal, of met alle uvi's sindsdien minder goed geworden;

. van de 18 diensten die toen hun samenwerking met een aantal uvi's als minder
goed beoordeelden, had een kwart verv/acht dat die samenwerking beter zou
worden, ruim tweederde dat het niet wezenlijk zou veranderen en verwachtte
slechts 1 dienst dat de samenwerking onder Rea slechter zou worden. Bij geen

van deze diensten is echter een verbetering geconstateerd en niet 1 maar 5 dien-
sten vinden dat hun samenwerking thans slechter is geworden;

. van de 9 diensten die toen hun samenwerking met alle uvi's als niet zo goed

beoordeelden, had 1 dienst verwacht dat die onder Rea beter zou worden en
verwachtten de andere 8 diensten geen wezenlijke verandering. In dit geval is bij
2 diensten deze verwachting anders uitgevallen en wordt de samenwerking met
de uvi's nu als goed beoordeeld.

Uit het voorgaande kan de conclusie worden getrokken dat de samenwerking met de
uvi's het afgelopen jaar bij nogal wat diensten eerder slechter dan beter is geworden,
hetgeen bij een deel van de diensten ook zeker niet was verwacht. Met een uvi peri-
odiek overleg invoeren over de rerntegratiedossiers lijkt een ingang voor de arbo-
diensten om die samenwerking te verbeteren, rnaar daarover komen vanuit de dien-
sten signalen dat enkele uvi's deze overlegvormen eerder aan het afbouwen dan aan
het opbouwen zijn. De achterliggende reden blijkt te maken te hebben met het wette-
lijk kader waarbinnen de uvi's hun taken uitvoeren, zoals recentelijk door het Lisv in
een brief aan de leden van de Vaste Kamercommissie voor Sociale Zakenen Werk-
gelenheid uitvoerig is toegelicht (zie bijlage 4). In het slothoofclstuk zal hierop nog
worden teruggekomen als een van de aandachtspunten voor onder meer de evaluatie
van de wet Rea.

De rol van de schadevezekeraar

Met de invoering van de v/et terugdringing ziekteverzuim (TD n 1994 werden
werkgevers verplicht bij verzuim $/egens arbeidsongeschiktheid minimaal 70Yo van
het loon van de werknemer door te betalen. Onder TZ gold die verplichting voor de
eerste twee of zes weken; na de invoering van de lWet uitbreiding loondoorbeta-
lingsplicht bij ziekte (Wulbz) in maart 1996 geldt die verplichting voor het gehele

7.3
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eerste ziektejaat Werkgevers kunnen zich voor de loondervingskosten bij ziekte

verzekeren bij een zogenoemde schadeverzekeraar, hetgeen ook massaal blijkt te

zijn gedaan 22. Omdat het niet ondenkbaar is dat door deze verznkeraar van de

werkgever getracht wordt invloed uit te oefenen op de activiteiten die door de arbo-

dienst worden ontplooid voor de reihtegratie van een werknemer, is zowel bij de

vorige als ook bij deze peiling aan de diensten gernaagd ofhen dat al eens is over-

komen. Bij de vorige peiling gaf 79o/o van de deelnemers aan dat ztj dat tot dan toe

nog niet hadden meegemaakÍ,6%o was het al eens een keer overkomen, 8Yo al meer-

dere keren en 4%o gaf toen aan dat zij dat al regelmatig hadden meegemaakt. Onder-

staande tabel T4laat Àen wat hierover bij deze peiling naar voren is gebracht door

de 76 diensten die deze lragen voor hun gehele dienst hebben beantwoord.

Tabel 7-4 Ervaringen net eisen of voorwaarden van SCilA0Evene*eraars
(De gegevens vao 76 dienstenl

ab* t6

is hct dc dicnst al cens over*onco dat de schadwcnehcnar ciseo giog stollen aan dc reíategntic-
activiteiten dic de dicnst voor ocn wcrkncmu wilde ooderncncn?
. nee, dat hesft de dienst tot nu toe nog nooit meegemaakt

- geen antwoord

ia:
- dat is de dienst wel oons een keer overkonnn
. al meerdere keren
-dat overkomt de dienst rcgelmatig

wat hicldco dic cisw in? '
- eisen aan de inhoud van he{ aÍbozorgcontÍact mst de werkgever
. gegeyens opgevraagd over de verzuimactiyitsiten bij de werknemer

- inhoudelijke iníormatie opgevraagd over de oorzaak van hel verzuim

- Íinanciële grenzsn aangegeven bij de rcïntegratieactiyileiten
- eÍ moest een beroep op hun zorgbemiddeling worden gedaan

'(nogl anders

wat was dc invloed wo deze ciscn op dc rcintqmieaaivitcitcn?
. in alle gevallen positieÍ beïnyloed
. noch positieÍ, noch negatieve invloed gehad

- bij een deel van de gevallen negatieÍ

- in alle gevallen negatieÍ
- geen antwoord

74

2

I
12

2

13

12

I
5

I
6

1

I
4
4
I

72

67
50

28
50

33

6

M
22

22
6

(n-18) (1001%

' nerantwoordennog@k

22 Yoo, de invoering van Wulbz had 8% van de bedrijven een ziekteverzuimverzekering. In 1996, het
jaar dat Wulbz werd ingevoerd, was reeds 64Yo van de bedrijven verzekerd bd een particuliere ver-
zekeringsmaatschapp| voor het risico van loondoorbetaling bij ziekte van een werknemer. I^ 1997

is dit gestegen tot 80% en dit is in 1998 niet veranderd. Zie:Schellekens et al., 'SZll-werkgevers-
patul, rapportage 1997-1998', Den Haag, Elsevier.
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Vergeleken met het beeld dat bij de vorige peiling naar voren l«vanu is er wel sprake
van een toename van het aantal diensten dat bij hun reïntegratietrajecten wordt ge-

confronteerd met eisen van de schadeverzekeraar van de werkgever, maar die toe-
name is wij gering. Bij de vorige peiling was 18olo van de diensten dit al eens, meer-
der keren of regelmatig overkomen, bij deze peiling is dit percentage gestegen naar
23%. (tlordt hierbrl alleen gekeken naar de 59 diensten die aan beide peilingen heb-
ben meegedaan, dan is bij deze groep de toename wat groter maar dit komt voorna-
melijk omdat bij de vorige peiling l3%o vanhen aangaf dit te hebben meegemaakt en
thans van dez.e diensten}4%io)

Die eisen hielden niet zozeer in dat er financiële grcnzen werden aangegeven voor
de activiteiten die zij voor een werknemer wilden ondernemen (slechts 28%o meldt
dat ztj dat al eens hebben meegemaakt). Veelal betroffen het eisen die gesteld wer-
den aan de inhoud van het arbozorgcontract dat zij met de werkgever hadden afge-
sloten (door 72%o genoemd), werden er gegevens opgewaagd over de verzuimactivi-
teiten die zij bij de werknemer hadden ondernomen (door 67% genoemd), werd er
inhoudelijk informatie opgewaagd over de oorzaak van het verzuim van de werk-
nemer (door 50% genoemd), of werd er aangegeven dat er een beroep moest worden
gedaan op zorgbemiddeling van hun kant (eveneens 50% meldt dat zij dat al eens
hebben meegemaakt). Enkele diensten brengen daarnaast nog naar voren dat hen
ook al eens is overkomen dat bijvoorbeeld de schadeverzekeraar aan het bedrijfop-
gaf naar welke arbodienst zij moesten gaan (door twee diensten genoemd), dat de
door hun voorgestelde aanpak niet werd geaccepteerd (door 1 dienst ganoemd), of
dat de schadeverzekeraar verhaal zou halen indien de reihtegratie-activiteiten ook
via de wet Rea gesubsidieerd zouden worden (door 1 dienst genoernd).
Op de waag naar de invloed van deze eisen op de reïntegratie-activiteiten voor de
betrokften werknemers, meldt 6% dat zij dezn rerntegraties allemaal positief beïn-
vloed hebben en44%o dat deze eisen hierop eigenlijk geen invloed hebben gehad. De
andere diensten geven aan dat de invloed bij een deel van de gevallen negatief is
geweest of bij alle gevallen. Indien het negatief uitpakte kwam dit volgens deze
diensten vooral omdat de betrokken schadeverzekeraar niet bereid was om in de
voorgestelde aanpak te investeren en de rerntegratie derhalve niet kon doorgaan.

7.4 De rol van de zorgverzekeraar

Omdat het ook niet ondenkbaar is dat arbodiensten bij hun reïntegratie-activiteiten
worden geconfronteerd met eisen of voorwaarden van een znrgverzekeraar (bijvoor-
beeld, men wil bij een werknemer de voorgestelde curatieve behandeling niet ver-
goeden), is bij deze peiling hierover eveneens een aantal vragen gesteld. Zoals on-
derstaande tabel T-5 laat zien blijkt dit een situatie die zich in de praltijk nog niet
veel heeft voorgedaan bij de 76 diensten die deze vragen voor hun gehele dienst
hebben beantwoord. Van de 13 diensten (17%) die hiermee al eens te maken hebben
gehad, geeft het merendeel namelijk aan dat het hen niet meerdere keren of al re-
gelmatig is overkomen, Ínaar slechts een enkele keer. De voorwaarden van de kant
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zoÍWqzekeraar hielden dan meestal in dat er financiële glenzenwerden aangegeven

bij de voorgestelde behandeling van de betrokken werknemer enlof dat hiervoor een

beroep moest worden gedaan op zorgbemiddeling van hun kant (waarbij een aantal

keer dan tevens gegevens werden opgewaagd over de oorzaakvan het verzuim en de

activiteiten die bij de werknemer al waren ondernomen). Vy'arureer deze voorwaar-

den de rerntegratie negatief bernvloed hebben (hetgeor in de meeste gevallen niet

het geval blijkt te zijn geweest), dan lsilam dit volgens de dienstsn voomamelijk

omdat door de financiële barrière die door de zorgvaz.ekeraar werd opgeworpen, de

gewenste behandeling van de werknemer niet kon doorgaan of moest worden uitge-

steld.

Tabel 7-5 Ervaingen net eisen of voorwaarden van Z0&dvenekeraars

(0e gqevens van 70 diensten)

is hA ds dienst al cens oycrkomcn dat dc zorgrenehcnar eiscn ging stellen aan dc tdntogratie
auiviteitcn die de dienct voor cen weilncnu wilde onderocmco?
- nee, dat heeft de dienst tot nu tos nog nooil reegemaah
- geen antwoord
ja:
- dat is de dienst wel eens een keff ove*omen
- al meerdere keren
.dat oueÍkomt de dienst regelmati0

(n-13) (100)%

wat hieldcn dic cinn io? '
- eisen aan de inhoud van h,et arbozorgcontÍact met de werkgever

- gegeyens opgevraagd oyer de yerzuimactivitsiten bii de werknemet
- inhoudelilke infomatie opgevraagd over de oorzaak van het verzuim

- financiële grenzen aanoeosuen bij de reTntegratieactiviteiten
. er moest een beroep op hun zorgbemiddeling worden gedaan

. (nog) andsrs

wat was dc iovlocd vao dczc eiscn op de rsíotcgratie-activitoitso?
- in alle gevallen positieÍ heïnvloed

- noch positie(, noch negatieve inuloed gehad

- bij een deel van de gevallen negatief
- in alle gevallen negatieÍ

79

4

10

4

3

323
538
43r
862
754
215

15

46

31

8

2

6

4
1

' neaantwoordennogSl
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7.5 Ervaringen met reihtegratiebedrijven

Reïntegratiebedrijven zijn bedrijven die ondersteunende diensten aanbieden ter be-

vordering van de reïhtegraties. Die diensten kunnen van velerlei aard njn, zoals

bemiddeling br1 het zoeken naar werl bij een arbeidsconflict of bijvoorbeeld bij het

zoeken naar een kortere wachttijd voor specialistische hulp. Maar het kan ook bij-
voorbeeld het aanbieden van specifieke hulp zrjn zoals het verzorgen van een trai-
ning om de mentale of ffsieke conditie van esn werknemer te bevorderen, de coör-
dinatie op zich nemsn van de diverse activiteiten in een reïntegratietraject en het

regelen van de financiering. Dit soort op reïntegratie gerichte bedrijven vinden deels

hun oorsprong in de nieuwe taken die de gemeenten hebben gekregen op het terrein
van rerntegratie van werkloze arbeidsgehandicapten en het creëren van additionele
werkgelegenheid, en zijn deels ontstaan onder invloed van de privatisering van de

wetgeving rond ziekte en arbeidsongeschiktheid zl. Zij zijn een vrij nieuw feno-
meen, schieten bij wijze van spreken nog steeds als paddestoelen uit de grond, en ten
tijde van het opstellen van de vragenlijst voor deze derde peiling q/as er nog geen

overzicht en nadere typering beschikbaar van de talloze en diverse soorten aanbie-
ders die zich op dit terrein inmiddels manifesteren. Aan de diensten is daarom meer
globaal de waag gesteld of zij voor de reïntegratie van een werknemer al eens ge-

bruik hadden gemaakt van de diensten van een rerntegratiebedrijf. Tabel 7-6 laat
zien wat de 76 diensten die hierbij een beeld hebben geschetst voor hun gehele

dienst, hierop hebben geantwoord.

Zie: B. TappèI, hoofdstuk 9 'Private arbeidstoeleiding en -inpassing', in het Handboek Lokaal
Werkgelegenheidsbeleid, Elsevier Bedrijfslnformatie (geplande publicatiedatum: zomer 2000),
waarin uitgebreid wor& ingegaan op de achtergronden van het ontstaan van de diverse aanbieders
op het reïntegratieterrein en een poging is ondernomen een indeling aan te brengen naar het soort
diensten dat zij aanbieden. Hij kont hierbij tot een onderscheid naar 8 soorten aanbieders, te weten:
l. t ocale en regionale organisaties rond additionele arbeid,
2. Revalidatiecenta met aftlelingen arbeidsreïntegratie,
3. Private arbeidsberniddelingsbedrijven,
4. Reïntegratieversnellers voor cliënten met $sieke belemmeringen,
5. Reïntegratieversnellers voor cliënten met psychische belenu:reringen,
6. Coördinatie- en regie bedrijven,
7. Kenniscenta en bedrijvenpoli's, en
8. Instituten, gericht op (vroeg-)diagnostiek en voorlichting.

23
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Tabd 7-6 àebruik naken van de diensten van reïntegratiebedrijven

l0e gegevens nn 76 diensten)

s[s. lt

hecft de dicast voor do roïotcgntie van ecn wcrhncnu al ccns gcbruih genae*t ven de dicnsten

van ceo rcÍntqntiehcdrijf?
- ja, al regelmatig
- ia, al meerdere keren
.la, al eens een keer

- neg noo niet

- geen anlwoord

tcr onderstcaaing van wclkc níntqnti*activiteitca
is cr ccn hcroq op gedaao? '
- yoor beíniddeling om de wachttijd voor specialistische hulp le bekorten

- yoor zoeken naar werkhervatlingsmogelijkheden bii een andere werkgever

- voor begeleiding bij de plaatsing van een arbeidsgehandicapte

- voor verbstersn v.d. belastbaafieid v.d. werknerpr middels son training
. voor begeleiding bij de werkhervatting bij de eigen werkgever

- v00Í hot regelen uan de financiering

- voor bemiddeling bij een arbeidsconflict
- yoor het inzetten van specialistische hulp yoor de werknemer

wic Íinancicrde dc inschthcliag nn zoh bedrtjf?
. (meestal) de bettokken werk0ever
- (meestal) de wi
- (meestall de schadeyerzekeÍaaÍ van de werkgeuer

- (rrcestall de zorgvenekeraar
- het ging anders
- geen antwoord

wat zijn dc ewaiogcn net reïntqntiebcdijwn tot oa toc?
- vnl. gunstig

.deels gunstig, deels ongunstig

- unl. ongunstig
- geen antwoord

(n-261 (10019t

r0
5

I
t4
2

2

I
1

f12

'ut I
Il-?
v

l6
2

2

1

2

3

15

1

7

3

39

19

35

54

I
I
4
4

61

8

I
4
8

11

58

4
27

11

16

7

12

64

I

' neetantwoordsrnog$k

Van de 76 arbodiensten geven 26 (35%) aan dat zij al regelmatig, meerdere keren of
al eens een keer van de diensten van een zogenoemd rerntegratiebedrijf gebruik heb-

ben gemaakt. Nadere analyse laat zier dat hierbij geen sameÍrhang bldkt met de

grootte van de dienst, maar wel met het §pe dienst: van de exteme diensten zegt

44Yo voor de reihtegratie van een werknemer al eens gebruik te hebben gemaakt van
een reïntegratiebedrijf en van de interne diensten net 20oh. Of het ook vaker arbo-
diensten zijn die met externe deskundige'n en instellingen afspraken hebben gemaakt

over samenwerkor bij de reïntegraties (of omgekeerd, juist degenen die dergelijke
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afspraken nog niet hebben) is via de gegevens uit de vorige peiling na te gaan 24.Bij
de 59 diensten die aan beide metingen hebben meegedaan en waarvan ook dit ach-
tergrondgegeven bekend is, komen hierbij echter geen significante verschillen naar
voren. Met andere woorden, degenen die tot nu toe gebruik hebben gemaakt van de

diensten van een rerntegratiebedrijfblijken niet opvallend vaker deganen die ook al
met andere externe hulpverleners samenwerkingsverbanden hebben, ofjuist degenen

die dat nog niet hebben (en voor wie zo'n reihtegratiebedrijf 'dit gat' dan zou heb-
ben opgevuld). Evenmin blijkt er een samenhang met desl«rndigen die de dienst
hiervoor eventueel z.elf in huis heeft', zoals esn psycholoog, een fusiotherapeut of
een maatschappelijk werker.

Zoals rn het begin van dezn, paragraaf al is aangestipt is het aanbod groot en zeer
divers, hetgeen ook blijkt uit de antwoorden op de waag aan de diensten van welke
reïntegratiebedrijven zij reeds gebruik hebben gemaakt. Het meest genoemd worden
bedrijven die met name hulp bieden aan cliënten met fusieke belemmeringen zoals
De Gezonde Zaak,rugadiescentra en vergelijkbare hulpverleners. Verder wordt een
aantal keer Argonaut genoemd, een bedrijf met een veel uitgebreider dienstverle-
ningspakket en onder meer onder de categorie 'arbeidsbemiddelingsbedrijven' valt,
onder de categorie 'reïntegratieversnellers voor cliënten met psychische en mentale
belemmeringen', en onder de categorie 'coördinatie- en regiebedrijven'. Daarnaast
passeren nog diverse andere één of een paaÍ keer de revue zoals Compaen, Step,
Flohr expertises, Keerpunt, Job Coach Company, DBC, EMN, Spel en EEGA.
Wordt gekeken ter ondersteuning van welke activiteiten de diensten op deze bedrij-
ven een beroep hebben gedaan, dan blijkt het tot nu toe vooral te zljn geweest voor
het verzorgen van een training om de $rsieke of mentale conditie van een werkne-
mer te bevorderen (door ruim de helft genoemd), om te proberen de wachttijd voor
specialistische hulp te bekorten (door circa 4 op de l0 genoernd), ofvoor de bege-
leiding bij de plaatsing van een arbeidsgehandicapte (door ruim éenderde genoernd).
Het initiatief om hiervoor van een reintegratiebedrijf gebruik te maken is volgens de
diensten meestal van hen uitgegaan, en een enkele keer van de betrolJ<en werkgever
of werknemer zelf of van de behandelend therapeut. Tot nu toe blijken de betrokken
werkgevers het meestal zelf te hebben gefinancierd (en een paar keer hun schade-
verzekeraar of de uvi).
De eerste ervaringen met deze reïntegratiebedrijven vindt het merendeel van de be-
trolÍ<eÍr diensten alleen maar gunstig ('ze werken snel en eficiënt', 'het was een
adequate behandeling en het heefi de reïntegratie versneld', 'het was een actieve
begeleiding en het heeft een deel van het werk overgenomen ). Degenen die er min-
der over te spreken njnwljzen er op dat het uiteindelijk toch v/eer een extra tussen-
schakel betekende of vonden het eindresultaat tegenvallen. Een duidelijke lijn met

24 Piij a"vorige, de rweede peiling bij het panel is namelijk nagegaan of de diensten afspraken hebben
over sarnenwerken met: arbeidsbureaus, sociale diensten, Centra voor Werk en Inkomen, uitzend-
bureaus, verzekeraars, bureaus voor outplacement ofvoorjuridische adviezen, zogenoemde media-
tors (conflictbemiddelaars), externe psychologen ofpsychiaters, §rsiotherapeuten, maatschappelijk
werkers, ziekenhuizen of specialistanpoli's, rugadviescentra erlof met huisartsen.
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welk qpe reïntegratiebedrijf de ervaringen vooral gunstig respectievelijk ongunstig

zijn valt hierbij echter, mede gezien de geringe aantallen, nog niet ontdelken.

7.6 Rol van de contracten met werkgevers

Om een indruk te krijgen ofde aard van de contracten die de diensten hebben afge-

sloten met de bedrijven waarvoor zij werken mogelijk ook van invloed is op de reïn-

tegratie-activiteiten die zij kunnen ontplooien, zijn aan het eind van de vragenlijst
nog de volgende drie wagen voorgelegd.
r Hoe typeert de dienst de contracten die zij heeft met het merendeel van de

werkgevers voor het terrein reïntegratie?
o Bieden deze contacten mogelijkàeden om zo nodig te declareren op basis van

verrichtingen?
o Komt het wel eens voor dat er moet worden afgezien van bepaalde rerntegratie-

activiteiten omdat er binnen de ruimte die het contract biedt gean financierings-

mogelijkheden voor zijn?
In dit geval hebben alle 79 diensten die aan deze derde peiling meededen boven-

staande vragen voor hun gehele dienst beantwoord, hetgeen het volgende beeld op-

levert (zie tabelT-7):

Circa éénvijfde van de diensten (2lo/o) vindt het merendeel van de contracten met

hun werkgevers krap minimaal voor de reïntegratie-activiteiten die nj willen uitvoe-

ren. De overige vinden hun contracten hiervoor redelijk tot voldoende of 'ruim'.
Hierbij doen zich echter wel significante verschillen voor: Het zijn voornamelijk
externe diensten die melding maken van krappe contracten voor hun reïntegratie-

activiteiten en voornamelijk interne diensten die aangeven dat zij hiervoor met een

ruim contract te maken hebben.

De meeste externe diensten geven echter wel aan dat het merendeel (of een deel) van

hun confracten wel de mogelijkheid biedt om zo nodig te declareren op basis van

verrichtingen (waaronder ook degenen die voornamelijkbinnen minimale contracten

moeten werken).
Desalniettemin beihvloedt de ruimte van een contact volgens bijna 4 op de 10 dien-

sten (maar wel voornamelijk de externe dienstan) hun rerntegratie-activiteiten, ook
al kan er zo nodig gedeclareerd worden op verrichtingenbasis. Tnmeldtl?%o dathen
regelmatig overkomt datnj van bepaalde activiteiten moeten afzien omdat er binnen

de ruimte van het contract geen financieringsmogelijl*reden voor zijn, 4Yoheeft.dat

al meerdere keren meegemaakt et23%o is datwel eezs overkomen. Nadere analyse

laat hierbij echter wel zien dat het voomamelijk de externe diensten zijn met krappe

minimale contracten die dit regelmatig overkomt en de andere met wat ruimere con-

tracten 'wel eens een keer'.

Uit het voorgaande kan de conclusie worden getrol&en dat het voomamelijk externe

diensten zrjn bij wie het probleem speelt dat zij door de aard van hun contract met

een werkgever wel eens moeten afziq van bepaalde rerntegratie-activiteiten. Dege-

nen die dit echter regelmatig overkomt zijn vooral externe diensten die zelf al aan-
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geven dat zij feitelijk ook te laappe contacten hiervoor met hun werkgevers hebben

afgesloten.

Tabel 7-7 Aard van de contracten net werkgevet
(De gegevens uan 79 dienstenl

.aài

yoor de roÍntcgrutie-activiteiten die de dienst wil aitvoercn:
hoe typcefi de dicost de contracten dic zij net het ncrcndeel wn de wcrkgcvcts hccft?
- over het geheel genomen ktap/minimaal
. redelijklvoldoende
. ruim
- omschrijft hel anders'
- geen antwoord

bicden de contracten nogclijlhcdco on zo oodig te dcclarcreo op ycrrichtingenhasis'?

- ja, bij het merendeel van de conlÍacten bestaat die mogelijkheid
- bil een deel

.bii enkele
- bij geen van dB conlÍactsn beslaat die mogelijkheid
- ligt anders '
. geen antwooÍd

al eens voorge*omcn dat do dienst noost ahicn wo hcpaalde reÍotcgntie-eaiviteiten omdat ccn
contruct hieruoor geen finaociefingsnogelijkhedco bood
.ia, dat ovsÍkomt de dienst regelmatig

- al meordere keren voorgekoman
. dat komt wd eens een keer voor

- noo, dat is nog niet voorgekomen

- geen SntwooÍd

' andae onschrfying van de contnctw en een cnderc onschniving wat hotrcft de nogdilildq, on op hasit yan twichthgn te *unuen dechruen,
bevat voonanelq-k de veme*ling dat de dienst *n interne dinst is.
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8. Samenvatting

Het arbodienstenpanel is in 1997 opgezet met de bedoeling om via periodieke pei-

lingen bij dit panel te kunnen volgen hoe het beleid met betrelking tot de reihtegra-

tie van arbeidsgehandicapten in de praktijk uitpakt. De eerste peiling bij het panel

heeft in de periode okÍober 1997 tot en met maart 1998 plaatsgevonden. Hiermee

werd een beeld verlaegeÍl van de verschillende te onderscheiden typen retntegratie-

trajecten \ryaarÍnee de arbodiensten te maken hebben, de activiteiten die daarin wor-
den ontplooid, de knelpunten waartegen de diensten aanlopen en de wensen die er

op dit terrein bij hen leven voor verbetering. De tweede peiling vond een jaar daarna

plaats; in de periode oktober 1998 tot en met maart 1999. h deze tweede peiling
werd uitgebreid ingegaan op de verwachtingen bij de diensten van de wet

@e)integratie Arbeidsgehandicapten (Rea) en hun eerste ervaringen met deze wet

die toen een paar maanden daarvoor was ingevoerd, Tevens werden de verwachtin-
gen van de FARBO-regeling gepeild, de eerste ervaringen daarmee, werd nader

ingegaan op de samenwerking met de uitvoeringsinstellingen (uvi's) en met andere

externe deskundigen of instanties en werd ean beeld verkregen in hoeverre de dien-
sten hun ervaringen die worden opgedaan in de reïntegratietrajecten intem terug-

koppelen. De derde peilingbij het panel heeft plaatsgevonden in de periode septem-

ber 1999 tot en metjanuari 2000, dus wederom ongeveer eenjaar na de vorige pei-

ling, en vandeze peiling wordt in dit rapport verslag gedaan.

8.1 Hoe en wat is gemeten in de derde peiling

Van de 115 diensten die op dit moment deel uitnaken van het panel, hebben in to-
taal 79 diensten (69%) aan deze derde peiling meegedaan. Gemeten aan enkele

kerngegevens (E/pe arbodiensten, aartal artsen dat bij de diensten werkzaam is en

het aantal werknemers dat men onder zorg heeft) vorÍnen deze 79 diensten een goe-

de afspiegeling van alle arbodiensten in Nederland.
De gegevens zijn verzameld door middel van een schriftelijke wagenlijst. Deze wa-
genlijst is uitgezet bd een contactpersoon van de die'nst die er vervolgens voor ge-

zorgd heeft dat de vragen door de meest geschikt geachte inforrnant(en) op het be-
treffende terrein werden beantwoord.
Op de vragenlijst kon worden aangegeven of de antwoorden beschouwd mogen
worden als een gemiddelde voor de gehele dienst. Door wijwel alle diensten is aan-

gegeven dat dit bij alle wagen het geval was. Antwoorden die niet golden voor de

gehele dienst zijn buiten de analyses gehouden en werken dus niet door in de

resultaten van deze peiling.

In deze derde peiling hebben vooral centraal gestaan de ervaringen met één jaar wet
Rea en de huidige samenwerking met de uvi's. Tevens zijn de verwachtingen ge-

peild van de Arboconvenanten nieuwe stijl, is nagegaan met welk type reïntegratie-
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8.2

trajecten de diensten in 1998 te maken hebben gehad alsmede in hoeverre zij gebruik

maken van scholingen en trainingen in deze trajecten. Daarnaast is gepeild in hoe-

verre de diensten te maken hebben met eisen van de schade- en zorgveÍz-ekeraars, of
de activiteiten die zij ten behoeve van een reïntegratie willen ondernemen mede

beïnvloed worden door de contacten die zlj met de werkgevers hebben afgesloten

en of zij al eens gebruik hebben gemaalÍ van de diensten van een zogenoemd rern-
tegratiebedrijf.
Onderstaand worden de inzichten samengevat die deze derde peiling hierover heeft
opgeleverd.

Resultaten

De ervaringen met Rea
Ruim één jaar na de invoering van Rea hebben de meeste diensten (71% respectieve-

lijk 65%) inmiddels ervaring opgedaan met een herplaatsingsbudget en met een z-o-

genoemde artikel 15 voorziening: de mogelijkfieden via deze wet om een werkgever
een financiële tegemoetkoming te geven in de kosten die moeten worden gemaakt

om een arbeidsgehandicapte te herplaatsen in een andere functie respectievelijk te
behouden voor de eigen functie.
Ruim 4 op de 10 (M%) heeft daarnaast reeds ervaring opgedaan met een plaatsings-
budget: een financiële tegemoetkoming in de kosten voor het in dienst nemen van
een arbeidsgehandicapte.

De ervaringen na één jaar Rea met een palJ<et-op-maat, àjn geringer: pas 22 dren-

sten (29o/o) hebben hiermee al te maken gehad. Hetzelfde l<an gez.egd worden van
nog andere Rea-instrumenten zoals een proefolaatsing met een rerntegratie-uitkering
(pas 6 diensten hebben hiermee al te maken gehaQ, een persoonlijke kostenvergoe-
ding voor iemand met een dienstverband (eveneens pas door 6 diensten genoemd),

een scholing of vervoersvoorziening voor iemand zonder dienstverband of een loon-
dispensatie (elk door 2 diensten genoemd), een overname van de loonbetalingsplicht
bij ziekte of een loonsuppletie (elk pas door 1 dienst genoemd). Verder blijken er
van de diensten ll te njn (circa I op de 7) die tot nu toe met nog geen enkel Rea-

instrument ervaring heeft opgedaan. Vrijwel allemaal zijn dit kleine diensten.

Circa driekwart van de diensten kon bij bovengenoemde Rea-instrumenten (soms of
altijd) een indicatie geven hoe vaak er tot nu toe door werkgevers bij hun dienst een

beroep op is gedaan . Tezamen komen zij nit op circa 3 .469 keer . Dit moet uiteraard
als een ondergrens worden geàen van het totaal aantal keer dat de diensten in het
panel inmiddels met een Rea-subsidie te maken hebben gehad. Het werpt desalniet-
temin de vraag op of de arbodiensten de mogelijkÍreden van Rea tot nu toe wel vol-
doende hebben benut, gezien het totaal aarrtal werknemers dat de diensten in het
panel onder zorg hebben, namelijk ruim 5 miljoen.

Bij circa 1 op de l0 diensten is het initiatief om deze subsidie aan te vrageÍr tot nu
toe nog nooit van hen uitgegaan. Blj de overige diensten is volgens betrolftenen
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daarentegen van het omgekeerde sprake: hier zijn deze aarrwagen tot nu toe meestal
van henzelf uitgegaan. Alleen bij een plaatsingsbudget is er volgens deze diensten
nogal eens sprake dat de werkgever hiermee zelf komt.

De ervaringen met de aanwaagprocedure voor deze budgetten variëren van uitslui-
tend gunstig tot uitsluitend ongunstig. Hierbij valt echter wel het relatief groot aantal
diensten op (53%) dat tot nu toe uitsluitend ongunstige ervaringen heeft met de aan-

waagprocedure voor een herplaatsingsbudget. Bij deze aanwagen maar evenzo bij
de aanwaag voor een 'artikel 15 subsidie' (voor een voorziening voor de eigen func-
tie) wordt als ongunstig met name ervaren: onduidelijl*reid bij de uvi over de toe-
kenningsvoorwaarden, gevolgd door: het duurde lang voordat het budget beschik-
baar werd gesteld. Verder valt op dat de eerste ervaringen met het pakket-op-maat
aanmerkelij k positiever zij n.

De toegekende Rea-budgetten blijken in de meeste gevallen wel degelijk van belang
te zijn geweest voor de betrolJcen reihtegraties. Met name (een deel van) de her-
plaatsingen waren volgens de diensten zonder het herplaatsingsbudget in het geheel
niet doorgegaan of hadden dan anders moeten worden 'opgelost'. Ook zouden zon-
der Rea-subsidie met name de trainingen zijn 'gesneuveld'; voorzieningen die nu
konden worden getroffen om een werknemer te behouden voor de eigan frrnctie.

Door bij een werknemer het oordeel 'arbeidsgehandicapt' te formuleren, kunnen
arbodiensten een belangrijke rol voor de werkgever vervullen om over de Rea-
budgetten te kunnen beschikken. Van enige druk hierop van de werkgevers is vol-
gelns 84%o van de diensten in het geheel geen sprake ,8%o ervaart nauwelijks druk en
de overige 8% hooguit 'enige druk'. Ten tijde van deze derde peiling had ruim
tweederde van de diensten de verklaring'arbeidsgehandicapt'aan de uvi afgegeven
(in totaal l.226keer), waarbij het meestal grng om een werknemer die wegens zijn
handicap verzuimde en aanmerkelijk minder vaak om een werknemer die nog niet
was uitgevallen. De ervaring van de meeste diensten is dat hr:n advies meestal tot
altijd door de uvi is overgenomen. Dit laatste is enigszins opmerkelijk tegen de ach-
tergrond van het gegeven dat van deze diensten bijna 3 op de 10 aangeeft de aanwij-
nngen in het Arbeidsgehandicaptebesluit wanneer een werknemer als arbeidsgehan-
dicapt kan worden beschouwd, eigenlijk niet duidelijk te vinden.
Van de diensten heeft30Yo al eens meegemaakt dat een werknemer bezwaar maakÍe
tegen hun voomemen om betrokkene arbeidsgehandicapt te verklaren. Volgens de
diensten komen die bezwaren er vooral op neer dat de betrokken werknerners dan
verwachten dat dit nadelige gevolgen voor hun verdere loopbaan zal hebben. Soms
was het echter omdat betrokkene de beoordeling gewoon niet terecht vond, niet als
zadanig bestempeld wilde worden of bezwaren had tegen de Íïnanciële teruggang
die een en ander tot gevolg kon hebben. De meeste diensten geven in zo'n geval dan
die verklaring niet af.
Tot nu toe heeft nog geen van de diensten meegemaakt dat een werknemer bezv'aar
maakte omdat de dienst hem of haar niét als arbeidsgehandicapt wilde bestempelen.
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Gerelateerd aan de doelstellingen van Rea is er volgens de arbodiensten na ruim een

jaar nog niet zoveel bereikt. Dit tussentijds oordeel over Rea wil echter niet zeggen

dat de arbodiensten deze wet niet zouden 'zierr zitten' . 7-o vindt ruim de helft van de

diensten (52%) dat Rea ook nu al voldoende duurzame mogelijkÍreden biedt om

arbeidsgehandicapten aan het werk te helpen respectievelijk te houden. De andere

vinden dat daarvoor nog wel wat meer nodig zal zijn waarbij de helft vooral puntan

aanstipt die als suggesties voor aanpassingen van vooral de procedrues bij Rea l«rn-

nen worden geziet en de andere helft vooral zaken aanstipt die meer wijzen richting

de bedrijven en de maatschappij in het algemeen (bijvoorbeeld: 'een andere ar-
beidsmarh en een andere cultuur ten aanzien van mbeidsgehandicapten'.)

Daarnaast geeft een ruime meerderheid aan voor de toekomst ook wel degelijk te

verwachten vaker de Rea-mogelijkheden te zullen benutten dan tot nu toe het geval

is geweest; met name de artikel 15 subsidie en het herplaatsingsbudget.

De samenwerking met de uvi's onder Rea

Ruim de he1ft (53%) van de diensten beoordeelt hun huidige samenwerking met de

uvi's over het geheel genomen als goed (of met een aantal goed en met een aantal

minder goed). Ruim een l<rvaÍt (27%) vindt die samenwerking daarentegen niet zo

goed, waaronder sommigen stellen deze op dit moment zelfs uitgesproken slecht te

vinden. De overige diensten brengen naar voren daf zij het wat complexer vinden

liggen waarbij een paaÍ opmerken dat dit mede komt omdat de mogelijft*reden voor

samenwerking nog maar beperkt zijn omdat de uvi 'die samenwerking plotseling
heefi afgelapt, het overleg heefi afgeschafi'.De toelichtingen van de andere komen

er meestal op neer datztj hun samenwerking met de uvi slechts op een aarfial aspec-

ten goed vindt, maar op andere eerder omgekeerd.

Vergeleken met de antwoorden bij de vorige peiling, waarbij de diensten aangaven

hoe hun samenwerking met de uvi's was vóór Rea, blijkt deze bij nogal wat diensten

het afgelopen jaar eerder slechter dan beter te zijn geworden. Met een arbodienst

periodiek overleg voereÍl over de reÍntegratiedossiers lijkt hiertegen de remedie ge-

zien het feit dat de diensten die zo'n overleg met éen of meer uvi's hebben (66Yo van

de diensten) aanmerkelijk vaker dan de andere (67%o tegetover 29oA) naaÍ voren

brengen dat zij over het geheel genomen hun samenwerking met de uvi's goed vin-
den.

De verwachtingen van de Arboconvenanten nieuwe stiil
Van een ander door de overheid begin 1999 rngeznt'instrument' om de preventie

van ziekte en arbeidsongeschiktheid verder te bevorderen, de Arboconvenanten

nieuwe stijl, had ten tijde van de derde peiling het merendeel van de diensten wel
gehoord maaÍ nog geen beeld wat die convenanten voor hen kunnen gaan betekenen.

Dit verklaart mede waarom de verwachtingen blj de diensten van de bijdrage van

deze Arboconvenanten aan de rerntegratie van arbeidsgehandicapten, niet als hoog-

gespannen kunnen worden omschreven. Ruim de helft geeft namelUk aan dat zij dit
nog niet kunnen inschatten, llYo veruvacht dat deze convenanten 'geen bijdrage'

hieraan zalleveren,lTo/o een 'kleine bijdrage' erTo/o verwacht een 'grote bijdrage'.
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Het gebruik van scholingen en trainingen in de reïntegraÍietrajecten
Over het geheel genomen is er bij de diensten vaker sprake van een reïntegratietra-
ject waarbij gebruik wordt gemaakt van een training of een cursus om de ffsieke of
mentale belastbaarheid van een werknerner te bevorderen dan van een taject waarbij
voor een werknemer een opleiding wordt geregeld om zijn of haar deskundigheid
voor een functie te bevorderen.
'Wanneer zo'n haining of een cursus wordt 'ingeznt' (volgens 7l%o van de diensten
gebeurt dit bij hen regelmatig tot vaak), dan is dit meestal om de betrolken werkne-
mer daarmee te behouden voor de eigen firnctie.
Wanneer gebruik wordt gemaakt van een scholing (volgens 34%o van de diensten
doen zij dit regelmatig tot vaak), dan is dit meestal om betrokJ<ene om te scholen
voor een andere functie.
Meer dan de helft van de diensten (58%) vindt dat zij in hun reïntegratietrajecten
feitelijk (nog) te weinig gebruik maakt van met name een taining/cursus om de

ffsieke enlof de mentale conditie van een werknemer te bevorderen. De reden waar-
door dit komt legt een deel blj zicltzelf ('nog onvoldoende kennis over de mogetijk-
heden die er zijn op dit tenein ). Niet alleen bij hen maar ook bij veel van de andere
diensten blijkt er behoefte aan een overzicht van de diverse scholingen ur trainingen
die er worden aangeboden; een overzicht waarin naast de duur, kosten, inhoud en
organisatie tevens wordt vermeld welke resultaten ermee kunnen worden behaald.

Eisen van schade- en zorgverzekeraars aan de rcïntegratie-activiteiten
Vergeleken met het beeld dat bij de vorige peiling naar voren lovanu blijkt er sprake
van een toename van het aantal diensten dat bij hun reihtegratietrajecten wordt ge-
confronteerd met eisen van de schadeverzekeraaÍ van de werkgever, tÍtaaÍ die toe-
name kan wij gering worden genoemd. Bij de vorige peiling was 18% van de dien-
sten dit al eens, meerder keren of regelmatig overkomen; bij deze peiling is dit per-
centage gestegur naar 23Yo. Die eisen houden nietzozeer in dat er financiële gren-
zen werden aangegeven voor de activiteiten die nj voor een werknemer willen on-
dernemen (slechts 28Yo van de betro}rken diensten had dat al eens meegemaakt).
Veelal zijn het eisen die gesteld worden aan de inhoud van het arbozorgcontract dat
zij met de werkgever hebben afgesloten (door bijna driehrart genoemd), worden er
gegevens opgeuaagd over de verzuimactiviteiten die nj bij de werknemer hebben
ondernomen (door circa tweederde genoemd), wordt er inhoudelijk informatie opge-
vraagd over de oorzaakvan het verzuim van de werknemer (door de helft genoernd),
of wordt er aangegeven dat er een beroep moet worden gedaan op zorgbemiddeling
van hun kant (eveneens de helft van de betoll<en diensten had dat al eens meege-
maakt). Volgens de helft van deze, diensten hebben deze eisen echter geen negatieve
invloed gehad op de reihtegratie-activiteiten voor de betrol«Í<en werknemers. Indien
het volgens de dienst wel negatief uitpakte dan kwam dit vooral omdat de betrokken
schadeverzekeraar niet bereid bleek om in de voorgestelde aanpak te investeren en
de reïntegratie derhalve niet kon doorgaan.

De situatie dat de zorgvuz.ekeraar van de werknemer bepaalde voorwaarden stelt
aan de reïntegratie-activiteiten, btijkt zich in de praktijk pas zelden te hebben voor-
gedaan. Van de 13 diensten (17%) die hiermee al eens te maken hebben gehad, geeft
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het merendeel namelijk aan dat het hen niet meerdere keren of al regelmatig is

overkomen, maar slechts een enkele keer.

Invloed van de contracten
Circa éénvijfde van de diensten (21%), voornamelijk externe diensten, vindt het

merendeel van de contacten met hun werkgevers krap minimaal voor de rerntegra-

tie-activiteiten die zíj willen uitvoeren. De overige vinden hun contacten hiervoor

redelijk tot voldoende of 'ruim'.
De ruimte van een contract bernvloedt volgens bijna 4 op de 10 diensten hun rernte-

gratie-activiteiten, ook al kan er zo nodig gedeclareerd worden op verrichtingenba-

sis. Zo meldt 12% dat hen regelmatig overkomt dat àj van bepaalde activiteiten

moeten afzien omdat er binnen de ruimte van het contract geen financieringsmoge-

lijlrÍreden voor zijn, 4%oheeft dat al meerdere keren meegemaakt en23Yo is datwel
eezs overkomen. Nadere analyse laat zren dat het voornamelijk de externe diensten

met laappe, minirnale contracten zijn die dit regelmatig overkomt en de andere ex-

terne diensten met wat ruimere contacten 'wel eens een keer'. Voor interne diensten

spelen deze problemen niet of nauwelijks.

Eerste emaringen met de diensten van reïntegratiebedriiven

Ten tijde van deze derde peiling gaf ruim éenderde van de diensten aan dat zij voor

hun reïntegratie-activiteiten al regelmatig(16%),meerdere keren(7%) of al eens een

keer (12%) een beroep hadden gedaan op een zogenoemd rerntegratiebedrijf. Reïn-

tegratiebedrijven zijn een vrij nieuw fenomeen waarbij detallozn aanbieders die zich

inmiddels op deze snel groeiende markt hebben aangediend zeer uiteenlopende dien-

sten verlenen. V/ordt gekeken ter ondersteuning van welke activiteiten bovenge-

noemde arbodiensten op deze bedrijven een beroep hebbEn gedaan, dan blijkt het tot
nu toe vooral te zijn geweest voor het verzorgen van een training om de ffsieke of
mentale conditie van een werknemer te bevorderen (door ruim de helft genoemd),

om te proberen de wachttijd voor specialistische hulp te bekorten (door circa 4 op de

10 genoemd), of voor de begeleiding brj de plaatsing van een arbeidsgehandicapte

(door ruim éenderde genoemd). Het initiatief om hiervoor van een rerntegratiebedrijf
gebruik te maken is volgens de diensten meestal van hen uitgegaan, en een enkele

keer van de betrolken werkgever of werknerner z.elf of van de behandelend thera-

peut. Tot nu toe bldken de betrok&en werkgevers het meestal z.elf te hebbett gefinan-

cierd (en een paaÍ keer hun schadeverzekeraar ofde uvi).
De eerste ervaringen met deze reïntegratiebedrijven vindt het merendeel van de be-

trolrJ<en diensten alleen maar gunstig ('het was een adequate behandeling en het

heefi de reïntegratie versneld). Degenen die er minder over te spreken njnwijzen
er op dat het uiteindelijk toch weer een exta tussenschakel betekende of vonden het

eindresultaat tegenvallen.
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9. Nabeschouwing

9.1 Aandachtspunten met betrekking tot de wet Rea

Yia deze derde peiling bij het arbodienstenpanel, die ruim een jaar na de invoering
van de wet Rea is gehouden, kan de volgende balans worden opgemaakt van de er-
varingan bij de arbodiensten met deze wet.

De wet Rea: perspectieven voor het behoud en bevorderen van arbeidsparticipatie
Ongeveer de helft van de arbodiensten (52%) geeft aan dat de wet Rea voldoende
duurzame mogelijk*reden biedt om arbeidsgehandicaptan aan het werk te helpen
respectievelijk te houden. Tegelijkertryd vindt slechts een kleine minderheid dat de

doelstellingen van de wet Rea thans al gerealiseerd zijn. Dit laatste blijkt ook uit de
verwachting dat de mogelij}*reden die de wet Rea biedt in de komende jaren veel
vaker benut zullen worden. De arbodiensten verwachten met name meer gebruik te

zullen gaan maken van artikel 15 subsidies en herplaatsingsbudgetten. Ook valt op
dat 58%o van de arbodiensten vindt dat zij nog onvoldoende gebruik maken van de
scholingsmogelijkÍreden voor werknemers en dat dit vooral samenhangt met het feit
datzij zelf onvoldoende bekend zijn met de mogelijkÍreden daartoe.
Al met al lijkt de wet Rea veel perspectieven te bieden voor reihtegratie van ar-
beidsgehandicapten. De arbodiensten zelf onderkeruren dat. De geboden perspectie-
ven worden in de praktijk echter om uiteenlopende redenen nog onvoldoende benut.
Zo is aan het slot van paragraaf 4.7 gewezen op het feit dat er een zeer groot verschil
is tussen het aantal werknemers voor wie mogelijk een beroep op de wet Rea gedaan

kan worden (werknemers die langer dan 13 weken en het aantal werk-
nemers bij wie dat ook feitelijk wordt gedaan. Een mogelijke verklaring is dat een
beroep op de wet Rea niet altijd nodig is voor deze groep, dat er bij werkge-
vers/arbodiensten te weinig kennis aanwezig is of dat werkgevers/arbodiensten de
procedures te omslachtig vinden. Onderstaand willen wij enkele opvallende punten
naar voren halen die wijzen op mogelijke (toekomstige) lnelpunten in de uitvoering.

Betrohkenheid van de arbodienst bij het (her-)plaatsen van werknemers
In hoofdstuk 4 is aangegeven hoeveel diensten ervaringen hebben met het toepassen
van de Rea-instrumenten en hoe vaak van bepaalde instrumenten gebruik is ge-
maakt. Daarbij is tevens Írangegeven hoe vaak volgens het Lisv de uvi's subsidies
hebben toegekend voor toepassing van het beheffende instrument.
Van de 79 arbodiensten die deelnamen aan de derde peiling hebben er 55 ervaring
opgedaan met het herplaatsingsbudget in de eerste l-I% jaar dat de wet Rea van
l«acht is. Hiervan konden 33 diensten aangeven dat het bij hen om 961 herplaatsin-
gen gmg (paragraaf 4.3). krdien dit aantal herplaatsingen geëxtrapoleerd wordt naar
de 55 diensten met ervaring zou het gaan om circa 1600 herplaatsingen. Volgens
opgave van het Lisv zijn er in het eerste jaar Rea in totaal 740 harplaatsingsbudget-
ten toegekend.Er njn verschillende redenen die het verschil tussen de cijfers van het
Lisv en de opgaven van de arbodiensten kunnen verHaren (bijvoorbeeld: verschillen
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in de rapportageperiode, extrapolatie kan leiden tot een overschatting/onderschatting
omdat de diensten die wel aantallen herplaatsingen hebben aangeleverd qua omvang

kunnen verschillen van de diensten die dat niet hebben gedaan).

Alhoewel het dus omzeer grove vergelijkingen gaat, lijkt het er toch op dat de arbo-

diensten wijwel altijd betrokken zullen zrjn bij herplaatsingen. Ook ingeval van de

voorzieningen op basis van artikel 15 uit de wet Rea (paragraaf 4.6) kan afgeleid
worden dat de arbodiensten vrijwel altijd bij deze toegekende subsidies betokken
zijn (de arbodiensten hebben ervaring met naar schatting 2.500 vcrzoeken om subsi-

die terwijl er volgens het Lisv 2.995 zijn toegekend).

Bij de plaatsingsbudgetten (paragraaf 4.4.) ligt de situatie echter geheel anders. Een

analoge vergelijking laat zien dat de arbodiensten betrokken zijn brj 165 plaat-

singsftajecten, terwijl er volgens het Lisv ruim 4.300 zijn toegekend. Hier hjkt zich
dus een zeer grote discrepantie voor te doen tussen het plaatsan van arbeidsgehandi-

capten bij een nieuwe werkgever en de betrokÍ<enheid van arbodiensten daarbij. kr
iets minder mate geldt deze discrepantie ook voor de pa}í<etten-opmaat (paragraaf
4.5). Juist bij arbeidsgehandicapten die bij een nieuwe werkgever geplaatst worden,
komt de waagnaar voren of de nieuwe arbeidsplek - ook in de praktijk - optimaal is
afgestemd op de arbeidsmogelijl*reden van de nieuw geplaatste werknemer. Het lijkt
dan ook ongewenst dat arbodiensten niet betrolt<en (niet geihformeerd?) zijn over
zo'n groot aantal plaatsingen. Gezien de grote inspanningen die de overheid zich
getroost om de arbeidsparticipatie te verhogen in de groep niet-werkenden (waaron-
der arbeidsgehandicapten), lijkt afstemming met de arbodienst over het volgen van
deze bijzondere groepen geboden.

Het afgeven van de verklaring 'arbeidsgehandicapt'
De bedrijfsartsen bij arbodiensten hebben in de praktijk vaak te maken met situaties
waarin zij als deskundigor een advies uitbrengen aan de uvi om vast te stellen dat
een werknemer arbeidsgehandicapt is. Een dergelijk besluit door de uvi kan slechts
genomen worden indien de betrokken werknemer daarvoor toestemming heeft gege-

ven. In de Memorie van Toelichting bij het Arbeidsgehandicaptebesluit is aangege-

ven dat het gebruik van de term arbeidsgehandicapt gebaseerd dient te zijn op een

zorgruldige afiveging: niet een te gemakkelijke toekerming van het predikaat ar-
beidsgehandicapt (wat kan leiden tot afroming) en niet een te zv.tare procedure (wat
belemmerend kan werken op de rerntegratie).

Inmiddels blijkt uit de praktijk dat 9l% van de diensten aangeeft aan dat er altijd
overleg is met de werknemer voordat brjlÀj als arbeidsgehandicapt wordt aange-

merkt en 30%o van de diensten heeft meegemaakt dat werknemers bezwaren makeÍl
tegen dat oordeel. Over de mate waarin dat gebeurt kunnen de meeste diensten geen

lovantitatieve gegevens leveren. De wel beschikbare gegevens van enkele diensten
wijzen erop dat het niet om uitzonderingen gaat. Bij werknemers leeft vooral het
benxaar dat zij verwachten dat de aanwijzing 'arbeidsgehandicapte' nadelige gevol-
gen voor hun loopbaan zal hebben.

Tegelijkertijd meldt 30%o vm de arbodiensten dat zij de criteria op grond waarvan
tot het oordeel arbeidsgehandicapt wordt gekomen onvoldoende helder vinden en

meldt 36yo van de arbodiensten dat àj formeel nog geen enkele keer een medisch-
arbeidskundig advies 'arbeidsgehandicapt" hebben afgegeven aan de uvi. Enkele
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diensten die geen formele verklaring hebben afgegeven, geven echter aan dat zij dat
informeel wel redelijk vaalg met succes, doen. Een nadere analyses van de beschik-
bare gegevens laat zien dat van de 28 diensten die formeel nog geen verklaring heb-
ben afgegeven 19 diensten (68%) wel ervaring hebben met het benutten van Rea-
voorzieningen. Het gaat dan vooral om subsidies voor training van de fusieke be-
lastbaarheid. Het is niet aannemelijk dat het hier alleen gaat om werknemers die op
ggond van bepalingen uit de wet het predikaat arbeidsgehandicapt hebben verl«egen.
Het lijkt er eerder op dat bij deze arbodiensten wel de behoefte bestaat om een be-
roep te doen op de middelen/voorzieningen die de wet Rea ter beschiklcing stelt,
maar dat zij in de commturicatie met de werknemer forse drempels ervaren als het
gaat over het voor de toekenning van deze middelen noodzakelijke 'label' arbeids-
gehandicapt.

Het resultaat zou kunnen zljn dat de arbodienst en werknemer in de praktijk onvol-
doende helder met elkaar communiceren over de condities waaronder een beroep op
de wet Rea wordt gedaan. Dit wordt nog versterkt doordat er onduidelijkàeid bestaat
over de wijze waarop over de advisering door de deskundigen van de arbodienst en
de besluitvorming door de uvi wordt gecommuniceerd naar de werknemer en werk-
gever. Het is niet ondenkbeeldig dat veel werknemers die een haining of scholing
ontvangen die gefinancierd wordt met behulp van Rea-middelen, zich niet realiseren
dat zij het predikaat arbeidsgehandicapt hebben toegewezen gekregen voor de ko-
mende vijfjaar.

De samenwerking met de uvi
De samenwerking met de uvi is sinds de tweede peiling eerder slechter dan beter
geworden. Van de 59 diensten die aan de tweede en derde peiling deelnamen was bij
de tweede peiling 75Yo over het geheel genomen redelijk teweden over de samen-
werking met uvi's. Bij de derde peiling was dit slechts bij 54% van deze diensten het
geval. Dit ondanks eerdere verwachtingen dat de samenwerking goed zou blijven
respectievelijk verbeteren. De arbodiensten die periodiek overleg met de uvi's voe-
ren over reïntegratiedossiers oordelen vaker positief over de samenwerking met de
uvi's (67%) dan de arbodiensten znnder ean dergelijk periodiek overleg (29o/o).Yer-
ontrustend is het derhalve dat vanuit de diensten met periodiek overleg signalen
komen dat de uvi's de bestaande contacten eerder aan het afbouwen dan uitbouwen
zijn.
Met name vorÍnen knelpunten het woegtijdig signaleren/overleggen of reïntegratie
bij de eigen werkgever nog mogelijk is en het woegtijdig zoeken naar mogelijl*re-
den voor reihtegratie bij een andere werkgever. Hierover zijn blijkbaar ook verschil-
lende verwachtingen over en weer tussen arbodienst en uvi. V/at deze relatie betreft
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lijken de ervaringen die uit het arbodienstenpanel naar voren komen parallel te lopen

aan de bevindingen van Meershoek e.a. 25.

Essentie lijkt te zijn dat het woegtijdig begeleiden van reïntegratietajecten met meer

complexe werkÍrervattingsproblematiek zich moeilijk lijkt te verenigen met een

scherpe afbakening van verantwoordelijlÍreden (inhoudehjk en financieel) tussen

verschillende instanties. Het is dan ook gewenst om te komen tot ee,n systematiek

waarin dergelijke reïntegratietrajecten woegtijdig gesignaleerd worden opdat (in de

loop van de begeleiding) een gemeenschappelijke visie opgesteld kan worden over

een op werkfiervatting gerichte aanpak. Dit lUkt een belangrijke voorwaarde om te

voorkomen dat een rerntegratietraject geruisloos overgaat in een wachtffaject rich-

ting WAO-poortwachter.
De invulling van het nieuwe poortwachtersmodel met een zesdeweeks melding, het

eerder beschikbaar stellen van Rea-middelen en een flexibelere invulling van het

reïntegratieconsult 26lar. daar een bijdrage aan leveren. Met name zalhet dan gaan

om vast te stellen in hoeverre het reïntegratietaject gericht moet worden op terug-

keer naar de eigen ofeen andere werkgever en over de consequenties van de uitvoe-
ring erwan.

Wellicht kan ook de inschakeling van reïntegratiebedrijven hieraan een bijdrage

leveren. De eerste ervaringen van arbodiensten met dergelijke bedrijven zijn over-

wegend positief. De inbreng van de rerntegratiebedrijven lijkt zich tot nu toe echter

vooral te richten op belastbaarheidshainingen en wachttijdverkorting in het curatieve

circuit. Er is nog relatief weinig ervaring met de inschakeling van reintegratiebedrij-

ven om de terugkeer naar de eigen werkgever of een andere werkgever te realiseren.

Vooral voor de externe diensten zal dangelden dat binnen de krappe/minimale con-

tracten extra ruimte ingebouwd moet worden om deze dienstverlening in te kopen.

Een kwaliteitsmerk voor reïntegratiebedrijven zou bovendien de keuze van een reïn-

tegratiebedrijf kunnen ondersteunen.

9.2 Aandachtspunten met betrekking tot het panel

krmiddels is er in de periode 1997-1999 drie maal een peiling gehouden bij het panel

die - mede door hun hoge respons - iedere keer unieke, niet op andere wijze te ver-

krijgen, informatie heeft opgeleverd over wat de arbodiensten in Nederland doen op

reïntegratiegebied, welke knelpunten daarbij worden ervaren en welke suggesties er

bij hen leven voor verbetering. Tevens is bij iedere peiling ingehaakt op actuele

25 Meershoek e.a.'Zicht op Reïntegratie: een onderzoek naar de uitvoering van de poortwachters-

functie'. College van Toezicht Sociale Verzekeringen (Ctsv), Zoetermeer, R00/01, januari 2000. In
onder andere de paragrafen 2.3,2.4 , 4.3 en 5.2 wordt in dit rapport ingegaan op de achtergronden
van de knelpunten bij het overleg tussen enerzijds werkgever/arbodienst en anderzijds verzeke-
ringsgeneeskundige/arbeidsdeskundige van de uvi.

26 Zi" de Voortgangsnota arbeidsongeschiktheidsregelingen. (Tweede Kamer, vergadeljaar 1999-

2OOO,22 187, nr 104, 14 april 2000), waarin in hoofdstuk 3, interventies in het eerste ziektejaar en

het poortwachtersmodel, deze nieuwe rnÍutregelen worden voorgesteld.
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onderwerpen zoals de invoering van de wet Rea, de FARBO-regeling en de Arbo-
convenanten nieuwe stij l.
Het panel heeft ook relevante informatie vanuit de arbodiensten aangeleverd ten
behoeve van de integrale evaluatie van de Wet Rea die in 2000 op de agenda staat.

De uitkomsten zijn verder telkens teruggerapporteerd naar de arbodiensten. De be-
langrijkste resultaten zijn door middel van persberichten van SZWBOA verspreid
en in brieven van de staatssecretaris van SZW aan de Tweede Kamer gerapporteerd.
Het lijkt gewenst om het panel te continueren opdat de ervaringen van de arbodien-
sten teruggekoppeld kunnen worden naar de diensten zelf en de betrolÍ<en beleidsin-
stanties.

Voor een eventueel volgende peiling stellen wij voor delnaagstelling te verbreden
naar de activiteiten van arbodiensten, afgez.ettegen de doelstellingen die de overheid
voor ogen had bij het verbreden van arbodienstverlening tot de totale populatie van
werknemers en werkgevers in Nederland. De vraagstelling richt zich dan uitdnrl&e-
lijk ook op preventieve activiteiten.
Daarnaast is het gewenst om op het materiaal dat via de eerste drie peilingen is ver-
kregen secundaire analyses uit te voeren voor verdere kennisverdieping. De uitvoe-
ring van de peilingen blijkt namelijk zeer arbeidsintensief te zijn, waardoor van de
oorspronkelijke gedachte om de gegevens van opeenvolgende peilingen te gebruiken
voor analyses van ontwilJ<elingen in de tijd tot nu toe geen ruimte beschikbaar
bleek.
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De rnagenflist wordt steeds opgesteld in nauw oroi"g met de Begeleidingscommissic uel. In
deze cornmissie hebben naast BOÀ SZïII en de koepels van aÍbodi€, ste,n" ook de meestc grote landelijlrc
arbodieosfcn zitting.
Na iedere peiling worde,n ale resultaten eerst vertouwelijk gerapporEcrd aan dczc Begeleidingscomissie.
Daarna wordt dc rapportage tenrggekoppeld naar de deelne,utcrs aan het panel (e,n is vervolgens opcnbar).

Het p,rojectteam Arbodienstenpanel bij TNO Arb€id bestaat uit dc volgc,ndc perconcn: drs. DJ. van PutEn
(projeotleider), mevr. drs. Rr. van Amstel en mevr. &. H. Vinkc (beid€n onderzoétccr)
In de loop van volgende week zal ertelefonisch contactmetu worde,n opgenom€n ornuwreactic te v€rÍrcNncn
en nog cvelfircle vrag€Nr vaa uw kant te krmnen beantwoorrdc,n

\[rij hopcn op uw medewerkingte mogenrekc,nen en da'rkenubij voorrbaatvoor de tcnc,mcnmocitc,

B.d

2
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VRAGENLIJST ARBODIENSTENPANEL

1999, DERDE PEIUNG

Deze vragenlijst vormt de derde peiling bii het arbodienstenpanel over de praktijkervaringen bij het(relintegreren van werknemers met een arbeidshandicap. Atte deelnemets aan het panet worden
vriendeliik verzocht deze vragentiist in te vullen (dus ook de diensten die niet hebben meegedaan aan
de eeÉte en/of tweede peilingl.

lnhoud van deze derde peiling
omdat de wet op de (Relintegratie Arbeidsgehandicapten (REAI inmiddels een jaar van kracht is,wordt via deze derde peiling een voorlopige balans opgemaakt van de ervaringln b'rj de diensten
met deze wet. Aan de orde komt onder meer van welke REA-instrumenten toi n, toe gebruik isgemaakt, hoe vaak en door welk soort bedrijven. Verder za! worden ingegaan op de erva-ringen bilde diensten met het aÍgeven van een medisch-arbeidskundige verklaring om e"n'*erknemer órrendte krijgen als 'arbeidsgehandicapt'. Een ander aandachtspunt vormen deze keer de scholingsmogè-
lijkheden. Nagegaan wordt in hoeverre de diensten hiermee bekend zijn en van welke schoÍngsrio-geliikheden in de praktijk gebruik gemaakt wordt. ook wordt nog even stilgestaan bij de sàmen-
werking met onder meer de UVl,s.

Wie vuh de vragenftist in?
Bij voorkeur een of moer personen die een zo goed mogetijk beeld kunnen schetsen v(xrr uw gehele
dienst. Mocht dit bii sommige vragen echter lastig tiggen, dan hoeft dit geen belemmering te vórmen
om deze te beantwoorden. Aan het eind van de enquëte kunt u namelijÉ aangsven bil w:etre ,r"g"nwii het antwoord mogen beschouwen als 'min of meer geldend voor uw gàh"b dienst, cn welke
vragen voorlopig alleen de mening weorgeven van degenen die de vragenlijsihebben ingewld. Hj de
interpretatie van de gegevens wordt daarmee dan rekening gehouden.

Hoe de vragenfiiat in te wllen?
- De meeste vragen ziin van een aantat antwoordmogeliikheden voorzien. U kunt dan steeds het

blokje aankruisen voor het antwoord dat volgens u van toepassing is.
- Bij sommige vragen wordt een korte toelichting van u gevraagd.

- Soms kunt u vragen overslaan. Dan staat er achter het door u aangekruiste antwoord een ptil ->
met 'doorgaan m€t waag .....

Eventuele aanwttende opmerkingen kunt u bii de vragon zelf aangeven of gcbruik maken van de
ruimte die hieruoor achterin de wagenlijst ls gereserveerd.

Problemen met lnvullen?
Als u vragen heeft bii het invullen, dan kunt u vanzelfsprekend altijd evon contact Ín€t ons opnemen(telefoon: o23 - 554 9393 en vragen naar Renée van Amstel of ondLrgetekendel.

wii danken u alvast v(x)r uw medewerking en hopen deze vragenlijst weer zo spoedig mogetijk Etour
te ontvangen via de biigevoegde antwoordenvelop (een postzetd piakken is niet nodiàI.

Met vriendelijka groet,
TNO Aóeid

Dick van Putten
(projectleider)



Wet op de (Belintegratie Arbeidsgehandicapten {REA}:
Met ingang van 1 juli 1998 jl. is de Wet op de (Re)integratie Arbeidsgehandicapten {REA} ingevoerd. Het
doel van deze wet is de dedname vaR arbeidsgehandicapten aan het arbeidsproces te bevorderen. Dat
gebeurt door voor werkgevers verschillende subsidies beschikbaar te stellen en hen Íinancieel te ondersteu-
nen wanneeÍ zij een arbeidsgehandicapte in dienst houden oÍ in dienst nemen.
Werkgevers kunnen via REA een beroep doen op onder meer de volgende financiële teg€moetkoÍníngen:
. een herplaatsingsbudget van Í 8.0O0,- wanneer een arbe&rsgehandicapte werknemer wordt heÍplaatst in

een andere Íunctie bij de elgen.werkgever (artikd 16 REAh
. een plaatsingsbudget van f 24.OOO,- wanneer een werkgever een arbeidsgehandicapte werknemei in

dienst neemt {artikel 17 REAh
. een pakket'op-maaÍ wanneer de werkgever verwacht dat de kosten van (relintegratie van de arbeidsge-

handic.apte hoger zullen zijn dat uit het lherlplaatsingsbudget kan worden betaald (aÉikel 18 REAI;
o subsidie voor behoud eigen wark voor wanneer er kosten moeten worden gemaakt om er v(x)Í te zorgen

dat een werfnernor brj (dreigendel arbeidsongeschiktheid in zijn eigen Íunctie kan blijven werken of na
ziekte hierin weer kan terugkeren (artikel 15 REA);

Verder biedt REA e€n aantal verruimingen in al bestaande reihtegràtie.instrumenten, zsds b'rjvoorbeeH
overname van de loondoorbetalingsplicht bii ziekte van eèn arbeidsgehandicapte werknemer. Vóói invoering
van de wet BËA gold hierbij een paiodo van drb iaar, thans wordt dq;werkgever gedurenile vlif jààÍ hiervan
vrijgesteld.

Een centraàl begrip'in de wet is de terrn'arb€idsgeh6ndicapte'. Alleen'vosi,e.6n,:iaibeidsgehandicapte'kan
een beroep worden gedaan op één van bovengenoehde budgetten of vergoedingen.
Hieronder zal uitgelegd worden wat er precies onder deze term wordt verstaan.

Mensen m€t een arbeidsrtrgndicap:
Dat ziin peÍsonon die in verbsrJ met een ziekte oÍ geb,rek v€rmihdeÍde kansen of betemmeringen hebben bij
het verkriigen oÍ het verrichten van arbeid.
K9n1 van deze deÍinitië ,is; ,er is qprakp yart aràeidsproblematiek {men ondervln{t balemrneringen bij het
verrichten oÍ verkijgen van arbeidl en die belenrrneringan ziin het gwolg van een aandoeníng oi een
beperking die de batlokken persoon heeft. f,kt arbeidSproblsem staat :'dus ceotrààl', i{eeft men een
aandocaing oÍ een boperking waàrvan men geen hinder ordorvindt bij het verrichten oÍ verkrijgen van werk,
dan valt men nlet onder de groep 'mensen m6t een arbeÍdshandicap',

Wie va[en onder de groep arbeidsgehandicapten?
Arbeid6gehandiearpten in de zili van de wet REA zijn werknemors en werkzoekenden die béhoren tot de
volgenfle groepen
l. Degenen voor wie één of meer van de votgende regdingen van to@assing ziin:

r 'Fersonenrdié,r.ecdit hebben o»p een arbeldspngesietrikthéldstritkèri{C {\,VAgr'WAZ of ,WAJO.it6};
o Persohen aan wie egn voorziening is toegokgnd ter behoud, herstet of bevordeíing van de arbeidsge-

schiktheid. (Dh. betreft een wgtteiilke voorziening of kostenvergoeding op grond vàn art.15, ZZot St
Wet REA lvoorheen op grond van art.57 en 57a AAWI.

o Werkzoekenden die rooi d" WSW zih àeïndiceeld lwachtliJst voor de WBWI.
2. Degenen.uoor wiedeze rc_g§ingen,ntndAr -§pq,viff;fààr gd@ tsiSn,beéidt$d
3. Degenen voor wie op basís van de arbeidsgghàndicaptetoeÍs is yasÍgestetd dat zÍj in verbànd met ziokte

of gebrek een belemmei1g hebben bíj het verkríj§en,of venichten van arbeid.
. Werknemers of werkzoekenden, die nlet onder de voorgaande categorieàr 1 ol 2 valhn, kunnen op

basis van een mérlisch-arbeidskundig oordeel (de zgn. arbeidsgehandleaptrtoetsl, aÍ te gev6n door
UVl, gerneentelijke sociale dienit of ArbeidsbuÍeau vooÍ een perkcde van vijf iaar als aóe'ldsgphandi-
caBte worden aangemerlct. als blijkt dat zij in verband met ziekte oÍ gebrek een beleÍnÍnqhg hebben
bij het verkrijgan of voriichten van arbeid.
A,ii we*nemài§ zal de'altirdíenst àiertrij een belangriike adviserende rot hebben. De arbodidlst zal
nemeliik in eerste instantie beoordeten oÍ betrokkene zonder aanpassingen iaderdaad zijn eigen werk
niet meer kan verichten en daarover advies uitbrengen aan de UVl. De UVI neem dan de Íormele

ln dit verbànd kan tovens nog worden opgemerkt dat iemand atleen als arbeidsgehandieapt lan worden
aangewezen, wanneer betrokkene dat zelf wil. Het zijn valr arbeidsgehandicapte mag nooit ten nadele van
de werknemer werken en mag ook niet zonder diens toestemming aan derden worden meegedeetd,



TNO Arbeid - Polarisavenue
rol.: 023-5549393

151 - 2132 JJ Hoofddorp
proiectnummer: 1 090003

RespondentnummeÍ

Nieuw sinds REA ziin met name het herplaatsingsbudget, het plaatsingsbudget en het pakket-op-maat. Bii alle drie willen we
even stilstaan om uw ervaringen hiermee te vemernen.

l. Heeft uw dienst al ervaring opgedaan met
het herplaatslngsbudget,
dus het budgct voor herplaatsing van een
werknemer in een andere Íunctie?

-> 
DOORGAAN MET VRAAG 2D nee

tria

1a. Kunt u een indicatie geven hoe vaak er tot
nu toe door werkgevers die bij uw dien6
zijn aangesloten, gebíuik is gemaakt van
dit budget?

1b. Wat waren het voor bedriiven die dh
budget aanvÍoegen:
Kunt u z€ typ€r€n naar brancheT

(meer antwoorden dJn mogelijkl

1c. En kunt u ze typBÍen naar groottcklasse?.

(meer antwoorden ziin mogelijkl

ong6v6€r .......... keer

kan er geen schatting van gsvsn

noe

hgt zíj,n tot nu trie bedfrvcn gcwcest in dd:

landbouw
industrie/ delfstoffenwinning
bouw/ bouwniiverheid
detailhandel/ groothandel
horeca
veryoeÍ, opslag en communicatia
zakelijke dienswerlening
overheid
onderwiis
gezondheidszorg/ maatschappelijke dienstverlening
(nogl anders, nl.

o
ia,
o
D
tr
tr
o
D
o
o
o
0
o

tr

la,
D
D
D
E

n6€

het waten tot nu toe:

zesr kleine bedrijven
kleino bedrijven
middelgrote bedrijven
grote bedrijven

{minder dan lO werknemergl
llO - 99 werknemersl
llOO - 499 werknemersl
|SOO of meer werknemersl



1d. Van wie ging het initiatief uit om dit
herplaatsingsbudget aan ts vragen?

NB. lndian het meer gevallen betreft gaat
het bij deze en de volgende vngen steeds
om wat MEESTAL het geval was.

Wat zain globaal genomen uw ervaringen
met de aanvraagprocedure bij dit budget?

(meer antwoorden zijn mogelÍik).

lf. En met het budget zalf:
Kon er (meestall alles mec worden uitge.
voerd wat m€n van plan was?

19. Is het budget belangrijk geweest om de
herplaatsing van betrokkenan door te laten
gaan?

I h. En wanneBr het ook zonder dit budget was
. doorgegaan; zouden de herplaatsingen dan

ook op dazelfde wijze ziin uitgevoerd?

(meestall van onze dienst
(meestall van de betrokken werkgever(s) zelÍ
ímeestall van de UVI
het ging anders, nl.:

E gunstlg, nl.

E weinig papieren rompslomp
O helderheid b'ri de UVI over de toekenningsvoorwaarden
0 het budget werd vlot beschikbaar gesteld
D (nogl anders, nl.

ongunatig, nl.:

O veel papieren rompslomp
O onduidelijkhEid bii de UVI over de toekenningsvoorwaarden
O het duurde lang voordat het budget beschikbaar werd gesteld
O (nogl andert, nl.

ia
neo
ligt anders, nl.

zonder het hudget was de herplaasing van de betrokken werknemerc:
bii geen van allen doorgegaan --> DOORGAAN MET VRAAG z
bij enkelen doorgegaan
bij de meeeten doorgegaan
bii allen wel doorgegaan

ia, op dezelfde wiize
nee, hat zou dan lin aen aantal gevallenl andars ziin gegaan, nl.

D
o
o
o

1e.

o
tr
o

tr
tr
B
D

o
tr



2. Heeft uw dienst a! ervaring opgedaan met
het plaatsingsbudget,
dus het budget voor het in dienst nemen
van oen arbeidsgehandicapte werknemer?

2a. Kunt u een indicatis gevcn hoe vaak er tot
nu toe door werkgevers die bij uw dienst
zijn aangesloten, gebruik is gemaakt van
dh budget?

-> 
DOORGAAN MET VRAAG 3E nee

Bia

- ongevser.......... keer

O kan €r geen schatting van geven

2b. Wat warenàet.voor bedrijven die dit..
budget aanvroegen:
Kunt u zs typeÍon naar branche?

(meer antwoorden ziin mogelijkl

En kunt u zo rypeÍen naar grootteklasse?.

(meer antwoorden zijn mogelijkl

2d. Van wie ging het initiatieÍ uit om dit
plaatsingsbudget aan te vÍagen?

N8. lndien het me* gevallen betaft gaat
het bij deze en de volgende vragen sÍeeds
om wat MEESTAL hct geval was.

2e. Wat ziin globaal gonomsn uw ervaringen
mst de aanvÍaagprocedure bij dit budget?

(mcer entwoorden zïn mogefirt).

O nee

ja, het zijn tot nu toe bedfiven geweest in de:

E landbouw
O industrie/ delfstoffenwinning
E bouw/ bouwniiverheH
O detailhandel/ groothandel
D horeca
O vervoer, opslag en communicatie
E zakclijke dienstverlening
B overheld
O ondewlts
E gezondheidszorg/ maatschappelijke dienswerlening
O lnogt anders, n!.

D nco

la, het warcn tot nu toe:

D zeer kleine bedriiven
O kleine bedrijven
E middelgrote bedÍiiveír
E grote bedrijven

lminder dan 10 werknemersl
llO - 99 werknemersl
(1OO - 499 werknemersl
(5OO oÍ meer werknemersl

tr
tr
o
o
o

lmeestall van onze diengt
(meestall van de betrokken werkgeverlsl zelf
(meestall van de UV!
(meestall van de gemeente/arbeidsvoorziening
het ging anders, nl.:

D gunadg, nl.

O weinig papieren rompslomp
O helderheid bij de UVI over de toekenningavoorwaarden
O het budget werd vlot beschikbear gcstcld
O lnog) andcrs, nl.

ongunstlg, n!.:

E veel papieren rompslomp
O onduidelijkheid bii de UV! over de toekenningsvoorwaarden
O het duurde lang voordat het budget beschikbaar werd gesteld
O (nogl anders, nl.



21. En met het budget zelÍ:
Kon er tot nu toe (meestal) alles mee
worden uitgevoerd wat men van plan was?

29. ls het.budget belangdik-geweest om het in
dienst nemen van betrokkenen door te
laten gaan?

2h. En wanneer het ook zonder dit budget wel
was doorgegaan; zouden de plaatsingen
dan ook op dezelÍde wijze ziin uitgevoerd?

la
noe

ligt anders, nl.

zonder het budget was de plaatsing vande béttokken werknemerc:

bij geen van allen doorgegaan
bij enkelen doorgegaan
bij de meesten doorgegaan
bij allen wel dmrgegaan

-.> DOORGAAN MET VRAAG 3

ja, op dezelfde wijze
nee, het zou dan lin een aantal gevallenl andere ziln gegaan, nl.

o
U

o

o
D
o
o

tr
o



Heeft uw dienst al ervaring opgedaan met
het pakket-op-ínaat,
dus het ruimGre budget voor herplaatsing
of voor het in dionst nefiren van een
arbeidsgehandicapte?

O nee
Eia --> DOORGAAN MET VRAAG 6 (op pagina 9l

4a. Hoe vaak is eÍ tot nu toe door werkgevers
die bij uw dienst zijn aangesloten, gebruik
gemaakt van een pakket-op-maat
voor het ln diení nemen van oen arbeids-
gehandicapte?

4b. Wat waran het voor bedrijven die voor de
plaatsing van een arbeidsgehandicapte een
pakket-oPmaat aanvroegen:
Kunt u ze typeren naar branche?

(m*r antwoorden zijn mogeliik)

4c. En kunt u ze typeren naar grootteklasse?.

(meer antwoorden zijn mogelijkl

4d. Van wie ging het initiatief uit om in dit
geval ldus voor de plaatsing van een
arbeidsgehandicaptel een pakket-op-maat
aan tg vrag6n?

NB. lndien het meer gevallen betreft gaat
het bij dcze en de wlgcndc wagen sÍeeds
om wat MEESTAL het geyal was.

voor die situatie is het niet gebruikt --> DOORGAAN MET VRAAG Sa

ongeveer ........... keer

kan er geen schatting van geven

O nee

ia, het ziin tot nu toe bedrijven geweest in de:
E landbouw
E industrie/ detfstoffenwinning
O bouw/ bouwn'rjverheid
O detailhandel/ groothandel
O horeca
E vervoer, opslag en communicatic
O zakelijke dienstvcrlening
O overheid
0 onderwiis
O gezondheidszorg/ maatschappelijko dicnswertening
E (nogl anders, nl.

D noa

ia, het warcn tot nu toe:
E zeer kleine bedriiven
I kleina bedrijven
E middelgrote bedrijven
O grote bedrijven

lminder dan 1O werknemersl
(1O - 99 werknemsrsl
(1OO - 499 werknemersl
|SOO oÍ meer werknemersl

o
o
o
B
o

lmeestall van onze dienst
ímeestall van de betrokken werkgever(sl zelÍ
lme€stall van de UVI
(m€€sta!, van de gomeonte/arbeidwooraienlng
het ging anders, nl.:

4c' Wat ziin uw ervaringan met hot aangevraagde budget. wsrden alle opgevoerde kostenposten gehonorecrd?.

D ia, alle posten ziin lmeestall volledlg gehonoreerd
O nee, de volgende poston ztin (meestatl sbchts yoor eea decl gehonotcerd:

E de volgende posten zrin lmeestall helemaal niet gehonoreerd



41. Wat zou er z'tin gebeurd wanneer er
helemaal geen pakket-op-maat beschikbaar
was gesteld voor het plaatsen van ecn
arbeidsgehandicaPte?

NB, lndicn het om meer gevallen gaat dan
graag uw inschatting hoe het BIJ DE

___MEESTE-US-?illge-Spa!1igdlepdit-pakket-
opinaat er niet was geweest

49. Zoudt u op grond van uw ervaringen met
dit pakk€t-oÈmaat, 6en werkgever lweerl
adviseren om voor het in dienst nemen van
een arbeidsgehandicapte een beroep te
doen op deze mogeliikheid?

hefuelfde; ook dan zou de plaahing -bij de meeste- zfih doorgegaan. at.
O geheel op kosten van de werkgever
E er zou dan genoegen zijn genomen mot het plaatsingsbudget

het zou -biJ de meest* wél lnvloed hebben gehad, nl.

O er was dan geen arbeidsgehandicapto in dienst genomen
0 het zou dan anders ziin gegaan, n!.

ja, zonder meer 
-> 

DOORGAAN MET VRAAG 5a
waarschijnlijk niet
nee, wij zouden het niet (meerl adviseren

o
tr
tr

Kunt u kort aangeven waeÍom uw dienst in zo'n geva! het pakket-op+naat nist, oÍ waarschilnliik niet meer zal
adviseren?

lmeer antwoorden zijn mogeliik)

wij zoudcn het nict of waarschijnliik niet meer adviseren, vanwog€:

EI de papieren rompslomp
I dc onduideliikheid bij de UVI over de toekenningsvoorwaarden voor bepaalde posten
E de duur van de behandeling van de aanvraag
il (nogl anders. nl.



5a. Hoe vaak is er tot nu toe door werkgevers
die bii uw dienst zijn aangesloten, gebruik
gemaakt van eén pakket-op-maat
voor het herptaatsen van een werknemet
in een andere Íunctle?

5b. Wat waren het voor bedrijven die voor het
herplaatsen naaÍ aen andere functie een
pakket-op-maat aanvÍoegen:
Kunt u ze tyPeren naar branche?

(meer antwoorden zijn mogelijkl

5c. En kunt u ze typercn naar grootteklasse?.

(meer antwoorden zlin mogelijkl

5d. Van wie ging het initiatiof uit om in dit
geval ldus voor het herplaatsen van een
arbeidsgehandicaptel een pakket-op-maat
aan t€ vÍagen?

NB- lndÍen het meer gevallen bctreft gaat
het bij deze en de volgende vragen steeds
om wat MEESTAL het geval was-

voor die situatie is het niet gebruikt ---> DOORGAAN MET VRAAG 6

ongeveer ......... keer

kan er geen schatting van goven

E nee
ja, het ziin tot nu toe badriiven geweest in de:

O landbouw
B industrie/ delÍstoffenwinning
O bouw/ bouwnijvertreid
E detailhandel/ groothandel
D horeca
O vervoer, opslag en communicatie
0 zakelijke dienstverlening
O oveóeid
O onderwiis
O gezondheidszorg/ maatschappelijkc dienstverlening
E lnogl anders, nl.

O nee

ia, het waren tot nu toe:

O zeer kleine bedrijven
O kleine bedrijven
O middelgrote bedÍiiven
O grote bedrijven

(minder dan 10 werknemersl
ItO - 99 werknemersl
{1OO - 499 werknEmers}
ISOO oÍ mesr werknemersl

D
E
tr
o

(meestall van onze dienst
lmeestall van de betrokken werkgever(s) zelÍ
(mo€stall van de UVI
het ging anders, nl.:

5e. Wat zijn uw ervaringen met het aangevraagde budget. Werden alle opgevoerde kostenposten gehonoreerd?.

O ja, alle posten ziin (meestall volledig gehonoreerd
O nee, de volgende postsn ziin (meestall slechts víoot ccn decll gchoaoncrd:

O de volgende postan ziin lmeestall helemaal alet gehomnud



5Í. Wat zou er zijn gebeurd wanneeÍ er
helemaal geen pakket-op-maat beschikbaar
was gesteld voor het herplaatsen naaÍ sen
andere íunctie?

NB. lndien het om meer gevallen gaat dan
graag uw inschatting hoe het &lJ DE
M_E-ESJ!-zou-Tijngeg_a._qnipdienditlalket-
op-naat er niet was geweest

Zoudt u op grond van uw ervaringen met
dit pakket-opmaat, €en werkgever {weer}
adviseren om voor het herplaatsen van ean
arbeidsgehandicapte in een andere functie
een beroep te doen op deze mogelijkheid?

heàelÍde; ook dan zou de herylaatsing -bij de meeste- z!!n doorgegaan, ol.
0 geheel op kosten van de werkgever
O er zou dan genoegen zijn genomen met het herplaatsingsbudget

hai zou -bij de meeste- wd tnvloed hcbben gehad. at.

D de herplaatsing in een andere.functie was dan niet doorgegaan
D het zou dan anders zijn gegaan, nl.

5s. tr
tr
tr

waarschijnliik niet
nee, wii zouden hct niet

DOORGAAN MET VRAAG 6

(meerl adviseren

Kunt u koÍt aang€v€n waarom uw dienst in zo'n geval het pakket-op-maat iriet, of waarschljnlijk niet meer zal
adviseren?

lmeer antwoorden ziin mogeliikl

wij zouden het niet oÍ waarschijnliik niet meer adviseren, vanwege:
[ï de papieren rompslomp
E de onduideliikheid bii de UVI over de toekenningsvoorwaarden voor bepaalde posten
D de duur van de behandeling van d€ aanvÍsag
C (nogl 6ndors, nl.



6a. Kunt u een lndicatie geven voor welke voorzieningen sr tot nu toe door werkgevers die bij uw dienst zijn aangesloten,
een beroep is gedaan op deze'anikel l5 subsidie'?

Niet alleen vooÍ het in dienst nemen of voor het herplaatsen van een arbeidsgehandicapte in een andere Íunctie kan een
subsidie via de wat REA worden aangevraagd. Dit kan ook voor voorzieningen die men wit tÍeffen om een arbeidsge-
handicapte te behouden voor de eigen Íunctie. Er moet door de werkgever dan een beroep worden gedaan op artikel 15
van REA 'subsidie koíen voozieningen voor eigen werk'.

is er al eena esn beroep op gedaan voor;

- een scholing/ deskundigheidsbevordering van een werknemer?
- een training om de fysieke conditie te bevorderen?

(bv. een rugtraining, een tilcunus, e.d.)

- een training om de msntale conditie te bevorderen?
lbv. omgaan met stresn, cen bumouttnining, c.d.l

- een psrsoonlijke begeleider voor een werknemer?

- een aanpassing van de werkplek?

- er is (ookl voor iets andera al eens een beroep op gedaan, nl.

tot nu toe ongeveel

........ keer

........ keer

..,..... keer

........ keer

........ keer

........ keer voor de volgende voorziening:

keer voor de volgende voorziening:

keer voor de volgende voorziening:

6b. O nae
ja. hct zijn tot nu toe bcdrijven geweest in de:

E landbouw
O industrie/ delfstoffenwinning
O bouw/ bouwnljverheid
O detailhandel/ groothandel
O horeca
E vervoer. opslag en communicatie
O zakeliike dienswerlening
O ovarheid
O onderwijs
O gezondheidszorg/ maatschapp€lijke dienstverlenlng
E (nogl anders, nl.

Heeft uw dienst hiermee a! ervaring
opgedaan?

Wat waren het voor bedrijven die eon
beroep deden op deze subsidiemogelijk-
heid.
Kunt u ze tyPoren naar branche?

lmeer antwoorden zifu mogelijkl

6c. En kunt u ze typeren naar groottoklasee?.

(meer antwoorden zÍin mogelljk)

E nee .--> DOORGAAN MET VRAAG 7
oia

nee ia

O nee

ia, het warcn tot nu toe:

E zeer kleine bedriiven
E kleine bedrijven
O middelgrote bedriiven
O grote bedrilven

lminder dan 1O werknemers)
(10 - 99 werknemersl
(10O - 499 werknemers)
(50O oÍ meer werknemersl



6e. Wat zijn tot nu toe uw ervaringen met de aanvraagpÍocedure voor deze subsidiemogeliikheid voor voorzieningen voor de

eigen Íunctie van een arbeidsgehandicapte werknemer?
Onderstaand noemen we een aantal van deze voorzieningen, en wilt u daarbij dan steeds aangeven hoe uw dienst de

aanvÍaag hiervoor al met al heeft ervaren?

de aanvraagpÍocedurc vooÍ:

- een scholing/ deskundigheidsbevordering
- een training om de fysieke conditie te bevorderen

- een training om de mentale conditie te bevorderen
- eon persoonliike begeleider voor een werknerner

- €en sanpassing van de werkPlek

wat waren uw ervadngen hiermee?

gunstlg ongunstlg nog geen ervaring mee

6Í. Kunt u kort aangeven wat u hierbij ma name ats gunstig hebt ervaren en wat leventueell als ongunstig?

lmeer antwoorden ziin mogclilkl

6d. Van wie ging het initiatief uit om deze
'artikel 15 subsidie'aan te vragen?

NB. tndien het meer gevallen betreft gaat
het bii deze en de volgende vtagen sÍeads
om wat MEESTAL het geval was.

gunstlg was bii deze aanvragsn mot nam€:

0 weinig papieren romPslomP

ímeestal) van onze dienst
(meestall van de betrokken werkgever(sl zelÍ
(meestall van de UVI
het ging anders, nl.:

ongunrdg was m€t name:

D veel papieren rompslomp

E hetzelÍde; ook dan zouden deze voorzieningen voor de werknemeríel
zijn getroffen

hct zou wél lnvbcd hcbben gehad. nl.

E cr zoudcn dan helemaal gecn voorzieningen ziin getroffen

O bepaaHe voorzieningen zouden dan niet ziin getroffen, nl.

o
o
D.
D
tr

u
o
tr
E
tr

o
E
tr
0
u

tr heldcrhcid bii de UVI over de toekenningsvoorwaarden EI onduideliikheid bii de UVI over de toekenningsvoorwaarden

E het budget werd vlot beschikbaar gesteld n het duurde lang voordat het budget beschikbaar kwam

D Inogl iet6 end€rs hebben we als gunstig ervaren, nl. EI Inogl iets anders hebben wE als ongun§tig ervaren, nl.

69. Stel dat dezc REA-subsidic voor hct treffcn
van voorzieningen voor de aigan Íunctie er
niot was g6wesst:
wat zou er dan ziin gebeurd?

NB. lndien het om meet gev"allen gaat dan
graag uw inschatting hu hct BU DE
MEESTE zou ziin gegaan
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7. Heeft uw dienst al ervaring opgedaan met I o nee --> DooRGAAN MET VRAAG I
een aanwaag voor andere REA- I n i"
instrumenten dan de hiervool gendemde?

7a. Welke instrumenten waren dat?

(meer antwoorden zijn mogeliikl

;:;:;.::-*-;;,;;;";;;.;;;:":,-:,;;
0 een scholing oÍ vervoersvoorziening voor iemand zonder dienstverband

(artikel22 REAII
O persoonlijke kostenvergoedingen voor iemand mét een dienswerband

lartikel3l REAI

endere vooaieningen, zoals :.

O loondispensatie (artikelT REAI

B loonsuppletie (artikel32 REAI
0 proefplaatsing en reïntegratie.uhkering (art. 23 tot en met 27 REAI

fl met (nogl een andere REA-instrument hebben wij al te maken gehad,
nl. met:

t

8. Als een reïntegratie niet slaagt, dan kan de UVI de verstrekte subsidie oÍ voorziening terugvorderen.
Heeft uw dienst cen dergelijke terugvordering bii uw cliënten al eens mcegemaakt?

(meer antwoorden zijn mogelilk)

E nee, nog niet meegemaakt

ja, wij hebbea al eens meegemaakt:

[] een terugvordering van eGn plaatsingsbudget
E een terugvordering ven oen herplaatsingsbudget
O een terugvordering van iets anders, nl.:



g. Heeft uw dienst al eens een situatie meegemaakt waarin de werkgever geadviseerd werd om één van de REA-instrumenten

te benuttsn, maar de werkgever hiervan toen aÍzag?

O ia, dat is al eens e€n keeÍ voorgekomen

D ja, dat is al meardere keren voorgekomen

E ja, dat is al regelmatig voorgekomen

9a. Wat waren dat voor situaties; van welklel REA-instrument(enl as door een werkgever al eens afgezien?

wat heeft het voor ansequenties gehad
voor de lre)íntegntíe van betrokken(en)?

geen minder succesvol dia is toen niet
verlopen dooqegaan

ls eÍ toen afgezlen Ydr esn nes la
aanvraag voor:

- een herplaatsingsbudget? O E
- een plaatsingsbudget? tr O
- een pakket-op-maat? O O
- een 'artikel 15 subsidie'? O O

- van (nogl een ander REA-instrument is al eens aÍgezien, n!.

o
o
o
o

o
o
o
o

o
B
o
o

Waarom is toen van die mogeliikheid een beroep te doen op REA afgezien; kunt u koí de belangriikste reden(enl hiervoor
van de betrokken werkgeverlsl toelichten?

12



10. ln de Algemene Maatregel van Bestuur 'Het Arbeidsgehandicapteb€sluit' §taat nader omschreven wie er als arbeidsg+
handicapt kan worden aangemerkt.
Ziin de criteria uit dit Besluit wanneeÍ u een werknemer als arbeidsgehandicapt kunt beschouwen, voor uw dienst
voldoende duideliik?

(meer antwoordcn zijn mogelijkl

O ia --> 
DOORGAAN MET VRAAG 1l

nee, het is ons nlet duideliik:

0 voor groep 1 lpersonen die reeds een uitkering ontvangen of bii wie al een vooziening is getroífenl
O voor groeg 2lpersonen bii wie deze regeling minder dan vijf jaar geleden is beëindigdf
0 voor groep 3 lpersonen waarbij een medisch-arbeidskundig oordeel nodig is voor de erkenningf

lOa. Kunt u kort toelichten wat bii uw dienst hierbij niet duidelijk is?

t l. Hanteert uw dienst nog aanvullende richtl'rinen voor het opstelten/aÍgeven van een mcdisch-arbeidskundige verklaring
dat een werknemer arteidsgehandicapt is?

lmeer antwoorden zijn mogelijk)

O nee
O ia, wii hebben daarvoor nog richtlijnen die de UVI ons heeft verstreK
D ia, wii hebben daarvoor binnen de dienst ook nog zelf richtlijnen opgesteld
0 lnogl anders nl.



12. Ervaart uw dienst wel eens druk van de kant van werkgevers om bij eEn werknemer zo'n verklaring af te geven dat
betrokkene arbeidsgehandicapt is?

B nee, er is geen druk 
--> 

DOORGAAN MET VRAAG 13
E ia, er is een grote druk
E er is eniga druk
E er ls nauweliiks druk

l2a. Kunt u deze druk van werkgeverszijde nog verder specificeren?

(meer antwoorden zijn mogelijkl

D het zijn met name kleine werkgevers die die druk op ons uhoefenen
E het zljn met nam€ grot€ werkgevers
E het zijn met name werkgevers uit bepaalde branches, nl.

O het gebeurt met nam€ bij bepaalde werknemers, nl.

0 (nogl anders, nl.

13. Vindt or bii uw dienst eerst ovcrleg met I D ja, attgd
een werknemer plaats voordat hii als I D soms wel, eoms niet
arbeidsgehandicapt wordt aangemerkt? I E nee, nooit

13a- ls het biiuw di€nst wel eens voorgeko- I f] nee --> DOORGAAN MET VRAAG 14
men dat een werknemer bezwaar maakte I O i"
tegenhetoordeet'arbeidsgehandicapt'? I

13b. Hoe vaak is dit tot nu toe voorgekomen? I - ongeveoÍ .......... keer

O weet nieUkan eÍ geen schatting over g€vsÍr

13c. Welke aÍgumenten vo€Ísn de werknemers in hun bezwaren aan?

(meer antwoordcn zlth mogelílk)

E ze zijn het den niet eens met de procedure
E ze vinden deze beoordaling niet terecht
E zc verwachten dat dit nadelige gevolgen zal hebben voor hun verdere loopbaan
tr (nogl anderc argum€nten, nl.

13d. Hoe wordt de situatie waarin er door de werkncmer bezwaar wordt aangetekend meestal opgelost?

D wij geven dan het oordeel 'arbeidsgehandicapt' niet af 
-> 

dat is tot nu too keer voorgekomen
E we lossen het anders oP, nl.



l;
14a. Hoe vaak heeft uw dienst tot nu toe een medisch arbeidskundige verklaring 'arbeidsgehandicapt' aan de UVI aÍgegeven?

O nog geen een keer ----> DOORGAAN MET VRAAG 17

tot nu toe bii:

werknemers, waarvan 
J

..............keer bij werknemers die wegens hun handicap waren uitgevallen

..............keer bij werknemers die nog niet waren uitgevallen

15. Formeel neemt de UVI de beslissing of iemand als arbeidsgehandicapt kan worden aangemerkt, waarvoor dan gebruik
wordt gemaakÍ van de gegevens en het advies van de arbodienst. Wat zijn uw ervaringen hiermee?

Neemt de uvt uw advies om iemand als I O ia, ahiid --> DOORGAAN MET VRAAG t6
arbeidsgehandicapt te beschouwen ahijd I O meestatover? I O "or"I O nooit

I

----L-__
15a. Waarom ne€mt da UVI uw advies om iemand als aÈeidsgehandicapt te beschouwen niet altijd over?

(meer antwoorden zijn mogetiik)

O dat heeft te maken met het feh of lemand al is uitgevalten of nog niet, nt.
E ons advies wordt niet altiid overgenomen bii iemand dle nog niet is uitgevallcn
0 het ls net omgekeerd; bii iemand die al is uitgevallen wordt ons ódvies niet altild overgenom€n

C het heeft met (nogl iets anders te maken waarom de UVI ons advies niet altijd overneemt, nl.

15b. Wat gebeurt er met ds werknemers die door de UVI worden 'aÍgewezen'; dus niet als arbeidsgehandicapt worden
beschouwd? Wat ziin de ervaringen bii uw dienst hiermee (bij de'meests gevallenl?

O weet niet
O lmeestall wordt de reintegratie dan toch wd volgens het voorgenomen plan uitgevoerd
E lmeestall wordt het reïntegratiaplan dan beperkter uitgevoerd
D lmeestafl vindt er daa geen rcÍntègrctie glaats
O ímeestall gast hat dan anders, nl.

16. ls het bii uw dienst al cens voorgekomen
dat een werknemer bezwaar maakte om-
dat u hem niét als arbeidsgehandicapt
wilde bestempelen?

E
tr

nse, tot nu toe nog niet --.> DOORGAAN MET VRAAG 17
ja, dat is al eens voorgekomen

- ongoveer ........ keer

E weet nieUkan eÍ geen schatting oveÍ g€ven

16a. Hoc vaak is dat tot nir toe voorgekomen?
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17. Tot stot van deze serio vÍagen oveÍ uw praktiikervaringen met REA, willen we graag nog weten of volgens u de I
verwachtingen van deze wet Íeeds ziin uitgekomen. We leggen u hiervoor de doelstellingen vooÍ van deze wet, met
daarbii steeds de vraag of volgens uw dienst deze doelstelling al is gehaald oÍ nog niet.

is hiervan wlgens uw dienst al spnke? I

geheell voor een h nog ln het
grotendeels belangriik beperkte geheel niet I

de wet REA beoo-gl-99!91andue_:. ded mate I

- dat werkgevers meer dan voorheen arbeidsgehandicapten in O O O. D
dienst bliiven houden 

I

- dat werkgevers mesr dan voorheen arbeidsgehandicaptcn in O O tr O
daenst gaan nsmon

- dat het toepa$eo van Íelntegratie.instrument€n voor de werk- 0 B tr O I

gevers is vereenvoudigd

- dat de reïntegratie-instrumenten nu meeÍ zijn toegesneden op de U O O tr 
Ibehoefte van de werkgwer

- dat werkgevers door de snellere aanvraagprlc€duÍss de geboden tr O tr O
mogelijkheden efficiënter en slagvaardiger kunnsn benutten 

I

- dat er een goede onderlinge afstemming en coördinatie ls tussen D O tr B
werkgever/ arbodienst cn dc UVI

18. Even los van de 'kinderziektes' in deze beginperiode van REA die ook te maken hebben met de reorganisatiepÍocesscn an
de sociale zekerhcid:
Biedt naar uw mcning REA voldoende duurzame mogelijkheden om arbeidsgehandlcapten aan het werk te helpen res-
pectieveliik te houdcn?

tria
C nee, daarvoor zal Inogl meer nodig zijn, nl.

18a. En wat veÍwacht u over twee jaar? Welke REA-instrumenten zullen dan vaker dan tot nu toe benut worden?

hoe vaak zal deze subsidie over twee jaar
bfi uw dienst bcnut wordenl

vakcr sven vaak mlndervaak
dan nu al8 nu dan nu

- het herplaatsingsbudgct O tr B
- het plaatsingsbudgct O tr O
- het pakket-op-maat voor plaatsing van e€n arbeidsgehandicapte tr O E
- het pakket-op-meat voor herplaatsen van 6€n weÍknomer in ccn ander€ functie EI O O
- de 'artikel 15 subsidie' voor het latcn volgcn van een training O tr E
- de 'artikel 15 subsidie' voor werkplekaanpassing O O O

- de volgende REA-instrumenten zulleo volgens ons over twee jaar lookl vaker dan tot nu toe benut worden, nl.
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19. Heeft u a! een beeld van wat deze I O ia
Arboconvenant€n voor uw dienst gaan I E nec
betekenen? I tr n"", en het voomemen van Arboconvenanten was ons ook niet bekend

19a. Ziet u voor uw dienst e€n actieve rol weggalegd bij de invoering van deze conv€nanten?

lmeer antt^toorden zijn mogelijkl

E nee

ja, wij zullen hierbil dc volgende actieve rcl kunnen spelen

E adviseren naar de partijen die het convenant gaan afsluhen
E voorlichting geven over de afgesproken plannen
D het ontwikkelen van de benodigde instrumenten
O onze rol kan (nogl anders zrjn, nl.

19b. Welke bijdrage verwacht u van de vooÍg€nom€n Arboconvenantsn aan de reintegratie van arbeidsgehandicapten in die
sectoren?

E weet nieUkan het lnogl niet inschatten -_> DOORGAAN ,51 ynaulG 2O
O wii denken geen bq&age
E een kleine biiilage
D een grote biiilage

l9c. Kunt u kort toelichten waarom u dit verwacht?

17



20. Allereerst wlll€n we gÍaeg weten hoa vaak er bii u in de reïntegratie.traiecten gebruik wordt gernaakt van de
mogeliikhcld van schoting ln de zin van: sen oplelding/deekundigheldebevordedng.

Een opleidingld*kundlgheídsbewrden:ng I O nooit toegepast 
-> 

DOORGAAN MET VRAAG 2l
vpor de cigon of een aadere functie, I E ."U.r,
wordt in onze rdntegotie-traiecten: I O regelmatig

I B u""t
____L__

2Oa. En wanns€Í we hieblj het ond€rschekl aanbreng€n'vooÍ een anderc functic'ycÍaus'ten behoeve van bshoud van ds
arbeidsgeschikthekl voor de eigen Íunctie': waarvan is bij uw dienct dan vakcr sprake?.

Een oplelding/deskundigheidsbevodering wordt Nj ons VAKER ingezet:
D voor omscholhg naaÍ ocn andere Íunctle
E omgekeerd: vaker voor behoud van de arbcidsgesc-lriktheid voor dc e'rgcn funa'n
O ligt ongeveer gelift
O geen idee/ kan oÍ geen lncc-lr*ting ovcr maken

2Ob. En wannesr wc hierbii ki6-ken naar het type ÍeïntegÍatic-trefectcn: van wetke is dan bli uw dlenet vake sprake?

Een opleidlngy'd*kundigheidsbewrdcrlag vwrdt bij ons UAKER benut:
E voor terugkeaÍ op hst werk voor iearand.die is uitgwallcn
O omgekeerd: vakar t!Í provantlt, om tG voorkOmcn dat lsmand zal gaan uitvatlen
E figt ongevser gsfrik
O C"* iJcsl fan €Í gaan inschating ovet maken

2Oc. En wanno€Í we hierbij kijken naar de werknemer zelÍ: waarvan is dan vaker sgrake?

De mogatfikheld van ccn opbidingldeskundlgheïdsbewrduing wotdt btJ ons UAKER toegepast:
O bii ccn werkn6m6Í die is erkend ais arbeidsgehandlcag
E omgekeerd: cr wordt bii onr vaker gabruik van gemaakt bij een nietlarbeidcAdrandicaptc werknerner
EI ligt ongwecr gclilk
tr geen Hee/ kan €Í go€n hachatting over makcn
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21. Hoe vaak wordt er bii u in de reïntegratie-tÍaiecten gebruik gemaakt van de mogelijkheid van een trainlng of een cuÍsus
om de mentale oÍ Íysieke conditle van een werknemer te bevorderen? (Bijvoorbeeld een rugtraining, bumouttraining,
een cursus over omgaan mat stÍess, time-management, traumabegeleiding, e.d.l

Een traíning of cutsus, I O nooit toegepast --> DooRGAAN MET VRAAG 22
wordt in onze reïntegratie-tniecten: I O zelden

I O regetmatig
I O vaak
I___L____

21a. En wanneor we hierbii het onderscheid aanbrengen'in het kader van omscholing naar een andere functie'versus'ten
behoeve van behoud van de aóeidsgeschiktheid voor de eigen functie': waa^ran is bij uw dienst dan vaker sprake?

Een tnining/cutsus wordt bij ons VAKER lngezet:

O ten behoevo van omscholing naaÍ een andere functie
O omgekeerd: vaker voor behoud van de arbeidsgeschiktheid voor de eigen Íunctie
O ligt ongeveer geliik
O geen idee/ kan eÍ geen inschatting over maken

21b. En wanneer we hierbii kiiken naar het type Íeïntegratie-trajecten: van welke is dan bii uw dienst vaker sprake?

Een training/cutsus wordt bii ons VAKER bcnut:

E voor de terugkeer op het werk voor iernand die ia uitgevallen
O omgekeerd: vaker t6r pÍeventie, om te voorkomen dat iemand zal gaan uiwallen
O ligt ongeveer geliik

E geen idee/ kan €r g€€n inschatting over maken

2tc. En wanno€r we hierbii kijken naar de werknemer zelf: waarvan is dan vaker sprake?

De mogelijkheid van een trainingy'cursus wordt blJ ons VARER toegepast:

O bii een werknemer die is erkend als arbeidsgehandicapt
O omgekeerd: er wordt bii ons vaker gebruik v8n gemaakt bii een niet-arbeidsgehandicapte werknemer
tr ligt ongevcer geliik
O gecn idce/ kan 6r g€€n inschatting over maken

22. Stel dat cr crheria zouddn worden geíormuleerd waaraan de kwaliteh kan wordeà aÍgemsten van de scholingen en
trainingen die wordeo aangeboden. Welke criteria zouden hierin dan voor uw dienst moeten worden opgenomen?

voot ons zou het belangnïk ziin om van de aanbiedes op dit tcnein inzicht ta kijgcn in de volgende gegeven:r:

22a, Heeft uw dienst behoefte aan ean ovezicht van kwalitehscriteria waaraan de diverse scholingen en trainingen voldoen?

oja
O nee
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23. Hoe wordt het gebruik van de diverse scholings- of trainingsmogel'rjkheden die er ziin, bil uw dienst beoordeeld:
wordt er voor de Í€IntegÍatie van werknemers door uw dienst vold.oende gebruik van gemaakt oÍ feitelijk te weinig?

0 wij maken er voldoende gebruik van ---> DOORGAAN MET VRAAG 24
O Íeiteliik te wsinig

23a. Van wetke scholings- of trainingsmogelijkheden zou uw dienst Íeiteliik meer gebruik willen maken?

23b. Waaraan ligt het dat uw dienst hiervan tot nu to€ nog niet voHoende gebruik maakt?
(m.eer antwooden ziin mogeliikl

O blj onszelf is er Inog) onvoldoende kennis over de mogeliikheden die €Í op dit tenein z'lin

D wii ziin lnogl niet voldoende bekend m6t d6 subsidiemogeliikheden op dit vlak
O het heeft te maken met aard van de bedrijven waarnee wij te makon hebben, nl.:

E het heeft met (nogl iets andeÍs te maken, nl.:

24. B'rj de vorige peiling hebben we onder m€€r g€vraagd over de verwachtingen bii de dionst€n over de eamenwerking met
de UVI's onder de REA. Uiteraard zljn we zeer benieuwd of die verwachtingen ziin uitgckomen.
Daarom wlllen wij u allereerst graag vragen hoe de samsnwerking tussen uw dienst en de UVI's thans is.

E over hct geheel genomen gaed

D met een aantal UVI'g goed, met oon aantal minder goed

O over het geheal genomon niet zo goed

EI het ligt anders, nl.
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25. Heeft uw dienst met één of meer UVI's een periodiek overleg over de reïntegratiedossiers?

E nee 
-> 

DOORGAANMETVRAAG26

D ja, met de volgende UVI's hebben wii inrniddels periodiek oveÍleg:

(gnag aankruisen wat voot t w dienst van toepassing isl

E met léén of meer vestigingen vanl het GAK
D met léén of meer vestigingen vanl het USZO

D met (één oÍ meer vestigingen vanl CADANS

O met (één of meer vestigingen vanl het GUO

O met (één oÍ meer vesligingen vanl het SFB

25a. En wat z'rjn de ervaringen bij uw dienst hiermee. Helpl dit periodiek ovedeg met de UVI uw dienst bii de reïntegratie van
de betrokken werknemers?

(meer antwoorden ziin mogellikl

D ia, zonder meeÍ --> DOORGAAN MET VRAAG 27
O bii de ena UVI wel, bii de andere niet
O bii de ene werknerner wel, bij dc andere niet
O het ligt ínogl anders, nl.:

25b. Kunt u kort toelichten waarom het niot altijd helpt? Wat wordt bii uw dienst, ondanks het periodiek overleg dat u met een
UVI heeft, nog als een belangrijk knelpunt ervaren?

--> DOORGAAIII MET VRAAG 27

(NB. Alleen voor degenen ctie op dit moment met gean enkele UVI periodiek

26. Waarom niet? Vindt uw dienst dat niet nodig of z'rjn er andere redenen waarom uw dienst nog g6en periodiek overleg met
een UVI heeft?

E wij vinden dat niet nodig
D het heeft andere oorzaken waaÍom wij nog geen periodiek met ó§r oÍ meer UVI's hebben, nl.:

21



27. De rol van de verzekeraars in de reihtegratie-traiecten is bij de vorige peiling reeds kort aangestipt en hierop willen we
b'rj deze peiling nog wat verder ingaan

ls het uw dienst al eens overkomen dat er door de SCHADEverzeksraaÍ van de werkgever voor het ziekterisico/de
loonderving, eisen oí voorwaarden werden gesteld aan de reïntegratie-activiteiten die uw dienst voor een werknemer
wilde ondernemen?

E nee, dài treUOen wii toi nu toe nog àoor? meegemaakt --> DOORGAAN MET VRAAG 28
- -I) ia, dat is ens w€l-€eír-s--e-e4-&q9Í-9!L€-Í-k9!!9!I---

C dat is ons al meerdere *eren overkomen
O dat overkomt ons regelmatig

27a. Wat hielden die eisen of voorwaard€n van de ryhadeverzekeraar in?

(m*r antwoorden zlin mogelïk)

E er weÍden eisen gesteld aan de inhoud van het arbozorgcontÍact dat wij met de werkgevcr hebben
O er werden gegevens opgevraagd over de veauimactiv:teiten die bij dc werknemeÍ warcn ondernomen
E er werd inhoudelijke inÍormatie opgevraagd over de oonaak van het vezuim van de werknemar
O er werden de financiële grenz€n aangegeven voor de reïntegratie-activiteiten die konden worden ondernomen
E er werd aangegeven dat er een beroep moest worden gedaan op zorgbemiddeling van hun kant
O (nogl anders, nl.

27b. En wat was de invloed van deze eisen op de reïntegratie.activiteiten?

E in alle gevallen heeft het de reïntegratie positieÍ belnvloed -..-> DOORGAAN MET VRAAG 28
C in alle gevallen heeft het noch positieve, noch negatievs invloed gehad 

--> 
DOORGAAN ,91 yfl4rAG 28

lJ b'ri een deel van de gevallen negatief
O in alle gevallen negataeÍ

27c. Kunt u kort toelichten wèlke eisen van de schadeverzekeraar met name (een deel vanl de Íe[ntegratic-trajecten
negatieÍ hebben beïnvloed en waarom?

.. 1
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28. En is het uw dienst al eens overkomen dat er door de Z0RGvezekeraar eisen of voorwaarden werden gosteld aan de
reïntegratie-activiteiten die uw dienst voor een werknemer wilde ondernemen?

E nee, dat hebben wii tot nu toe nog aoor? meegemaakt ----> DOORGAAN MET VRAAG 29
O ia, dat is ons urel eens een k*r overkomen
O dat is ons al meerdere terea overkomen
D dat overkomt ons regelmatig

28a. Wat hielden die eisen oÍ voorwaarden van de zorgverzekeraar in?

(meer antwoorden ziin mogefiirtl

' 
O éi weideï'eisen gesteld aan de inhoud van het arbozorgcontÍact dat wii met de werkgcver hebben
0 er werden gegevons opgevraagd ovar de verzuimactiviteiten die bij de werknemer waÍen ondernomen
E er werd inhoudeliike informatie opgevraagd over de oorzaak van het verzuim van de werknemEr
O er werden de financiéle grenzen aangegeven voor de relntegratie-activiteiten die konden worden ondernomen
O er werd aangegeven dat er een beroep moest worden gedaan op zorgbemiddeling van hun kant
O (nogl anders, nl.

28b. En wat was de invloed van deze eisen op de reïntegratie-activiteiten?

! in alle gevallen heeÍt het de reïntegratie positief beïnvloed 
--> 

DOORGAAN MET VRAAG 29
O in alle gevallen heeft het noch poshievo, noch negatieve invloed gehad 

--> 
DOORGAAN MET VBAAG 29

E bij een deel van de gavallen negatief
n in alle gevallen negatief

28c. Kunt u koÍt toelichten wèlke eisen van de zorgverzekeraar met name (een deel vanl de reïntegratie-traiecten nagatief
hebben beïnvloed en waarom?



29, De laatste tiid zijn er diverse bedrijven opgericht die ondersteunende diensten aanbieden ter bevordering van de
reïntegraties. We doelen hioÍmee op de zogenoemde reïntegratiehedriiven, zoals bilvoorbeeld Argonaut, Compaen,
Keerpunt, De Gezonde Zaak, Rea-actieÍ, e.d.
Heeft uw dienst voor de reïntegratie van een werknemer al eens gebruik gemaakt van de diensten van zo'n reïntegra-
tiebedrijf?
(meer antwoorden zíin mogetiik)

E nee --> DOORGAAN MET VRAAG 30

O ia, regelmaÍrg maken wli gebruik ven: ..........,

0 ja. meerdere kerea hebben wij al gebruik gemaakt van:

29a. Van wie ging h€t initiatief uh om van
zo'n reïntegratiebedriif gebruik te maken?

NB. lndien het meer gevallen betreft gaat
het bij deze en de volgende vragen
steeds om wat MEESTAL het geval was.

lmeestall van onze dienst
(meestall van de betrokken werkgever(sl
(meestall van de betrokken werknemer(sl zelf
(meestall van de UV!
lmeestall van de schadeverzekeraar van de werkgcvcr
lmeestall van de zorgverzekeraar
lmeestall van de gerneente/arbeidsvoorziening
h€t ging anders, nl.:

29b. Kunt u kort aangeven ter ondersteuning van welke rdntegratie-activiteiten er een beroep op e€n relntegratiebedriiÍ ie
gedaanT

(meer antwoorden zfin mogelilN

O voor bemiddaling om de wachttijd voor specialistisc-ire hulp te bekorten
E voor het zoeken naar werkheÍvattingsmog€liikheden bij een andere weÍkg€ver
O voor de begeleiding bii de plaatsing van een arbeidsgehandicapte
D voor (nogl andere zaken, nl.

29c. Wie financierde de inschakeling van dit
bsdriiÍ; naar wie ging de rekening?

29d. Wat zijn uw erveÍingen met reïntegÍatiob€dÍijven?

(meestall naar de betrokken werkgever
lmeestall naar de UVI
lmeestall naar de schadeverzskeÍaaÍ van de werkgever
lmecstaD naar de zorgvcreekeraaÍ
anderg, nl.:

O die ziin gunstig, omdat:

O die ziin ongunstlg, omdat:

El

o
E
E
o
B
E
o

tr
tr
D
o
o
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De volgende vraag is bedoeld om een beeld te krijgen met hoeveel (relintegratie-trajecten de diensten in de praktijk te maken
hebben' Dus het aantar ""{X::rï#:il.:ïtrí:i;i:{i:X;ïii,,i#:"t worden venicht omt

r te voorkomen dat iemand zal gaan uiwallen, oÍ om
. de indienstnam€ ven een arbeidsgehandicapte te begeleiden.

Alvorens we hiernaar vragen, willen wii u echter eerst vragen of er bij uw dienst centraal een registratie is biigehouden van
hàíààhiàI reihtegratie- en integratietraiecten waarmee uw dienst in 1998 te maken heeft gehad.

30a. ls bij uw dienst bekend met hoeveel I O ja -_1 DOORGAAN MET VRAAG 3t
(relintegratie-tÍaiectan zij in 1998 te I EI nea
maken heeÍt gehad?

3Ob. Denkt u dat u hierover wel een globale I D nee 
--> 

OOORGAAN MET VRAAG 32
schatting kunt geven? I n l"
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Bii welke koepelorganisatie is uw dienst
aangesloten?

(meer antwoorden zin nogel@

E BOA, rechtstreeks
O Aóo-unie
E CAB
O VOAD
E Arbo'BV
O SAAZ-UN|e
O andere organisatie, nl.

D onze dienst'rs niet aangesloten b'ri een koepelorganisatie

33. HeeÍt uw organisatie op dit moment het I O ia, het'certificaat arbodienst' is ons tocgekend, nl. door:
'certif icaat arbodienst' ?

tpg,:
D onze toetsing loopt nog op dit moment
EI wíj hebben hiervoor inmiddels wd een aan\,Íaag ingediend
D wii z'rjn wel van plan hienroor nog €€Ír aanwaag in te dienen
E wij zijn niet van plan dit aan te vÍagon, om redenen dat:

34. Hoe typeert u uw dienst? | tr ats aen landelijke aÍbodienst
O als een regionale arbodienst
O als ean concemgebonden, inteme dienst
E als een sectoÍale/specialistische dienst
O andcrs, nl.

35. Heaft uw dienst één of mcer
vestlging€n?

tr é&r vestighg
E meer vestigingen, nl.: ......... vestigingen in totaal

36a. Hoeveel medewerkers teh uw dienst op dit
moment in totaal?

O minder dan 35
tr 35 - 99 medewerkers
O lOO - 2OO medewerkers
D rneer dan 20O medawerkelr

36b. En hoeveel ziin daarvan als bedriifsarts | ....... artsen, waaruan
werkzaarn? I I

zijn geregistreerd als bedrijfsarts

ziin geregistreerd als bedrijfc- en vezekeringsarts

zogenoemde AGIO's (in opleidingl

zogenoemde AGNIO's lnog niet in opleidingl
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37a, Hoe zoudt u de bedriiven typeÍen waaÍ-
voor uw dienst tmord werkzaam ls?

(meer antwoorden ziin mogeliik)

Onze dienst is vooral werkzlam voor:

O zeer kleine bedrijven lminder dan 1O werknemersl
D kleine bedrijven 110 - 99 werknemersl
E middelgrote bedriiven (1OO'499 werknemersl
0 grote bedrijven (5OO of meer werknemersl

37b. En hoe zoudt u de branche oÍ branches I D land- en tuinbouw, tabakverwerkende en agrarische bedrijven
typeÍen waarbinnen uw dienst vooral I O aefstottenwinning
werkzaam is? I D metaal- en slectÍot,chnische industrie

I D metaalniivcrheid
(meer antwoorden ziin mogeliikl 

I El grafische industÍi.
I E zuivelindustrie

I O voeOings- en genotmiddelenindustrie

I D ovedge industrie

I O Uourr, bouwniiverheid

I O hout- en meubelindustrie en gÍoothandol in hout

I D vervoer lspoorwegen, wegveÍvoer, Iuchwaart, zeevaarUkoopvaardii)

| 0 haven- en aanv€rwante bedriiven, binnenscheepvaart en visseij
! tr bank- en verzekeringswsizsn
I D horeca
I o oetaittranoet
I E sroottrandcl
I E overige zakelijke dienswerlening lingenieurs-, reis-, uitzendbureaus,
I e.d.l

I E sctroonmaakbedriiven

I E sociale werkplaatsen

I O overheidsdiensten openbaar bestuur {riik, provincie, gemeentel

I tr onoerwiis

I B eezonOtreidszorg en maatschappeliike dienswerlening

! E wij werken blnnen (nog) andere branches, nl.:

38a. Met hoeveel werkgevers heeft uw dienst
op dit moment sen contract? met (circal ........... :......... werkgevers

38b. Hoeveel werknemers heeft uw dienst
daarmee momenteel onder zorg?

ongevo€r ......... werknerners onder zorg
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39a. Hoe typeert u de contrasten die u
momenteel mEt het merendeel van de
werkgevers heeft voor het tenein
írelintegratie?

voor de rcïntegntie-activiteiten die wij willen uitvoeren, zijn de
contacten:

E
E
E
o

over het geheel genomen krap/minimaal
redelijk/voldoende
ruim
ik zou het ander omschriiven. nl.

39b. Bieden deze contracten mogellikheden om
zo nodig te declareÍ€n op basis van v€Í-
richtingen?

E ia, bij het merendeel van de contracten bestaat dia qrogelijkheid
O bi, een deel van de contÍacton
O bii enkele van onze contractan is dit mogelijk
O nee, bij geen van de contracten bestaat die mogelijkheid
O het llgn anders, nl.

39c. Komt h€t wel eens voor dat uw dienst
moot afzien van bepaalde reïntegratie-
activitehen omdat er binnen de ruimte die
het contract biedt geen financieringsmo-
geliikhden voor zijn?

D
o
o
o

ia, dat ovsÍkomt ons regelmatig
dat is al meerdere keren voorgekomen
dat komt wgl 6sns scn keer voor
nee, dat is nog niet voorgekoman
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lndien u nog aanvullende opmerkingen heeÍt over de items waarop we bij deze peiling zijn ingegaan, dan vernemen wij dat
uiteraard graag. U kunt daarvoor onderstaande ruimte benutten en eventueel de achterkant van deze pagina.
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488
Besluit van 20 iuli Í998, houdende regels met
betrekking tot de vaststelling van een
arbeidshandicap als bedoeld in artikel 2, derde
lid, van de Wet op de (relintegratie
arbeidsgehandicapten
(A rbeidsgeh an dicaptebesluitl

Wii BeaÍix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van
Oranje-Nassau, enz. €nz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgele-
genheid en de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
van 9 juni 1998, Directie Sociale Verzekeringen, Nr. SVAMV/9812545;

Gelet op de artikelen 2, zesde lid, van de Wet op de (relintegratie
arbeidsgehandicapten, 87 van de Ziektewet, 759 en 76Í, zesde lid, van de
Wet o p de arbeidson g eschi ktheid sverzekerin g ;

De Raad van State gehoord (advies van 26 juni 1998, no.Wl2.98 02431;
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Sociale Zaken en

Werkgelegenheid en de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgela-
genheid van 1O juli 1998, Directie Sociale Verzekeringen, Nr. SVM/V/9U
2952;

Hebben goedgevondsn en verstaan:

Artikel 1. Begriprbepalingcn

1. !n dit besluit wordt verstaan onder:
a. betrokkene: degene op wie de vaststelling, bedoeld in artike! 2, derde

lid, van de Wet op de (relintegratie arbeidsgehandicapten berekking
heeft;

b. voorzieningen of maatregelen: voorzieningen of maatregelen met
behulp waarvan betrokkene arbeid kan verrichten en die betrekking
hebben op:

1o. technische aanpassingen op de werkplek en in de werkomgeving;
20. organisatorische aanpassingen in het werk;
30. speciale begeleiding bii het werk;
40. aanpassing van de werktiid; of
50. aanpassing van het werktempo.

2. Onder werknemer wordt in dit besluit mede verstaan een wsrknemer
als bedoeld in artikel 1, onderdeel h, van de WlW.
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Artikel 2. Vaststelling arbeidshandicap

1. Met toepassing van artikel 3 van de Wet op de (relintegratie
arbeidsgehandicapten stelt het Landeliik instituut sociale verzekeringen,
h6t gemeentebestuur oÍ dE Arbeidsvoorzieningsorganisatie, op verzoek
van betrokkene of een werkgever dan wel ambtshalve, aan de hand van
een advies van een of meer deskundigen vast of een persoon arbeids-
gehandicapte is als bedoeld in de Wet op de (relintegratie arbeids-
gehandicapten met inachtneming van het beslisschema behorend bii dit
besluit.

2. lndien betrokkene nietverzoektom de vaststelling, bedoeld in het
eerste lid, geschiedt deze slechts indien betrokkene daarvoor
toestemm ing heeft gegeven.

Artikel3. Vaststelling op grond van andere advlezen

ln plaats van aan de hand van het advies, bedoeld in artikel Z kan het
g em sentebestuur vaststellen d at betrokkene arbeid sgeh andicapte is,
indien:

a. aan betrokkene een veÍvoersvoorziening oÍ een rolstoel op grond van
de Wet voorzieningen gehandicapten is toegekend; of

b. er om redenen van medische aard op grond van artikel 107 van de
Algemene bijstandswet besloten is beÍokkene geheel of gedeelteliik te
onthoffen van de verplichting voor arbeid beschikbaar te ziin.

Artikel4. Deskundigen

1. Onder deskundigen als bedoeld in artikel 2worden verstaan:
a. artsen die staan ingeschreven in het r€gister van Sociaal Geneeskun'

digen, bii de tak arbeids- en bedriifsgeneeskunde, dan wel bii de tak
verzekeringsgeneeskunde oÍ in het register sociale geneeskunde, bii de
hooÍdstroom arbeid en gezondheid, van de Sociaal-Geneeskundige
Registratiecom m issie van d e Kon in klii ke N ed erlandse M aatsch appii tot
bevordering van de Geneeskunst;

b. psychologen die staan ingeschreven als Psycholoog NIP in het
register van het Nederlands lnstituut van Psychologen, dan wel als
gezondheidszorgpsycholoog in het register, bedoeld in artikel 3van de
Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg, en indien zii
beschikken over gerichte kennis en ervaring op het gebied van psychodia-
gnostiek;

c. arbeidskundigen die in het bezit ziln van een getuigscirift van 66n
opleiding techniek van een op grond van de Wet op het hogar onderwiis
en wetenschappeliik onderzoek bekostigde instolling alsmede van een
applicatiecursus VOA-3 van VOA, Vereniging voor bedriifskunde te
Woerden, en ervaring in proces- en arbeidsanalyse hebben;

d. arbeidsmarktdeskundigen die in het bezitziin van een getuigschrift
van Een opleiding gedrag en maatschappii van 6on op grond van de Wet
op het hogar onderwiis en wetenschappeliik onderzoek bekostigde
instelling, richting arbeidsmarktpolitieUpersoneelsbeleid alsmede kennis
van €n ervaring op het gebied van de arbeidsmarkt in de desbeÍeffende
regio hebben;

e. arbeidsdeskundigen diE in dienst zijn bii een uiwoeringsinstalling en
de opleiding tot arbeidsdeskundige in de sociale verzekeringen met goed
gevolg hebben afgesloton;

f. arbeids- en organisatiadeskundigen als bedoeld in artikel 2.4van de
ArbEidsomstandighedenregeling.

2. Een persoon die een opleiding volgt met het oogmerk aan de criteria,
genoemd in de onderdelen a tot en met f van het eer§t€ lid, te voldoen en
reeds werkzaam is in het desbetreffende beroep wordt als deskundige
aangemerkt.
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I

3. Een deskundige beantvrooÍdt de vragen, genoemd in de artikelen 5, 6
of 7, voorzover zijn specifieke deskundigheid dit toelaat.

Artikel 5. Aandachtspuntsn in het advies

1. ln hetdeskundigenadvies wordtten minst€ aan de volgende vragen
aandacht besteed:

a. of er sprake is van ziekte of gebreken die leiden tot structurele
functionele beperkingen van lichameliike, verstandeliike of psychische
aard;

b. of er sprake is van eeh aanzienliik risico op ernstige gezondheids-
klachten binnen vijí iaar;

c. of betrokkene door de in onderdeel a bedoelde beperkingan evident
minder dan 75% van eon normale voltiidsfunctie kan vervullen;

- ---il. of iööi uetroti-lienó vó-oriiénín'óen als bedoeld in artikel 31 van de
Wet op de (re)ïntegratie arbeidsgehandicapten vereist ziin voor het
verrichten van normale funsties.

2. Aan de hand van het beslisschema behorend bii dit besluit stellen de
deskundigen vast aan welke vragen in het advies aandacfit wordt besteed.

Artikel 6. Aandachtspunten in het advler ovcr een betrokkene
die werknemet lr

1. ln het deskundigenadvies wordt indien betrokkene werknemer is ten
minste aan de volgende vragen aandactt besteed:

a. of betrokkene nog in staat is tot het verrichten van de eigen of andere
arbeid bii ziln werkgever;

b. of betrokkene met voorzieningen oÍ maatregelen de eigen arbeid kan
verricïtten;

c. oÍ voor het behoud van werk oÍ de werkhervatting van betrokkEne
een extra inspanning van de werkgever nodig is, die de normale werksi-
tuatie overstiigt.

2. Aan de hand van het beslisschema behorend bii dit besluit stellen de
deskundigen vast aan welke vragen in het advies aandacht wordt besteed.

Antkel 7. Aandachtspunten in het advics ovsr sen betlokkene
die geen wsrknemer ll

1. ln het deskundigenadvies wordt indien betrokkene geen werknemer
is tan minste aan de volgende vragen aandacht besteed:

a. tot het verrichten van welke arbeid is betrokkeno nog in staat;
b. oÍ betrokkene voorzieningen oÍ maatregolen nodig heeft voor de in

onderdeel a bedoelde arbeid;
c. of die voorzieningen of maatregelen ziin te realiseren binnan een

normale werkomgeving;
d. oÍ betrokkene een goed beroepsperspectief en goede arbeidsmarkt-

kwalificaties heeft.
2. Aan de hand van het beslisschema behorend bii dit besluit st€llen dE

deskundigen vast ean welka vragen in het advies aandacfit wordt besteed.

Artiket 8. Verlenging termiin bil Yerhoogd gezondheldrrblco

1. lndien ten aanzien van een werknemer als bedoeld in artikel 29b ZW
wordt vastgesteld dat hii liidt aan ziektE of gebrsken, die maken dat hii
binnen vijf jaar na de beoordeling van de arbeidshandicap een aanzienliik
verhoogd risico heeft op ernsdge gezondheidsklachten, wordt de in artikel
29b ZW bedoelde termiin voor de afloop van die termiin varlengd, indien
op dat moment de ziekte of gebreken dan wel het verhoogde risico op
ernstige gezond heid sklachten nog bestaan.

2. lndien tEn aanzien van e€n werknemEr als bedoeld in artikel 29b ZW
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de in artikel 29t, ZW bedoelde teÍmiin op grond van het eerste lid wordt
verlengd, worden de in de artikelen 75a, derde lid, en 76f, vierde lid, van
de WAO bedoelde perioden van zes jaar, eveneens verlengd.

Artikel 9. lnwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van
uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot
en met l juli 1998.

iiij,[ï.:ï#*:ffi1,:iff;:ffil|,ï' Aruker I0. Giteertiter
teÍie van Ond€rwiis, CultuuÍ €n
wetenschappen. Dit besluit wordt aangehaald als: Arbeidsgehandicaptebesluit.
Tevens zal het advies mot de daarbii teÍ inzage
gelagde soikkan worden opgenomen in het r ^_
biivoesser bij ds staatscouril;;" 

" '-' Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbii behorende biilage en
sseptÀmber 1998, nr. t7o. nota van toelichting in het Staatsblad zal worden gePlaatst.

's-Gravenhage, 2O juli 1998
Beatrix

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
A. P. W. Melkert

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
F. H. G. de Grave

Uitgegeven deelfde augustus 1998

De Minister van Justitie,
A. H. Korthals
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Beslisschema
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Niet aóaidsoehandicaol binnan de Betrokkgnc ls mogetiik geïndceerd vooe de WSW

ls belrokkene nog in staal tot hot veÍricfiien r/an
de Gigen.ol andera arbeid bii ziin werkgover?

tleàft betrokkene voor:ienhpen ot
maaueg€len nodg roor dla aÈcid?

Kan b.tÍol«cna nog mel voorzleningen
d. eigcn aÍà.id v.nicftten?

ls \rooÍ de wa.kàarvatdrg van bctokkane
eàn extra lnspannirxg van do wcrlqever
rrcdg, dir de nonnatr wirtslhr.lle o\rersliig[?
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NOTA VAN TOELICHTING

1. Algemeen

Het begrip arbeidsgehandicapte is één van de centrale elementen van
de Wet op de lrelïntegratie {Wet REAI. lndien een persoon als arbeids-
gehandicapt wordt aangemerkt brengt dit de mogelijkheid met zich van
toepassing van een groot aantal wetteliike instrumenten. Het wordt
daarmee voor werkgevers een stuk aantrekkeliiker de betrokken p€rsoon
in dienst te nemen. Met name op financieel gebied ziin de gevolgen van
toekenning van het predikaat arbeidsgehandicapt groot. De werkgever kan
immers aanspraak maken op een (herlplaatsingsbudget, op een premie-
korting in het kader van de premiekwijtscheldings- en kortingsregeling
voor de WAO, op overname van de loondoorbetalingsverplichting
krachtens artikel 29b Ziektewet, en op de zogenoemde «no-risk» polis van
de WAO (artikelen 75c an 76ÍWAOI.

Bij de parlementaire behandeting van het wetsvoorstol REA is aange-
geven dat het in de toekomst wellicht mogeliik zou zijn de arbeids-
g eh and icaptetoets g ed eeltel ijke geautom atiseerd te laten verlopen,
bijvoorbeeld via het zogen3amde functie-informatiesysteem (FlS) van het
Landeliik instituut sociale verzekeringen (Lisvl. Aangezien echter gebleken
is dat dit niet op korte termijn kon worden geoperationaliseerd is tijdens
de Eerste Kamer behandeling toegezegd dat een voorlopige amvb
getroffen zou worden, waarmee alle uiwoerders uit de weg zouden
kunnen, an die lateÍ nog zou kunnen worden aangepast aan de alsdan
bestaande technische mogelijkheden.

Gezien het feit dat, naar het zich thans laat aanzien, dE tEchnische
mogeliikheden de eerst komende tiid beperkt zullen blijven, lijkÍ de term
«voorlopig» niet op zijn plaats. Het betreft hier derhalve een «normaal»
besluit ter uitvoering van de Wet BEA, waarin een nadere uitworking
wordt gegEven van het begrip «arbeidsgehandicapte» zoals bedoeld in
artikel 2, derde en zesde lid, van de wet. Voorts wordt in dit besluit op
basis van artikel 87 van de Ziektewet een uitbreiding gegeven aan de
werkingssfuer van artikel 29b Ziektewet (àe paragraaÍ 2c van deze
toelichtingl.

ln de meeste gevallen kan reeds op grond van de bepalingen uit de Wet
REA worden afgeleid of eEn persoon als arbeidsgehandicapt met worden
beschouwd (bijvoorbeeld personen m€t een gedeeltelijke WAO-uitkering,
€n personen die WSW-gelndiceerd ziin). In een aantal gevallen echter zal
dit nog afzonderliik moeten worden bepaald. De vrij ingrijpende gevolgen
van het «arbeidsgehandicaptzijn» maken een heldere afgrenzing van het
begrip arbeidsgehandicapt gewsnst, dit ook gezien het feit dat verschil-
lende uitvoerende instanties, de uitrroeringsinstellingen van de sociale
verzekeringen, de gemeenten en de arbeidsvoorzieningsorganisatie
daarmee moeten werken. Voor werkende personen geldt dat ook
arbodienstEn vaak m6t het arbeidsgehandicaptebegrip te maken zullen
kriigen. Bii de afgrenzing van het arbeidsgehandicaptebegrip en de
daadwerkeliike toets is het zoeken vooral naar een evenwicfttige
benadering: een t€ gemakkeliike toekenning van het predikaat arbeids-
gehandicapt brengt het risico van aÍroming m6t zich (het instrumentarium
komt dan niet ten goede van die personEn die het werkelijk nodig
hebben), en een te zware procedure kan weer belemmerend werken op
een voortvarend reïntegratieproces. Dit besluit is de neerslag van dit
proces. Het is tot stand gekomen na intensieÍ technisch overleg met
vertegenwoordigers van het Lisv, VltlG en de Arbeidsvoorzienings-
organisatie, die dit besluit en hat daarbii gevoegde beslisschema
uitvoerbaar achten.
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b. het beslisschema

De gehandicaptetoets dient dus te voldoen aan de nodige
zorgvuldigheidsvereisten, en aan het uitgangspunt dat de vaststelling van
een arbeidshandicap geen loodzware procedure mag worden.

Aan deze vereisten kan worden voldaan, indien men de beoordeling
systematisch aanpakt.

Ten behoeve van de uitvoering is derhalve aan dit besluit een beslis-
schema toegevoegd dat dient tot verheldering van de vragen en
beoordelingspunten die tot de eindconclusie moet leiden of een bepaalde
persoon die niet reeds op grond van de wet als arbeidsgehandicapte moet
worden beschouwd ditop grond van e€n individuele afweging is.

Voo?hCt goede b-ègrip zii hier opgemerkt dat de beoordeling door de
uitvoeringsinstellingen (uvi'sl, de arbodiensten, de gemeenten en de
Arbeidsvoorzieningsorganisatie zoveel m ogeliik zal moeten aansluiten bi!
de reeds bestaande keuringspraktijk, die uit hoofde van andere door die
instellingen reeds uitgevoerde regelingen is ontwikkeld. Bij de uvi's gaat
het om de toetsing van een restgroep van personen die overblijft nà de
WAO-keuring: al degenen die niet (minder dan 15/25%) arbeidsongeschikt
zijn bevonden. Een gedeelte van de vragen uit het beslisschema wordt
reeds bij de arbeidson geschiktheidskeuring beantwoord. De arbod iensten
zullen bij hun advisering over het al dan niet arbeidsgehandicapt zijn van
een werknemer kunnsn aahsluiten bii hun activiteiten rond het
reïntegratieplan. Van belang is voorts dat aansluiting is gezocht bii de in
ontwikkeling ziinde ideeën omtrent het metsn van de aÍstand tot de
arbeid sm arkt van wsrkzoekenden.

Bij de beoordeling door de gemeenten geldt dat zal kunnsn worden
aangesloten bij de indicatiestellingspraktijk voor de nieuwe WSW, er komt
als het waÍe een afslag naar de Wet REA; in de praktiik kunnen ook de
vrijstelling van de sollicitatieplictt op grond van artikel 1O7 ABW om
redenen van medische aard lvanzelfsprekend alleen indien hieraan een
medische beoordeling ten grondslag heeft gelegenl, en de toekenning van
vervoersvoorzieningen een rol spelen.

Dit beslisschema is zodanig opgesteld dat met al deze verschillende
vormen van bEoordeling rekening is gehouden, en za! in principe door alle
betrokken organisaties steeds moeten worden toegepast bij beoordeling
van de vraag of een persoon arbeidsgehandicapte is. Aan de hand van
een aantal hier gegeven, en hierna nader toegelichte, beoordelingspunt6n
kan dan stapsgewijs worden bepaald oÍ een bepaalde persoon arbeids-
gehandicapte is. Het volgen van het beslisschema betekent dat het voor
de uitkomst van de toets niet uitmaakt welke organisatie die toets verricht.

c. de aanvang van de toeÉing

De aanvang van de arbeidsgehandicaptetoets kan op verschillende
manieren plaatsvinden. Zo ligt het voor de hand dat bii de uvi's de
arbeidsgehandicaptetoets wordt verriót indian bij de
arbeid son geschi ktheidskeuring bliikt d at betrokkene m inder d an 1 5/2S%
arbeidsongeschikt is, en dus niet per definitie arbeidsgehandicapt. Het kan
ook zijn dat betrokkenen zichzelf als werkzoekende -meldt, bijvoorbeeld
bif een arbeidsbureau of CWl. ls dit het geval dan zal bij de administra-
tieve intake moeten worden bezien oÍ betrokkene mogelijk een arbeids-
gehandicapte is, en zal hij voor een beoordeling moeten worden
doorverwezen naar de voor hem aangewezen beoordelende instantie. Bij
werknemers ligt het voor de hand dat de arbeidsgehandicaptetoets aan de
orde zal komen in het kader van de reïntegratieactiviteiten door de
arbodienst.
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De vraag kan nog gesteld worden wat de consequenties zijn indien een
uiwoeringsinstelling meBnt dat betrokkene mogelijk arbeidsgehandicapte
is, doch betrokkene weigert als zodanig te worden 

""ngem"ikt. 
Dit zou

zijn bemiddeling kunnen frustreren. Naar aanleiding van vragen van
Tweede Kamerleden hierover is in de memorie van antwoord op de Wet
REA aangegeven dat een arbeidsgehandicapte werknemer zich naar
buiten toe niet als zodahig hoeft te afficheren, indien hij meent dat
daardoor zijn kanseri op de arbeidsm.arkt worden verkleind.

lndien echter een werknemer zonder goede gronden weigert mee te
werken aan reïntegratieverplichtingen, en dat kan ookde kàuring op een
arbeidshandicap zijn, dan kan dit er toe leiden dat een maatregel wordt
opgelegd.lndien echter beÍokkene op zich wel bereid is het nodige te
doen voor zijn reïntegratie, doch hij om hem moverende redenen
onoverkomelijke bezwaren heeft dit als arbeidsgehandicapte te doen, ligt
de sitrratie anders. Weliswaar kan het instrumentarium van de Wet REA
niet voor hem werken, en vermindert betrokkene in die zin zijn
arbeidsmarktkansen, doch indien hij overigens wal veel moeite doet weer
aan het werk te komen, dan ligt een sanctie niet voor de hand. Dit zal aan
de omstandigheden van het geval moet€n worden beoordeeld.

d. a priorigroepen

De eerste vraag die men zic*r dient te stellen is of een persoon niet
reeds op grond van de wet arbeidsgehandicapt is. Zo mag or van
uitgegaan worden dat personen die thans reeds op basis van de WAGW
als arbeidsgehandicapte worden beschouwd dit ook voor de toepassing
van de Wet REA ziin. Voor in€t name de gemeenten geldt nog als punt van
aandacàt dat in het huidige bestand van de sociale diensten esn groot
aantal personen is opgenomen bij wie min oÍ meer ernstige gezondheids-
problemen zijn geconstateerd. Het liikt weinig zinvol -en het zou ook
verkeerde verwacttingen wekken -om een groep personen te gaan
indiceren waarvan in het recente verleden al is vastg€steld dat zij ernstige
gezondheidsproblemen hebben. Vandaar dat er van mag worden
uitgegaan dat p€rsonen die thans reeds zijn vriigestold van de sollicitatie-
plicht op grond van medische gronden (artike! 107 ABWI, on personen
aan wie vervoersvoorzieningen (rolstoel bijvoorbeeldl ziin toegekend, op
voorhand als arbeidsgehandicapt moeten worden beschouwd. Het
beslisschema moet derhalve alleen worden doorgelopen voor biistands-
cliënten die nigt onder deze groepen vallen. lndien men 6r niet zeker van .

is oÍ betrokkene a priori als arbeidsgehandicapte moet worden
beschouwd, moet het beslisschema vorder doorlopen worden.

Overigens: overwogen is nog oÍ het wel zinvol is om personen die
volledig arbeidsongeschikt ziin, of die wegens ernstige gezondheids-
klachten zijn vrilgesteld van de sollicitatieplicht als arbeidsgehandicapt te
beschouwen. Bij personen m6t een arbeidshandicap gaat het immers om
diegenen die gedeeltelijk werkloos ziin, maar nog een kans hebben om
werk te vinden, en daarbij €xtra st€un verdienen. Omdat echter niet
uitgasloten kan worden dat volledig arbeidsongeschikten oÍ personen met
een onfieffing van de sollicitatieplicht in sommige gevallen toch werk
zouden kunnen vinden ziin zii niatvan hetarbeidsgehandicaptebegrip
uitg ezon d erd. Dan kan h et. REA-in strum entariu m m aterieel van betekenis
zijn, bijvoorbeeld omdat een voorziening nodig is. Men dient zich echter te
realiseren dat het hier om uitzonderingen zal gaan.

e. drie centrale toe9ingsvragen

lndien een pBrsoon ni€t reeds a priori als arbeidsgehandacapt moet
worden beschouwd komen we aan de eigenlijke toetsing toe. Een
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aÍbeidshandicap wordt bepaald door de wisselwerking tussen persoon-
lijke eigenschappen en kenmerken van de arbeidsmarkt. De wet bepaalt
dat het moet gaan om een persoon die in verband met ziekte of gebreken
een belemmering heeft bii het verkrijgen of verrichten van arbeid. Nader
geconcretiseerd betekent deze formulering dat er bij betrokkene sprake
moet ziln van functionele beperkingen bij het verrichten van arbeid, èn
belemmeringen bij het verkrilgen van arbeid. Om tot dit oordeel te kunnen
komen dienen in principe drie verscfrillende vragen te worden beoor-

-ileeld, nàinÉ1iik--- -
- is er sprake van aan de gezondheidssituatie van betrokkene gerela-

teerde beperkingen bij hetverrichten van arbeid;
- welke arbeid is gezien de beperkingen van betrokkene nog wel voor

hem geschikt, en
- hoe groot is de kans dat betrokkene de voor hem geschikte arbeid ook

binnen afzienbare tiid kan vinden?

2. Het medirch-arbeidrkundig oordeel

a. ziekte en gebreken

Er is in de eerste plaa$ een medisc*r oordeel noodzakeliik. De wet stelt
als vereisten dat het moet gaan om beperkingen ten gevolge van ziekte of
gebreken. Die dienen voorts eon structureel karakter te hebben: de
aandoening en beperkingen in functioneren moeten minstens een iaar
voorafgaande aan de beoordeling hebben bestaan. Als dat niet het geval
is kan het ook voldoende ziln dat de klachten en beperkingen naar alle
waarschijnlijkheid tenminste een jaar zullen bestaan.

Voor arbodiensten geldt in dat verband dat als bij het voorlopige
reïntegratieplan is aangegeven dat verwacht wordt dat een werknemer
binnen het ziektejaar wser zal genezen van een arbeidshandicap geen
sprake is.

Het is voorts noodzakelijk dat de ziekte of het gebreken op het moment
van keuring nog bestaan.

Hetfeitdatiemand in hetverleden aan een aandoening heeftgeleden,
die als genezen moet worden beschouwd, is niet voldoende om een
arbeidshandicap aan te nem€n. Een dergelijke oprekking van het
ziektebegrip zou meer na- dan voordelen voor betrokkene met zich
brengen.

Ook praktisch is het aantonen van ziekte of gebreken in het verledon oen
moeilijke zaak.

b. beperkingen

De ziektE en gebreken dienen tot uiting te komen in gezondheids-
klachten die zowel van lichamelijke, verstandelijke als psychische aard
kunnen zijn. Nu is het in algemona zin niet de bedoeling dat sen arts
alléén op basis van een medische beoordeling of een diagnose een
persoon arbeidsgehandicapt verklaart. Wel dient de arts aan t6 geven wat
de aandoening is waar betrokkenE aan lijdt. ln het beslisscfiema wordt
dan ook een diagnosecodo gevraagd. Ten behoeve van het WSW-trai6st,
dient daarbii door gomeenten de tCIDH-codering van de Wereld Gezond-
heidsorganisatie inzake stoornis oÍ beperking te worden gebruikt. Bij het
Lisv en een aantal arbodiensten kan gebruik gemaakt worden van de
thans geldende CAS-code (classificatie voor arbo an sv van klachten,
ziekten, oorzaken voor bedrijfs- en verzekeringsartsenl. De diagnose is
echter niet beslissend over het al dan niet bestaan van 6en arbeids-
handicap. Een diagnose zegt niets over de vraag in hoeverre betrokkene
van die klacht ook beperkingen ondervindt bii het verrióten van arbeid:
eenzelfde aandoening kan op de ene persoon in ziin specifieke beroep in
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veel sterkere mate belemmerend werkgn dan op een andgre persoon met
veÍgeliikbare klachten. Waar het om gaat is dat de arts in het individuele
geval moet vaststellen of de gezondheidsklachten van een bepaalde
persoon ook leiden tot beperkingen in het functioneren van betrokkene.
Eisen van reproduceerbaarheid, controleerbaarheid en obieaiviteit
brengen metzich datde arts zich overtuigtvan de aannemelijkheid van
het bestaan van de klachten en beperkingen. Overwegend situatieve
beperkingen -bijvoorbeeld uitsluitend ten aanzien van een bepaalde
arbeidssituatie of in verband met de door betrokkene te beïnvloeden
omstandigheden in ziin persoonlijke levenssfeer kunnen niet als een
aanleiding vooÍ een arbeidshandicap worden beschouwd.

De taak van de arts is in de kern om zo objectieÍ mogeliik de bij
betrokkene vastgestelde mogeliikheden en beperkingen vast t6 stellen,
expliciet ter wille van de daarna volgende vaststelling van het arbeids-
handicap en de daarop gerichte faciliteiten. Als een beperking in deze zin
is op te vatten datgene wat iemand niet meer kan wat hij voor het
ontstaan van de klachten wel kon of wat een gezonde soortgelijke zonder
het betrefÍende gebrek wel kan.

c. aanzienlijk verhoogde risico's

ln h^ree gevallen echter kan een arts reeds zelÍ tot het oordeel komen
dat een peÍsoon arbeidsgehandicapt is. De eerste situatie waarin de arts
een arbeidshandicap kan vaststellen is die waarin op het moment van
keuring geen beperkingen bii het verrichten van arbeid bestaan, doch er 

I

wel sen grote mate van waarsc{tiinliikheid is dat betrokkene een
aanzienlijk verhoogd risico op ziekte of gebreken in de toekomst h6€ft. In
het algemeen zal de arts daar geen individuele voorspellingen over
kunnsn doen, maar zal hii ziin oordeel moeten baseren op intErpretatie
van statistisehe gegevens. Het is de bedoeling dit criterium uitsluitend op
die aandoeningen t€ betrekken, waarvan een ernstige progressie binnen
de termijn van enkele iaren vaststaat. Het criterium is het biologische
verloop van de aandoening en niet het veel moeiliiker in te schatten
verloop van de beperkingen in funstioneren. Dat kan biivoorbeeld het
geval zijn bij bepaalde gen€tische aandoenin gen, stofwisselingsziekten,
spierziekÍen, infectieziekten en som m i g e pro g ressieve n eu rolo gi scà e
aandoeningen an vormen van kanker. Anders gezegd: het betreft hier dus
rel atief zeld zam e en d u id eliike u itzo nd erin gssittr aties d ie betrekkin g

hebben op ziekten met een sterk invaliderend verloop binnen enkele iaren
of aanmerkelijke verkorting van de levensverwachting vóór het 65'
levensjaar.

Het is daarom niet de bedoeling dat veel voorkomende, in het algemeen
vaak op wat op langere t6rmiin progressieve aandoeningen als hart- en
vaaEiekÍen, diabetes, artÍose, reum a, psychi atrische aand oenin g en en
dergeliike onder dit criterium te vatten. Wel kunnen ook dan individuele
gevallen toch aan het strikte criterium voldoen zoals in voorkomende
gevallen zal bliiken. De arts kan dus vriiwel nooit alléén maar op grond
van de diagnose een arbeidshandicap aann6men oÍ uitsluiten.

Vanwege de gevoeligheid van de materie is het iuist in deze omstandig-
heden van veel belang dat de betrokkene zélf op deze gronden expliciet
kenbaar maakt, als arbeidsgehandicapt bescfiouwd te willen worden. Het
initiatief zal dus nadrukkeliik van belrokkeno En niet van derden -
Arbeidsvoorziening, werkgevers, behandelend artsen, sociale verzekering,
GGD, arbodienst -moeten uitgaan.

ïidens de Kamerbehandeling van de Wet REA is voorts de aandacht
gevestigd op de specifieke problemen van personsn meteen sterk
verhoogd risico. Algemeen bleek men te voelen voor de suggestie van de
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Gehandicaptenraad om vooÍ mensen met een progressieve aandoening
of een sterk wisselend ziektebeeld een verlenging van de (reeds tot viif
jaar verlengdel termijn van artikel 2gb Ziektewet met (bijvoorbeeldl vijf
jaar mogelijk te maken. Een motie van die strekking van het lid Van
Nieuwenhoven werd met algemene stemmen aanvaard. Met name voor
personen met een progressieÍ verlopende ziekÍe kan het probleem
optreden, dat zii op zich wel enkele laren goed kunnen píesteren en
verdienen, en in die periode dus als een gewone werknemer kunnen
wöidén beschouwd, doch dat op teímijn huh voöruitzichten met
betrekking tot het ziekteverzuim len invaliderin gsrisicol onverm inderd
slecht blijven. Dit kan hun arbeidsmarktkansen belemmeren. ln dit besluit
wordt derhalve voor de groep werknemers met een aanzienlijk verhoogd
risico de mogelijkheid gesèhapen voor verlenging van de viif aarsperiode.
Dit houdt in dat voor het einde van de vijfjaarsperiode wordt bezien of de
aandoening die reden was om een parsoon als een verhoogd risico te
beschouwen nog steeds aanwezig is, ls dit het geval dan wordt de
overname van de loondoorbetalingsverplichting met vijf jaar verlengd.
Tevens wordt in deze amvb geregeld dat voor de betrokken werknemers
de verlenging van de no-riskpolis van de WAO rnogeliik is (de artikelen
75c en 76f WAOI. Een werkgever die een werknemer in dienst neemt
wiens aandoening als een sterk verhoogd risico moet worden beschouwd
krijgt dus geen premieopslag WAO opgelegd als betrokkene arbeidsonge-
schikt wordt, zolang het verhoogde risico aan de orde is.

d. aan m erkelijk verlies van p restatieverm ogen

Een tweede situatie waarin uitsluitend op grond van een medisch
oordeel tot een arbeidshandicap besloten kan woÍden, is wanneer de afts
vaststelt dat er sprake is van een zeer duidelijk verlies aan prBstatiever-
mogen van betokkene, indien een persoon evident niet in staat is om
meer dan 75 Vovan normaal voltiids te functioneren. Het dient daarbij te
gaan om verminderd functioneren in welke reguliere arbeid dan bok
lbijvoorbeeld wegens tempoverlies, arbeidsduurbeperking, verlies van
zelfredzaam heid, medische behandelin g, extreem hoog ziekteverzuim l.
Het verlies aan prestatievermogen dient het gevolg te zijn van ziekte oÍ
gebreken. lndien dit uitsluitend het gevolg is van de leeftijd van
betrokkene, kan dit niet als grond voor een arbeidshandicap gelden.

Personen van wie kan worden vastgesteld dat zii in ieder geval minder
dan 75% kunnen functioneren kunnen zonder meer als arbeids-
gehandicapt worden beschouwd. De beperkingen spreken dan voor zidr
en het heeft geen zin de arbeidsmarktkansen van die groep personen
verder in kaart te brengen. De vraag naar het evident verminderd
functioneren is een efficiency-maatrogel: de 75% is geen harde grens.
lndien er twiifel bostaat zal men het beslissc+lema v6Íd€Í moeten
doorlopen, Voor het gemeentelijk traiect is van belang dat naar
verwachting een aantal personen die thans op medische gronden op basis
van artikel 107 ABW worden vrijgesteld van de sollicitatieplicht in deze
categorie van personen zouden kunnen vallen.

e. het oordeel van de arbeídsdeskundige

ln de volgende fase van het proces is het aan de arbeidsdeskundige te
bepalen watde mogelijkheden van de betrokken persoon zijn om werkte
verrichten. Bii de uvi's wordt - in het kader van de
arbeid son gesch iktheidskeurin g - d aarbii gebruik gem aakt van het
g eautom atiseerd e fu n ctie-i nÍorm ati esysteem, h et Fl S. Dit systeem zal
binnenkort ook bij de arbeidsvoorzieningsorganisatie en g€meenten t6r
beschikking kunnen komen. Uitgangspunt bij het aangeven van de arbeid
die een persoon nog kan verrichten is dat het daarbij moet gaan om
concÍete functies, waarvan de belasting zorgvuldig in kaart is gebracht.
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Het FIS is echter wel een hulpmiddel dat niet verabsoluteerd moet
worden. Niet voor alle te beoordelen personen zal het systeem bruikbaar
ziin, en ook overigens dient eÍ verstandig mee te worden omgegaan:
welke functies er ook door de computer worden gesuggereerd, het is aan
de arbeidsdeskundige om te bepalen of die functies voor de individuele
persoon een reële optie ziin.

f. persoonlijke voorieningen

Ook voor de arbeidsdeskundige geldt dat van bepaalde personen kan
worden aangenomen dat zii als arbeidsgehandicapt moetan worden
beschouwd. lndien de arbeidsdeskundige constatoert dat er voor een
bepaalde persoon voorzieningen nodig ziln om hem arbeid van welke
aard dan ook te laten verrichten, mag een arbeidshandicap wordEn
aangenomen. ln deze fase van de beoordeling gaat het om algemene, aan
de werknemer verbonden Voorzienin gen, zoals vervoersvoorzienin gen,
doventolk etc, die worden verstrekt op basis van artikel 31 van de Wet
REA. Het spreekt voor zich dat voor een persoon die in alle situaties
ondersteuning nodig heeft hat niet noodzakeliik is om geschikte arbeid en
arbeid sm arktkansen te duiden.

lndien deze vraag echter negatieÍ wordt beantwoord zullen de hiervoor
geschetste individuele mogelijkheden van betrokkene in kaart moeten
worden gebracht. Daarbii dient onderscheid te worden gemaakt tussen
personen die werk hebben an personen die dit niet hebben. Allereerst zal
aandacht worden besteed aan werknemers.

3. Het arbeidsgehandlcaptebegrip hil wetknemer!

a. Algemeen

Bij de beoordeling van peÍsonen die nog werk hebben dient een aantat'
zaken in het oog te wordEn gehouden. De eerste is dat het hier gaat om
personen metd€ beste kansen om gereïntegreerd te worden. Verreweg de
meeste herplaatsingen vinden plaats bii de eigen werkgever. Dat op zicfi is
een argument voor een daadwerkeliike ondersteuning van de werkgevar.
Anderzijds gelden evenzeer de uitgangspunten van de Wulbz en Pemba:
de werkgever is financieel aansprakeliik voor de ziekte en arbeids-
ongeschiktheid die zijn bedriif genereert, en dus ook in eerste instantie
ook zelf verantwoordelijk voor de reïntegratie van ziin zieke werknemers.
De prikkels uit Wulbz en Pemba moeten in algemene zin voldoende ziin
om oen werkgever tot het gewenst€ gedrag aan te zatten. Vanuit de Wet
REA wordt alleen onderstauning verleend, indien de werkgever zich extra
inspanningen getroost vooÍ €en zieke wErknemer. lndien dit het geval is
moet het instrumentarium snel en zonder bureaucratie ter bescàikking
worden gesteld. Een punt dat daarbii wel de aandacht verdient is de
handhaaÍbaarheid van de regelingen. Met name door de Eerste Kamer is
er uitdrukketijk op gewezen dat de werkgever ook veel manipulatie-
mogeliikheden heeft m6t betrekking tot ziin inspanningen: de grote
financiöle voordelen die voor een werkgever verbonden ziin aan de
reïntegratie van zijn arbeidsgehandicapte werknemers dienen ham niet te
gemakkeliik ter beschikking te worden gesteld, willen de uitgangspunten
van Wulbz en Pemba niet te zeer ondermiind worden. De definiëring van
het begrip arbeidsgehandicapte werknemer is ook daarom van veel
belang, omdat het niet de bedoeling is om werkgevers - biivoorbeeld via
de premiekwijtscheldings- en kortingsregeling -te belonen voor het in
dienst hebben of houden van arbeidsongeschikÍen of arbeids-
gehandicapten. lndien een werknemar arbEidsongeschikÍ wordt is ditluist
een feit waarvoor hij op basis van Pemba een premieopslag opgelegd
krijgt. Waar het om gaat is dat beloning eerst aan de orde komt indien de
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werkgever initiatieven ontwikkelt om de werknemer daadwerkeliik te
reïntegreren. Bii het vaststellen of er sprake is van een arbeids-
gehandicapte werknemer dienen dan ook de feitelijke omstandigheden,
het functioneren en de mogeliikheden van de werknemer binnen het
bedrijÍ te worden meegewogen.

b. kan de werknemer de eigen of andere arbeid nog verrichten?

'De 
eerste vraag die dient te worden beantwoord is of de werknemer

nog in staat is zonder meer de eigen of andere arbeid bii zijn werkgever te
verrichten. ln een situatie waarin iemand wel beperkingen heeft, doch
deze hem niet belemmeren de eigen arbeid te verrichten, is van een
arbeidshandicap geen sprake. Hierbii moet men bilvoorbeeld denken aan
gevallen waarin een werknemer ten gevolge van een arbeidsconflict zi€k
is, doch waarin hij op een andere aÍdeling binnen het bedrijf gewoon kan
functioneren.

lndien het mogelijk is dat een werknemer binnen een bedrijf zonder
meer andere arbeid kan verrichten is evenmin een arbeidshandicap
aanwezig. Het beteft hier bijvoorbeeld gevallen waarin een werknemer
een bepaald aspect van een functie niet meer kan verrichten, die bij een
andere invulling van die functie geen probleem meer behoeven te
vormen. Het kan hier ook gaan om situaties waarin een werknemer geheel
andere functies kan verrichten, zonder dat daarvoor omscholing van de
werknemer oÍ aanpassing van de werkplek noodzakelijk is.

c. kan de eigen arbeid nog met voorzieningen worden verricht?

lndien het duidelijk is dat de werknemer da eigen arbeid of andere
arbeid niet zonder meer kan verrichten, dient te worden beoordeeld of het
niet mogelijk is dat hij met behulp van voorzieningen in staat kan worden
gesteld de eigen arbeid te verrichten. Voor deze situatie bestaat in de Wet
REA een aparte regeling, artikel 15, die te vergelijken is met de
voorzieningenverstrekking zoals die voorheen in de AAW geregeld was.
lndien een voorziening tot behoud van de eigen arbeid wordtverstrekt,
wordt de werknemer als arbeidsgehandicapt beschouwd: dat betekent dat
de werkgever bijvoorbeeld aanspraak kan maken op de
premievrijstellings-. en kortingsregeling van de WAO. Een herplaatsings-
budget of een pakket op maat worden echter niet verstrekt. Alle kosten
van de werkgever worden immers reeds op basis van artikel 15 Wet REA
verstrekt. Wel betekent het feit dat de betrokken werknemer als arbeids-
gehandicapt wordt beschouwd, dat - indien hij van betrekking verandErt -
eEn andere werkgever wol voor het volledige REA-instrumentarium in
aanmerking kan komen.

d. een exta inspaniing van de werkgever?

lndien voorzieningen niet aan de orde zijn dient de vraag te worden
beantwoord of voor de werkhervatting van de werknemeÍ een nieuwe
functie moet worden gecreëerd, die maakt dat een extra inspanning van
de werkgever noodzakelijk is, die de normale werksituatie overstijgt. De
reden van deze vraagstelling is gelegen in de volgende overweging. Op
basis van de wet kan een herplaatsingsbudget of een pakket op maat
worden toegekend aan de werkgaver die een bij hem in dienst ziinde
werknemer in een ander€ functie plaatst. Maar de vraag of een
werknemeÍ arbeidsgehandicapt is, is juist aftankeliik van de werkzaam-
heden die de betrokken werknemer placht t6 verrichten. Met andere
woorden: de vraag naar het bestaan van een arbeidshandicap, en de
vraag oÍ een nieuwe functie gecreëerd wordt, kunnen niet los worden
gezien van elkaar.
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Voorts is er -met name bil de Eerste Kamer behandeling van de wet -
op gewezen dat het bijzonder moeilijk zal zijn te definiëren wat onder een
andere functie moet woÍden verstaan.

Nu is het inderdaad juist dat deze vraag in abstracto niet kan worden
beantwoord, doch wanneer de werknemer in het complex van zijn
werksituàtie wordt besóouwd, in het concrete geval dus, kan gemakke-
lijker worden aangeven of sprake is van wezenlijk andere arbeid. Door de
nadruk te leggen op de feitelijke werkzaamheden d[e betrokkene gaat
verrichten, en of die werkhervatting extra inspanningen vergt of extra
belasting voor de werkgever betekent, komt men tot de kern van het
arbeid sgeh and icaptebegrip binnen een d ien stberrekking. Een positief
antwoord op de vraag of voor de werkhervatting van betrokkenen een
extra inspanning van de werkgever nodig is die de normale werksituatie
overstijgt leidt er dan toe dat de werknemer arbeidsgehandicapi wordt
verkladrd, en dat de werkgever aanspraak kan maken op het
REA-instrumentarium, inclusief het herplaatsingsbudget of het pakket op
maat. Door deze benadEring wordt voorkomen dat er in het kader van het
herplaatsingsbudget moeiliike discussies ontstaan óf een werkgever ean
andere functie heeft gecreëerd. Het herplaatsingsbudget wordt dus niet
«zomaar» , zonder toetsing, verstrekt: de werkgever, daarbii ondersteund
door zijn arbodienst - die ook tevens het Lisv adviseert - zal op aanneme-
liike wijze moeten aangeven dat er sprake is van een aanmerkelijke
wijziging van d€ werkzaamheden.

Wat is nu zo'n andere functie, €n wat zijn die extra inspanningen die
werkgever m oet verrichten ?

Ook hier geldt weer dat het één veela! niet gedacht kan worden zonder
het ander: Funaiewijziging gaat veelal gepaard met omscholing naar een
ander beroep, h6t creëren van een andere functie impliceert ook het
veranderen van de werkzaamheden van andere werknemers, het
aanpassen van een besbande andere functie aan de beperkingen van de
wsrknemer gaat meestal ook niet zondor veranderingen in het werkproces
gepaard. Het trefÍen van voorzieningen, zoals bedoeld in artikel lb van dit
besluit, het delen oÍ verdelen van een functie, het geven van €xtra
werkbegeleiding, zijn alle voorboelden van activiteiten waarvan sprake
moet ziin om extra inspanningen aannemelijk te maken. Bezien vanuit die
optiek zal het in de praktiik niet bijzonder moeiliik ziin om aan te geven dat
er astiviteiten zijn die de «normale» reïntegratieastiviteiten van
werkgevers te boven gaan. ls dit h€t geval, dan moet de werknemer als
arbeidsgehandicapt worden beschouwd. Hiervoor is dus geen zware
procedure noodzakelijk. De arbodienst kan, op basis van hetgeen reeds
bekend is over de werknemer en diens arbeidssituati€, aangev€n oí een
wezenlijke wijziging van dians werl«zaamheden vereist is.

Op grond van het bovenstaands moge het duidelijk zijn dat een
kenmerk van het arbeidsgehandicaptebegrip bij werknemers is dat die
aanduiding sterk gebondeh is aan de mogelijkheden die voor betrokkene
binnen het bedrijf bestaan, en de astiviteiten die ziin werkgever voor hem
ontplooit. lndien er binnen het bedriií waar de werknemer werkzaam is
weinig oÍ geen herplaatsingsmogelijkheden bestaan, dan is batrokkene
niet arbeidsgehandicapt ten opzichte van zijn werkgever: het is heel goed
mogeliik dat er bii de betrokken werknemer objectieÍ gesproken sprake is
van een arbeidshandicap, doch binnen ziin bestaande dienstbetÍekking
wordt hii niet als zodanig bescfiouwd. Zijn werkgever kan dan ook geen
aanspraak makan op het REA-instrumentarium oÍ de premiekortings- en
vrijstellingsregeling van de WAO. lndien de werknemer ontslagen wordt,
oÍ zelÍ ander werk vindt, kan hij vanzelfsprekend wel (alsnog), op grond
van de hierna volgende beschriiving van het arbeidsgehandicaptebegrip
bij niet-werknèmers, als arbeidsgehandicapt worden beschouwd. ln het
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beslisschema wordt meteen stippelliin aangegeven dat bii een negatieí
oordeel over het bestaan van een arbeidshandicap binnen een dienstbe-
trekking, de tweede kolom van het schema kan worden gevolgd.

Tot slot zij, wellicht ten overvloede, nog gemeld dat niet als arbeids-
gehandicapt moet worden beschouwd de persoon die weliswaar lijdt aan
ziekten of gebreken, doch die overigens thans normaal functioneert. Dat
geldt ook indien voor betrokkene in het verleden wellicht een voorziening
is versrekt, doch waar deze reeds langer dan vijf jaar geléden werd
beëindigd. Het feit dat iemand in het (verrel verleden ten gevolge van
ziekte of gebreken beperkt is geweest in zijn functioneren is niet
voldoende om een arbeidshandicap aan te bliiven nemen.

4. Hot arbeidsgehandicaptebegrip bii niet-werknomorr

a. Algemeen

De beoordeling van niet-werknemers verloopt langs een enigszins
ander stramien, omdat hier niet het referentiepunt van de eigen arbeid
bestaat, terwijl ook de vraag of er sprake is van een andere functie niet
van belang is. Er wordt in meer algemene termen naar de kansen en
mogelijkheden van de betrokken persoon gekeken. Om de kern van het
arbeidsgehandicaptebegrip hier nog eens te parafraseren: het gaat er om
vast te stellen welke soorten arbeid de betrokken persoon met zijn
beperkingen nog kan verrichten, en hoe groot de kans is dat hii in de voor
hem geschikte functies ook daadwerkelijk werk kan vindEn. ln het vervolg
van deze paragraaÍ wordtuitgegaan van personen die zijn aangewezen op
het vinden van arbeid in dienstbetrekking. Ook voor zelfstandigen kan
echter een arbeidsgehandicaptetoets noodzakelijk zijn. Voor deze groep
personen dient in principe het beslisschema voor niet-werknemers te
worden gevolgd, met dien verstande dat bii beantwoording van de hierna
toe te lichten vraag welke arbeid betrokkene nog kan verrichten rekening
gehouden moet worden met zijn arbeid als zelfstandige.

b. welke arbeid is betokkene nog in staat om te verrichten?

De -door een arbeidsdeskundige te beantwoordan -vraag welke arbeid
betrokkene nog in staat is te v€rrichten laat zich splitsen in twea
subvragen:

- wat zijn de actuele bekwaamheden van de cliönt, en
- welke arbeid op welk niveau is geschikt te achten voor betrokk€ne?

Met beantwoording van de oerste vraag moet men derhalve de kennis,
vaardigheden en orvaring van betrokkene in beeld brengen. Het gaat
daarbij om zijn actuele bekwaamheden. Daarbij dient biivoorbeeld
rekening gehouden te worden met het verlies aan vaardigheden
gedurende een lange periode van ziekte en het niet mEer actueel zijn van
bepaalde ooit behaalde opleidingen.

Bij beantwoording van de tweedE vraag zij ter toelichting opgemerkt dat
vooral gekeken moet woÍden naar het niveau van opleiding van
betrokkene. ln principe dieht dit te worden afgezet tegen alle in Nederland
beschikbare arbeid. Dat betekent dat voor hoogopgeleiden een groter deel
van de arbeidsmarkt bij de beoordeling betrokken kan worden dan voor
laagopgeleiden met vergelijkbare beperkingen, Het begrip passende
arbeid kijgt voor het doel van de vaststelling van het arbeidshandicap
dus een veel bredere strekking en werking: ten eeÍste omdat het hier gaat
om psÍsonen die veelal al langere tijd werkloos zijn, en voor wie alle
arbeid toch al passend is, ten tweede omdat het zal gaan om personen die
hun oude beroep, op het oude niveau, niet meer kunnen verrichten, zodat
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het hoe dan ook gewenst is om over de grenzen van het oude beroep
heen te kijken.

De actuele bekwaamheden van betrokkene afgezet tegen de voor hem
beschikbare en reëel voorkomende Íuncties leiden tot een bepaald soort
en aantal funsties die betrokkene nog kan verricfrten. Op dit moment vindt
- aÍs het om de uvi's gaat - een «afsplitsing» plaats van de
arbeid son geschiktheidskeurin g, Bij de WA0-keurin g wordt vastg€steld
welk inkomen betrokkene met de geduide funsties zou kunnen verkrijgen,
en komt m en tot een oordeel over de m ate van arbeidsongeschiktheid. Bij
de arbeidsgehandicaptetoets zal verder moeten worden onderzocht wat
de mogelijkheden van betrokkene zijn om de voor hem geschikte arbeid te
verkrijgen. Daarbii is het wellicht gewenst om meor functies te duiden dan
voor de arbeidsongeschiktheidskeuring noodzakelijk zijn, en ook om die
functies op een hoger abstractieniveau weer te geven. ln het kader van de

-aÍb_q_1dsonS!.s_ch![S-efdgkp-qr14g.is- [9t-no-odzakelijk d at de beperkingen van
betrokkene worden gerelateerd aan concrete individuele Íuncties; bii het
verkrijgen van arbeid is het belangrijker dat een persoon in staat moet
worden geacht bepaalde beroepen uit te oefenen.

c. zijn er voor betrokkenen voorienÍngen nodig?

Alvorens te komen tot €6n inschatting van dE arbeidsmarktkansen van
betrokkene, dientte worden nagegaan of betrokkene de voor hem
geduide functies zonder meer kan verrichten, of dat er wellictrt voorzie-
ningen of maategelen nodig zijn. Nu worden er in het keuringsproces
geen Íuncties geduid diE de betrokkene zonder voorzieningen niet zou
kunnen verrichten, maar indien het duidelijk as dat er ook in de geduide
funsties fysieke maatregelen nodig zijn, bijvoorbeeld in de vorm van een
aanpassing van de werkplek (toegankelijkheid voor rolstoelen bijvoor-
beeldl kan dat aanleiding ziin betrokkene op die grond allEen als arbeids-
gehandicapt te beschouwen. Ook indien duideliik is dat de mogelijkheden
tot het verrichten van arbeid door betrokkene met voorzieningen
aanzienlijk worden verruimd kan betrokkene als arbeidsgehandicapt
worden beschouwd. Het gaat hier om voorzieningen als bedoeld in artikel
1b van het besluit; omscholing is in dit verband geen voorziening. Met
name voor g6meent6n -maar ook andere organen kriigen met die vraag
te maken -dient bij een bevestigend antwoord op de vraag naar de
noodzaak van voorzieningen de vervolgvraag te worden gesteld of die
voorzieningen zijn te realiseren binnen een normale werkomgeving. Luidt
het antwoord daarop bavestigend dan is betrokkene arbeidsgehandicapt,
luidt het antwoord hierop ontkennend, dan is hii mogeliik geïndiceerd
voor de WSW {en op grond daarvan ook arbeidsgehandicaptl.

VoorB is de situatie nog denkbaar dat wordt vastgesteld dat een
p€rsoon geen voorziening behoeft, hii ook overigens niet arbeids-
gehandicapt wordt bevonden, maar hij uiteindelijk wel werk vindt waarin
een voorziening nodig blijkt te zijn. Teneinde t6 voorkomen dat zo iemand
niat wordt aangenomen za! betrokkene dan alsnog arbeidsgehandicapt
moet worden verklaard, omdat bliikbaar bij nader inzien voor passende
arbeid toch een voorziening nodig is.

d. de arbeídsmark*ansen

Zijn voor betrokkene geen voorzieningen nodig dan geldt voor de
betrokken persoon dat hii ondanks ziln beperkingen in voor hem geschike
arbeid gua krachten, bekwaamheden en niveau voltiids on met 6en
normale prestatie kan functioneren. Met ander woorden: in theorie kan
betrokkene op gelijke voet met andare wsrklozen solliciteren naar voor
hem geschikte Íuncties, en zou hii geliike kansen mootan hebben om die
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functies te kunnen verkijgen. ln de praktiik echter blijkt dit niet zo
eenvoudig te liggen. Het feit dat betrokkene nog bepaalde beperkingen
heeft, ook al belemmeren die hem niet bij zijn concrete werkzaamheden,
schrikt werkgevers af.

Dat is ook de reden van het bestaan van de term arbeidsgehandicapte.
Nu zou men kunnen overwegen alle werklozen met functionele beper-
kingen als arbeidsgehandicapt te beschouwen. De verdiscontering van de
werkloosheid bij arbeidsongeschikten, die in 1987 is afgeschaft, zou dan
ondei éen àhder etiket terugkomen, Om verschillende redenen is dit
ongewenst. Niet alleen zou dit het verkeerde signaal zijn aan alle
beÍokken personen en hun potentiële werkgevers, maar ook zou een
dergelilke categorische aand uid ing van arbeidsgehand icapten niet reëel
zijn. Duizenden personen met medische beperkingen, zowel «afgeschatte»
WAO'ers ql9_!,{stq{-sg erechtigden vind en i aarlii ks gewoon werk, ook
zonder het REA-instrumentarium. Het zou onjuist zijn deze personen ts
«belasten» met e6n aanduiding als arbeidsgehandicapte. Voorzover zij
dan tocfr werk vinden, zou het instrumentarium van dE Wet REA ten
onrechte wordEn toegepast, en 6en te gemakkelijke categoriale
aanduiding van arbeidsgehandicapten zou ook leiden tot verdringing van
personen die de steun van de Wet REA juist nodig hebben. Er dient dus
een nadere aanduiding plaats te vinden binnen de groep personen die
ondanks hun beperkingen gewoon kunnen werken.

Nu is het niet mogelijk om een directe relatie te leggen tussen de
beperkingen van een persoon, en diens positie op de arbeidsmarkt. Die
beperkingen zijn immers voor het werk dat hii kan verrichten niet relevant.
Er wordt bij deze beoordeling derhalve van uitgegaan, dat het hebben van
medische beperkingen tot een achterstand leidt ten opzichte van andere
werkzoekenden, maar dat dit alleen niet voldoende is om een arbeids-
handicap aan te nemen. De vraag is hoe groot die achterstand is. Er is
namelijk ook bij person6n met beperkingan een groot verschil in de
kansen om snel werk te vinden. lemand kan ernstige fysieke beperkingen
hebben, maar als hij bijvoorbeeld lT'er is, ziin zijn kansen op het vinden
van werk - ieder geval tot het iaar 20OO groot. Dit voorbeeld mag ook
aangeven hoe de positie van arbeidsgehandicapten wordt belnvloed door
de vraag op de arbeidsmarkt. Anderzijds, indien iemand met beperkingen
geschikt wordt bevonden voor arbeid waarvoor ook een groot aanbod van
«gezonde» werkzoekenden b€staat, zijn diens kansen op de arbeidsmarkt,
zonder omscholing of intensieve begeleiding, zeer beperkt.

Ds laatste vraag die bij arbeidsgehandicaptetoets dan ook zal moeten
worden beantwoord is of de individuele persoon een goede kans heeft om
de voor hem geschikte arbeid te verkijgen. lmmers, indien een persoon
dank zij een goede opleiding of een gewild beroep, ondanks ziin beper-
kingen, toch relatief gemakkeliik werk kan vinden, valt hij niet onder de
hoofdvoorwaarde om als arbeidsgehandicapte te worden beschouwd,
namelijk «het hebben van belemmeringen bij het vinden van arbeid». Om
het arbeidsgehandicaptebegrip zuiver te houden is het dus noodzakeliik
die personen met beperkingen van medische aard daarvan uitte zonderen
die gezien hun beroep en werkervaring en de relatie van deze punten met
de actuele arbeidsmarkt wel degeliik nog goede kansen hebben om werk
te vinden. Om tot dit oordeel te kunnen komen is inzic*rt gewenst met
betrekking tot d€ astuele arbeidsmarktsitr-ratie, in relatie tot het perspectief
van de voor betokkene geschikte arbeid. Daarbij kan gebruik woÍden
gemaakt van onderdelen van de landelilk uniforme methode van
fase-indeling, zoals die in het kadEr van SWI is ontwikkeld, de Kansmeter.

Deze methode van fase-indeling komt p6r 1 juli beschikbaar en zal -op
basis van een ministeriële regeling - per 1 januari 1999 verplictrt worden
toegepast door alle bii SWI betrokken uiwoeringsorganen. Nu is het
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al

uitdrukkelijk niet de bedoeling om de Kansmetor in zijn geheel te
gebruiken bii het vaststellen van een arbeidshandicap, of de uiwoering
van SWI te belasten met.een deel van de arbeidsgehandicaptetoets. De
kansmeter is in de eerste plaats een instrument bii de intake van werkzoe-
kenden om een eerste selectie van hun kansen op de arbeidsmarktte
maken. Bliikt bii de reguliere intake dat er mogelijk sprake is van een
arbeidshandicap, dan dient de arbeidsmarktpositie van betrokkene juist
nader bepaald te worden. Het toepassen van de gehele Kansmeter zou
dus tot een cirkelredenering leiden. Men dient dus de fase-indeling en het
vaststellen van het arbeidshandicap niet te verwarren. Eerst dient te
worden vastgesteld of er een arbeidshandicap is, pas daarna wordt
betrokkene, al dan niet als arbeidsgehandicapte, ingedeeld in een fase.
Waar het om gaat is dat de instantie die de arbeidsgehandicaptetoets
uitvoert gebruik maakt van onderdelen van de Kansmeter waarin het reëel
arbeidsmarktperspectief wordt bepaald, namelijk de vragen 7a èn 7b van
de Kansmeter. ln het kader van vraag 7a worden de arbeidsmarkÍ-
kwalificaties van de te bemiddelen peÍsoon - ook cijfermatig - in kaart
gebracht, en afgezet tegen de regionale arbeidsmarktsituatie. Voor dE
bepaling van het beroepsperspectief kan gebruik worden gemaakt van
informatie over het «arbeidsmarkÍperspectief voor beroepen», zoals dit bij
Arbeidsvoorziening in gebruik is lals bijlage gevoegd bil de Kansmeter!.

Per regio wordt daarin het volgende we€rg€goven:
- het perspectieÍ van beroepen, uitgedrukt in een getal tussen nul en

honderd; nul betekent dat het perspectieÍ minimaal is, hondard betekent
dat het perspectief maximaal is;

- het aantal personen waaruit de referentiegroep bestaat;
- de differentiatie van het perspectief naar leeftiidsklassen.

Bii de arbeidsgehandicapte toets zal moeten worden aangeg€ven wat
het beroepsperspectief van betrokkene is in vergelijking tot porsonon
zonder enige belemmering. Wanneer sprake is van eEn ruim vacature-
aanbod voor'bepaalde beroepen dan zal, naar verwachting, ook een
sollicitant met voor de funstie irrelevante beperkingen snEI worden
geselecteerd, maar is sprake van een beperkt vacatt rs-aanbod dan kan
voor die persoon toct sprake zijn van belemmeringen bii het vinden van
arbeid, omdat hij te veel concurrentie ondervindt van gegadigden zonder
enige beperking.

Voor de uitspraak hierover kan, bii toepassing van de informatie inzake
het beroepsperspectieÍ, worden uitgegaan van de volgenda vuistregels.
Scoorteen beroep:

100-75 punten =het beroepsperspectief goed
75€0 punten =het beroepsperspectief rEdeliik
5G-25 punten =het beroepsperspectieÍ matig
25{ punten =het b€roepsperspectief slecht.

Het hebben van sen goed beroepsperspectief garandeert echter nog
niet dat betrokkene ook goede kansen heaft op de arbeidsmarkfi het Íeit
dat een persoon liidt aan een bepaalde aandoening brengt vaak met zich
dat hii een achterstand heeft opgelopen ten opzichte van vergeliikbare
«gezonde» werknemers. Luidt de conclusie dat het beroepsperspegtief
van een bepaald beroep op zich goed is, dan dientderhalve te worden
bezien of de arbeidsmarktkwalificaties (opleiding en werkorvaring van
b€trokken€l toereikend zijn (vraag 7bl. Bii vraag 7b worden de noodzake-
lijke opleiding en werkervaring (geschoold of ongeschoold, schoolverlatEr
of werkervaring.l van betrokkene in beeld gebracfit, en wordt daaraan een
waarde toegekend. Ook hier is een score mogeliik van goed, redeliik,
matig en slecht. lndien de uit de toe te kennen waarden bliikt dat naast het
beroepsperspecti ef oo k d e arb eid sm arktkwalifi caties van betro kkone g oed
ziin, dan moet hij niet als arbeidsgehandicapt worden besc*touwd.
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verondersteld kan dan worden dat ziin beperkingen hem niet in overwe-
gende mate zullen belemmeren bij het vinden van werk, gezien de goede
kansen die hii in het algemeen heeft. Betrokkene moet dan als werkloos
worden beschouwd. Als zodanig komt hij in aanmerking voor de
basisdienstverlening van de cwl's en arbeidsvoorziening. Eerst dan zat
pas de eigenlijke fase-indeling aan de orde komen. Daarbij zou nog
kunnen blijken dat er andere redenen zijn die maken dat betrokkene
minder kansen op de arbeidsmarkt heeft (sollicitatiegedrag, het hebben
van een zorgtàak, leeftijd, etniciteitl die maken dat extra ondersteuning
met het instrumentarium voor werklozen nodig is. Arbeidsgehandicapi is
betrokkEne dan ecfiter niet.

wanneer de betrokkene redelijk tot slecht scoort op het punt van het
- 
beroepsperspectieÍ oÍ de arbeidsmarktkwalificaties, dan dient hij als- 
aibeidsgahandicapt te wórden beschouwd. Verondersteld kan dan worden
dat ziin achterstand op óén van deze twee punten, gecombineerd met zijn
medische beperkingen hem in overwegende mats zullen belemmeren bii
het vinden van werk en dat hij behoefte heeft aan ondersteuning vanuit
het REA-instrumentarium. Het predikaat arbeidsgehandicapt is àan op zijn
plaats. Betrokkene ontvangt hieromtrent een beschikking van het Lisv, dà
Arbeidsvoorzienin gsorgan isatie of de gemeente. lnd ien betrokkene valt
onder een uvi, zal deze hem doorzenden naar de Arbeidsvooràenings-
organisatie voor een kwalificerende intake. Daarbij wordt dan tevens de
reïntegratievisie van de uvi opgesteld, waarin de opvatting van de uvi
omtrent de mogelijkheden van reïntegratie van de betrokken arbeids-
gehandicapte wordtg€geven, een aanduiding van de vastgestelde
functionele beperkingen en fysieke en psychische belastbaarheid van de
cliënt alsmede een indicatie van de fase-indeling. Het reïntegratieproces
kan dan beginnen.

Tot slot nog een opmerking. Het betreft hiEr een geheel nieuw soort
beoordeling, die in de praktijk zijn waarde zal moeten bewijzen. Dat
betekent dat de ontwikkelingen met betrekking tot dit besluit mst extra
aandacht zullen worden gevolgd. op korte termijn zal duidelijk moeten
worden ofde hier gekozen benadering van de arbeidsgehandicaptetoets
effeaief is, dat wi! zeggen: of de toets voldoende onderscheidend
vermogen heeft oÍ dat nog nieuwe beoordelingsinstrumenten ontwikkeld
zullen moeten worden. Alleen de praktiik zal dit kunnen aantonen. voorts
zal de aanpak van de arbeidsgehandicapt€problematiek alteen maar
succesvo! kunnen zijn, indien alle betrokken instellingen goed metelkaar
samenwerken. Dat betekent dat er goede nadere werkafspraken zullen
moeten worden gemaakt, dat de gegevensuitwisseling tussen da
verschillende organisaties vlot moet verlopen (bijvoorbeeld het gebruik
van elkaar geautomatiseerde systemen en een voor alte partijen bruikbare
registratie van personen die als arbeidsgehandicapt moet worden
beschouwdl. Ook dit dient in eerste instantie in de praktijk vorm gegoven
te worden.

Mocht blijken dat op deze punten nog nadere regels nodig zijn dan zal
dit besluit daaraan alsnog worden aangopast.

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
A. P. W. Melkert

De Staatssecretaris van Sociala Zaken en Werkgelegenheid,
F. H. G. de Grave
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Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 1998-1999

26 375 Arboconvenanten

Na í BRIEF VAN DE STAATSSEGRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN
WERKGELEGENHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

's€ravenhage, 15 ianuari Í999

Bijgaand treft u aan de nota «Arboconvenanten nieuwe stiiL beleids-
strategi€ voor de komende vier iaar (1999-2002)». Een nota over dit
onderwerp heb ik u op 16 november il. toegezegd bij de aanbieding van
de Arboba lans ( ARBO/,ATBÈ 81347 231.
De nota zoals deze thans voor u ligt geeft per hoofdstuk antwoord op de
volgende vijf vragen: (1) waarom convenant€n, (2) voor welke arbeids-
risico's, (3) met welke bedriifstakken, (4) onder welke voorwaarden, en (5)

hoe komen z€ tot stand. Hieronder belicht ik voor u enkele belangrijke
aandachtspunten.

ln het regeerakkoord is aangekondigd dat het aóobeleid zal worden
geihtensiveerd. Het bedrag dat met de intensivering van het arbobeleid is
gemoeid zal geleidelijk oplopen:25 milioen gulden in 1999, 50 milioen
gulden in 2fi)0,75 miljoen gulden in 2001 en 100 milioen in 2002. Het
kabinet geeft hiermee een belangrijke impuls aan verbetering van de
arbeidsomstandigheden en daarmee ook aan de preventie van ziekte-
vezuim en a rbeidsongeschiktheid.

Een belangriik deel van genoemde financiöle middelen zal worden
aangewend ten behoeve van do totstandkoming van arboconvenanten
van de overheid met sociate partnen . Het gaat daarbii om 14 milioen in
1999,27,5 miljoen in 20fi), 42 miljoen in 2001 en 77,5 milioen in 2002 als
maximale bijdrage van de overheid ovEr die periode. De meerkosten van
de convenanten worden gedragen door de sociale partners. ln het Plan
van aanpak WAO (SV/WV1991387) wordt ingegaan op andere hoofdliinen
in het preventief beleid in samenhang met de ombuiging in de
arbeidsongeschiktheidsuitgaven die in het regeerakkoord is afgesproken.

Bij de effectuering van preventief arbobeleid acht ik samenwerking met -
en zelfwerkzaamheid van - sociale partners essentieel' lk ben daarom
varheugd dat werkgevers en werknemers mst het kabinet in het naiaars-
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overleg overeenstemming hebben bereikt over een gezamenlijke
aanbeveling ter ondersteuning van de arboconvenanten nieuwe stijl.

Aan dit belangriike signaal voor sociale partnars en andere betrokkenen
op bedrijfstakniveau zal met inzet van voorlichting ruime bekendheid
worden gegeven. Beoogd wordt het thema arbeidsomstandigheden - en
de íinanciering van arbobeleid op bedrijfstakniveau - een reguliere plaats
te laten krijgen in het CAo-overleg in de yerschillende bedrijfstakken, en
jaarlijks te overleggen met de sociale partnsrs in de Stichting van de
Arbeid over de voortgang van de arboconvenantenaanpak

-oràriààns aórrt ii oór oe oetrokieïheid van anderen, waaronder de
arbodiensten en de Arbeidsinspectie van groot belang voor een effestieve
co nvena ntenaanpak Arbodiensten zullen, waar mogelijk, actieÍ betrokken
worden bij de voorbereiding en de uhvoering van de convenanten op
bedrijfstakniveaU. Daarnaast is het nadrukkelijk de bedoeling dat
arbodiarsten een belangrijke rol spelen bil de concrete vertaalslag naar
het bedrijfsniveau: de implementatie van de preventieve maatregelen.
Hiermee geeÍ ik mede uitvoering aan de motie Middel (TK 25 879, nr. 381,
die ik als aansporing opvat om te bewerkstelligen dat arbodiensten meer
kunnen doen aan preventieve actaviteiten. Van belang voor deze motie is
voorts dat ik investeer in een programma kwaliteitsbevordering
arbodienstverlening, dat thans in ontwikkeling is en waaryan preventie
een belangrijk doel is.
Voorts is betrokkenheid van de Arbaidsinspectie, onder meer bii de
naleving van de gemaakte afspraken, een belangrijk element in de
convenantenaanpak. Dit vergt extÍa capaciteit de komende jaren. lk zal de
capaciteit voor actieve inspecties de komende vier jaar geleideliik
uitbreiden met 20 fte. Dit betekent een uitbreiding van de actieve
inspecties op arbeidsomstandigheden van 13elo in 2002. Hiermee geef ik
mede uitvoering aan de motie Middel {TK 25 879, nr. 37}.
De afgelopen jaren zijn al belangrijke stappen gezEt om werkgevers
financieel te pril*,elen tot een beter preventle- en reïntegratiebeleid, en ig
hard gewerkt aan het scheppen van een adequate arbo-infrastructuur. Ook
in de nieuwe Arbowet worden verbeteringen gerealiseerd met betrekking
tot de versterking van de zelfwerkzaamheid en effectief toezicht (bestuur-
liike boete). Nochtans is verdere verbetering van de arbeidsomstandig-
heden met complementaire maatregelen noodzakelijk ter bescherming
van de veiligheid en de gezondheid van werknemErs. Recente cijfers uit
voornoemde Arbobalans tonen aan dat zeer veel werknemers te maken
hebben mot risico's van Íysieke en psychische belasting in het werk. Aan
de arbeidsomstandigheden zijn hoge kosten van ziekteverzuim, arbeide-
ongeschihheid en medische consumptie verbonden: in Nederland circa
12 miljard gulden in 1995. De meest reconte gegevens omtrent de
ontwikkelingen in het volume van de WAO beklemtonen ten overvloede
de urgentie van aanvullEnd preventlef beleid.

De inzet van het kabinet is een substantiële vErbetering in de arbEidsom-
standigheden te realiseren. Hiertoe zijn landelijke streefcijfers met
betrekking tot de vermindering van bepaalde arbeidsrisico's opgesteld.
Landeliike streefcffi rs zíjn kwantitatieve beleidsdoelstellingen gekoppeld
aen een bepaalde, mede door economische overwegingen ingegeven
termijn. Zij dienen helderheid te verschaffen omtreÍrt de prioritehen van
de overheid eri maken het beleid beter meetbaar on toetsbaar, zondor
overigens de illusie te willen wekken dat de r€sultatan louter door de
overheid kunnen worden geboekt. De arboconvenanten zijn er immers
juist op gericht tot «arbobeleid op maat» in het bedrijfsleven te leiden.

Een tweetal streefc'rjfers, namelijk voor schadslijk geluid en RSI (RepAitive
Strain lnjuries), werden reads eerder aan u voorgslegd (SOZA 97-1 132 en
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98€67). ln de Sociale Nota heeft het kabinet aangekondigd ook streef-
ciifers voor tíllen en werkdruk te formuleren. Deze streefcijfers heb ik
thans in biigaande nota geconcretiseerd: afname van het totaal aantal
werknemers dat regelmatig zwaar tilt met 30 procent in7 iaar, en afname
van het aantal blootgestelden aan werkdruk met 10 procent in 5 jaar. Met
de formulering van streeÍcijfers wordt gevolg gogeven aan de wens van
de Tweede Kamer, zoals naar voren gebracht tijdens de behandeling van
de begroting9S (zie ook de motie Van Middelkoop/Marijnissen bij de
begroting'98, 25 600 XV, nr. 25) om hvantitatieve doelen op te stellen met
betrekking tot Íysieke en psychische belasting. Mijn voornemen is om op
andere arbeidsrisico's eveneens streefciifers te ontwikkelen zodra hiervoor
voldoende monitor-informatie beschikbaar is.

Het kabinet en de sociale partners maken zich sterk voor dE vorwezsn-
lijkíng van de arboconvenanten nieuwe stijl. Gezien deze gezamenlilke
inzet ben ik voornemens om voorlopig af te zien van hrvantitatieve
wettelijke normering ten aanzien van tillen. Hiermee wordt tegemoet
gekomen aan de wens van wer§evers om voldoende ruimte te houden
voor maatwerk en economisch haalbare invoeringstermiinen van
preventieve (bronlmaatregelen. Daarbij vertrouw ik er nadrukkeliik op dat
sociale partners zich krachtig en voortvarend zullen inzetten om samen
met do overheid arboconvenanten te realiseren die dusdanig effestieve
afspraken bevatten dat deze aanpak zal leiden tot een substantiële afname
van de tilproblematiel( en in belangrijke mate zal biidragen aan de
realisatie van het streefciifer. ln de biilage bij de nota Arboconvenanten
nieuwe stijl licht ik mijn voornemens tezake van handmatig tillen nader
toe.

ln relatie tot de WAGinstroom is in het regeerakkoord in het biizonder de
aandacht gevestigd op instroom wegens psychische klachten. Ongeveer
een derde van de WA0-instroom heeft te maken met psychische
problematiek. Deze problematiek is uitermate complex qua oozakelijke
achtergronden, verschijn ingsvormen, beoordelin g en bestrdding. Een van
de oorzaken is de werkdruk" die volgens internationaal vergeliikend
ondenoek en blijkens de signalen uit diverse bedrijven en branches in
Nederland hoog ís. De opgaande tendens in de werkdruk van de
aÍgelopen jaren zal moeten worden omgebogen, wil de rekening in
termen van WAO-instroom niet nog verder oplopen. Deze ambitie komt
tot uitdrukking in het streefcijfer voor werkdruk: een teruggang van lÍPó
van het aantal blootgestelden op middellange termijn. Met de gezamen-
lijke inzet van sociale partners en overheid moet dit te realiseren ziin. Er is
een breed scala aan maatregelen denkbaar - in bedrijÍsorganisatorische,
personele en educatieve sfeer - die zich echter over het algemeen niet
door de overheid laten voorschrijven en beter ontwikkeld kunnen worden
binnen het maatwerk van de arboconvenanten.

De arboconvenanten nieuwe stijl moeten - naast andere beleids-
instrumenten: ik noem de landelijke voorlichtingscampagne komend
voorjaar tegen RSI - een belangrijke bijdrage leveren aan de raalieatia van
de landelijke streefcijfers en zodoende aan de preventie van ziekteverzuim
en arbeidsongEschikthaid.

Hoe groot die bijdrage kan zijn en op wetke tormijn, kan per arbeidsrisico
en bedrijfstak verschillen en zal door da convenantspartijen wordEn
beoordeeld. Tillen, RSI (veroozaald door statische houding 6n ropet€-
rende arbeid) en werkdruk hebben veruit da omvangrijkste volume-
gevolgen voor de WAO. Klachten aan het bewegingsapporaat en
psychische aandoeningen hebben tezamen circa drielcwart van de
uitkeringskosten van ziektevezuim, arbeidsongeschiktheid en medische
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consumptie tot gevolg. De overheid zal zich dan ook krachtig inspannen
om op de arbeidsrisico's tillen, RSI en werkdruk convenanten te reali-
seÍen.

Daarnaast streeft de overheid naar convenanten met betrekking tot
arbeidsbelastende factoren die ernstige on o nomkoerbare gezondh eids-
effecten rnet zich mee brengen, welke zich veelal op langere termijn
voordoen. H€t gaat bij deze factoren om het risico op beroepsziekten als
OPS, silicose, beroepsastma, beroepshuidaandoeningen en gehoor-
schade. Voor beheersing van deze risico's geldt in principe heldere
wettelijke normering in het kader van de Arbeidsomstandighedenwet,
Tegelijk kan worden geconstateerd dat de gewenste bronaanpak in dE
vorm van vervanging van schadelijke stoffen of het gebruik van stof- of
geluidsarme technieken en apparatuur achterblijft, met name als gevolg
van trage ontwikkeling van de stand van de techniek en de kosten van
doorvoering van.de nieuwste technieken in de meest betrokí<en bedrijfs-
takken.,De beoogde conv€nanten zullen zich mot name richten op de
aanpak van de genoemde risico's door gezamenlijk met sociale partners in
aantal hoogrisicobedríjfstakken (eventueel in samenwerking met
producenten) de grenzen van de stand van de techniekten aanzien van
gewenste bronmaatregelen te verkennen en - waar mogetijk - te
verleggen, en vervolgens bedrijfstakbrede implementati€ van nieuwe
efÍectieve brontechnieken te stimuleren. Op de langere termijn acht ik een
dergeliike aanpak zeer effectief voor de door mij voorgestane prevsntie
van beroepsziekten.

De StaatssecretaÍis van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
J. F. Hoogervorst
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ARBOCONVENANTEN NIEUWE STIJI-: BELEIDSSTBATEGE VOOR
DE KOMENDE VIEB JAAR (199+2OO2I

1. Ovsr de noodzaak van convonanton

1.1, naar zelfvarkzaamheid van werkgevers en wetknemers

Een heroriëntatie op het arbobeleid heeft in februari 1998 geleid tot
jndiening bij de Tweede Kamer van,een voorstel voor een nieuwe

Arbowet, welke in ohober door de Tweede Kamer is aanvaard. Kern
hiervan is de verdere versterking van de verantwoordelijkheid van
werkgevers en werknemers voor het arbeidsomstandighedenbeleid in hun
bedrijf. Door zelfirerkzaamheid kunnen werkgevers en werknemers op
ondernemingsniveau vormgeven aan arbobeleid op maat. Daarbii heeft
de overheid een voorwaardenscheppende rol, zoalsten aanzien van d€
kennisinfrastructuur, maar ook een stimulerende en sturende rol, zoals bij
het ontwikkelen en stimuleren van nieuwe arbo-initiatieven in bedrijven
en branches. De introductie van financiële prikkels in de sociale verzeke-
ringen is daarvan een belangriike invulling.

1.2. de overheid schept wettelíjk kadef stelt en bewaak minimumgrenzen

Daarnaast schept en onderhoudt de overheid hot wettelijk kaderter
vastetelling van de minimumeisen waaraan de aóozorg in bedriiven dient
te voldoen. lngeval van arbeidsrisico's, waarbij kans bestaat op blijvende
gezondheidsschade en ongevallen, houdt de overheid bovendíen eEn
eigen varantwoordeliikheid voor gericht preventiebeleid, adequate
normstelling en effactieve handhaving.

1.3. beleidsintensive ri ng is noodzakelijk

Uit de eerste arbomonitor, die tegelijk met d€ nieuwe Arbowet aan het
parlement werd aangeboden, blijkt dat de zElfwErkzaamheid in bedrijven
nog tot onvoldoende resultaat leidt. Het aantal bedrijven dat arbo- en
vezuimbeleid voert neemt tge, maar het aantal werknemers dat is
blootgesteld aan arbeidsrisico's is nog zeer groot. Het betreft mEt name
blootst€lling aan risaco's van fysieke en psychische belasting, maar ook
werken in schadelijk geluid en gevaarlijke stoffen komt nog veel voor.
Daarnaast ziin de aan arbeidsomstandigheden verbonden kosten van
ziektevezuim, arbeidsongeschiktheid en medieche consumptio bijzonder
hoog; in 1995 in Nederland circa 12 miljard gulden (1,9 procentvan het
bruto binnenlands productll, Preventiemaatregelen worden niet a hijd
tijdig genomen en zijn soms ook niet krachtig genoeg om gezondheids-
schade te voorkomen. Een substantiële verbetering van de arbeidsom-
standigheden is noodzakeliik

1. 4. I a n d e lij ke streefci jfe rs

Voor da verbetering van arbeidsomstandigheden zijn - waar mogelijk -
voor priorhaire arbeidsrisico's landelijke streefciifers geformuleerd. Doel
hiervan is helderheid te verschaffen over het ambitieniveau en de
prioriteiten van de overheid alsook het belEid bster meotbaar en toetsbaar
te maken. De streefcijfers zijn vastgesteld op bagis van reprosentstieve
gegevens over klachten ingevolge en/of blootstelling aan bepaalde
arbeidsrisicob. De laarliikse aóomonitoring, welke wordt uitgevoerd door
h6t CBS, vormt hiervoor de basis.

De prioritaire arbeidsrieico's voor de komende iaren zijn: tillen, werkdruh
RSl2 (Repetitive Strain lnjury), schadelijk geluid, oplosmiddelen, allergene
stoffun en kwarts. De keuze is bepaald op baeis van de omvang van de
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risicopopulatÍe, de omvang en ernst van het gezondheidsrisico, en de
relatie met medische consumptie en arbeidsuitval. Door het kabinet is
besloten om naast de bestaande instrumenten - arboregelgeving,
handhaving, financiöle prikkels, voorlichting €n fiscalo facilièring - het
instrument van convenanten met hoogrisicobedrijfstakken in te zetten om
de beleidsdoelstellingen en landelif ke streefcijfers te realiseren. ln het
Regeerakkoord zijn hiertoe financiële middelen beschikbaar gesteld.

1,5. convenanten als aanvutlend beteidsinstrument

- -Oe inzet opeonv€Rariten alsaanvullend instrument past in het beleid
gericht op versterking van de zelfwerkzaamheid van werkgevers en
werknemers. Met de convsnanten wordt beoogd een impuls te geven aan
arbobeleid op bedrijÍstakniveau, dat in het alg€meen nog weinig
ontwikkeld is. Zo ontbreekt het in de meeste bedrijfstakken aan sen
adequaat platform ter ondersteuning van de arbozorg in de eerste liin: de
individuele arbodienst en de onderneming. Convenanten bieden een
kader voor de ontwikkeling van een dergelijk platform, evenals voor de
ontwikkelin g en implementatie van branchespecifi eke risico-
i nventa risaties en -eval uaties ( Rl &E's), normeri n g en kosteneffecti eve
preventiemaatregelen. Convenanten kunnen daarmee een belangrijke
fungtie gaan vervullen bij de ondersteuning en verbetering van het arbo-
en vszuimbeleid op ondernemingsniveau, mot name ook in het midden-
en kleinbedrijf, en bij de verdere verbetering van de arbeidsomstandig-
heden in Nederland. Voorwaarde is dat convenantafspraken een
doorvertaling kriigen op het bedriifsniveau: naar het plan van aanpak in
bedrijven. De OB of personeelsvertegenwoordiging in bedrijven kan
hierbij een rol van betekenis gaan spelen. ln de nieuwe Arbowet is
vastgelegd dat de werkgever iaarlijks mo€t gaan rapporteren over de
uiwoering van het plan van aanpak, en hierover overleg moet voeren met
de OR of personeela-vertegenwoordi gin g.

1.6. arboconvenanten nieuwe stijl hebben een taakstellend karakter

Arboconvenanten zijn geen nieuw verschijnsel. Ook in het (recente)
verleden zijn met wisselend succes op het terrein van de arbeidsomstan-
digheden tussen overheid, werkgevers en werknemers in bepaalde
bedrijfstakken convenanten gesloten (bijvo orbeeld in de bouwnijverheid,
rubber- en grafische industrie, en de agrarische sectoren), met name ten
behoeve va n i nstrumsntontwikkeling. Belang rijke vernieuwing ten
opzichte van eerdere arboconvenanten is dat de arboconvenanten nieuwe
stíjl een taakstellend karakter hebbon. Elk convenant zal effectieve
afspraken moeten gaan bevatten, die zo veel mogelijk worden uitgedrukt
in een concreet kwantitatief doel. Deze kwantitatieve doelen of taakstel-
lingen kunnen betrekking hebben op de normering van de blootstelling of
de toepassing van msatregelen volgens de stand der techniak. Voor
gevaarlijke stoÍÍen bijvoorbeeld zullen de kwantitatieve doelen kunnen
worden geformuleerd in termen van penetratie van innovatieve
bronbeheersingsmaatregelen. De hrantitatieve doelen of taakstellingen
hebben als uiteindelijke doel het aantal blootgestelden aan een bepaald
risico tE reducersn.

Daze redustie zal zo mogelijk ook in een pencentage worden vastgelegd..
De afsprakan in het kader van convgnantsn moeten €on tastbare bijdrage
leveren - nsast de bestaande instrumenten - aan het realiseren van de
beleidsdoelíellingen Bn waar die aanwezig zijn de landelljke streefcijfers
van do overheid. Hoe groot die biidrage kan zijn, zal per arbeidsrlsico en
per hoogrisicobedrijfstek worden beoordeeld door de partiien die
betrokken zijn bij het afsluiten van het convenant.
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Aandachtspunt bij het afsluhen van een convenant is verder de mate
waarin convenantspartijen in staat ziin individuele werkgevers en
werknemers in de bedriifstak aan de convenantsafspraken te binden'

1.7. relatie met het CAO-niveau

Door convenanten op bedrijfstakniveau te sluiten, kan door werkgevers en
werknemers ook een koppeling worden gelegd met de CAO-afspraken in
de bedrijfstak. Hierdoor wordt de relatie tussen aóobeleid en andeÍe
onderwerpen op de sociaal-economische agenda versterlÍ, Dat maakt
evenwíchtiger en doeltreffende besluitvorming mogeliik over interao'
terende vraagstukken van arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden
en arbeidsmark. Denk aan de relatie tussen werkdruk, werktijden en
loonvorming; of aan de relatie tussen slechte arbeidsomstandigheden en
het ontstaan van knelpunten in de personeelsvoorzieningr.
Voorts kunnen door aansluiting bii het C,Ao-niveau bepaalde afspraken
algemeen verbindend verklaard worden en zodoende van toePaseing
worden op alle badrijven in de bedrijfstak.
Beoogd wordt het thema arbeidsomstandigheden - en de financiering van
arbobeleid op bedriifstakniveau - een reguliere plaats te laten kri.igen in
het CAO-overleg in de verschillende bedriiËtakken, en iaarliiks te
overleggen met de sociale partners in de Stichting van de Arbeid over de
voortgang van de arboconvenantenaanpak. De O&O-fondsen zouden
meer dan nu het geval is aangewend kunnsn worden voor de ontwik-
keling van arbozorg op bedrijfstakniveau.

1.E. re lat ie m et te ch n o I o g i sch e o ntw i l<ke I i n g

Blootstelling aan arbeidsrisicot hangt in hoge mate samen met de
technologie die in het aóeidsproces wordt toegePast. Via technologische
toepassíngen kunnen risico's van fysieke belasting, RSl, geluid en
gevaarlijke stoffen worden verminderd. De toepassing door het bedriifs-
leven van arbovriendelijka bedrijfsmiddelen wordt fiscaal gefacilieerd via
de FARBO-regeling. Mede gelet op de arboconvensnten wordt het aantal
bedrijísmiddelen uitgebreid dat via de FARBO-regeling fiscaal aantrek-
kelilk kan worden aangeschaft. Daarnaast zal de technologische ontwik-
keling van innovatieve, a rbovriendel ijke bedriifsmiddelen teÍ preventie
van arbeidsrisico's van overheidswege worden gestimuleerd, o.a. door
het ontwikkelingsprogramma Technologie en Samenleving. Daarbii zal
worden ingespeeld op de technologische behoeften van bedrijfstakken die
voor convenanten in aanmerking komen en op specifieke afspraken die
hieromtrent in de convenanten worden gemaakt.

1.9, ontwikloling van nonnen en stand der technlek

Op het terrein van ffsieke en psychische belasting is nu in veel bedrijven
onduidelijkheid over wat nog wel en niet gezondheidskundig verantwoord
is en wettelijk is toegestaan, bijvoorbeeld tEn aanzien van tillen en
werkdruk Dit belemmert effectiEf arbobeleid binnen bedriifstakken en
ondernemingen.

Convonanten kunnen hierin helderheid verschaffen. Er kunnen per
bedrijfstak afspraken worden gemaak over normering van de bloot-
stolling of de toepassing van efÍestieve preventie c.g. bronmaategelen
volgens de huidige gtand van d6 t€chnlek
Arboconvenanten kunnon ook worden ingezet om de toekomstige stand
van de technlek op het gebied van bronmaatregelen versneld binnen
bereik tE brengen en tot gangbare praktijk te verhetfen. Dit is vooral aan
de orde op het gebied van gevaarlijke stoffen, waar vervanging door
minder schadelijke stoffen en gebruik van inherent veilige verwerkings-
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techníeken moeizaam van de grond komt, en nu in veel gevallen alleen
beheersmaatregelen op basis van de huidige stand van de techniek
afdwingbaar zijn.

1.10. relatie met regelgeving en handhaving

Arboconvenanten nieuwe stijl zijn een samenstel van afspraken tussen
werkgevers, werknemers en overheid. Onderdeel hiervan kunnen
afspràken zijn over (de nadere concretisering van de - in algemene
doelvoorschriften geformuleerde - wettelijke) normen die door de

---overàeidzullen worden gepubliceerd als beleidsregels en door de
Arbeidsinspectie zullen worden gehandhaafd. Onder een beleidsregel
wordt verstaan: een besluit, niet inhoudende een algemeen verbindend
vqorschrift, dat een algemene regel geeft omtrent de afweging van
belangen, de vaststelling van feiten of de uitleg van wetteliike
voorschriften bij het gebruik van een bevoegdheid van een bestuurs-' orgaani in casu meestal de Arbeidsinspectie. Beleidsregels worden -
vooízover nodig - vastgesteld om de werkgever en werknemers meer
houvast te geven bij de concrete invulling van hun verplichtingen
ingevolge de Arbowet, het Arbobesluit en de Arboregeling, die in globale
(doellvoorschrift en ziln geformuleerd.
ln aansluiting op de ondertekening van het convenant zullen deze
beleidsregels en de termijn waarop zd van kracht zullen worden als
zodanig bekend worden gemaakt in de Staatscourant en de basis vormen
voor het - toekomstige - handhavingsbeleid door de Arbeidsinspectie in
de betreffende bedrÍjfíak. Hiermee kunnen alle werkgevors in d6
bedrijfstak gehouden worden aan de afspraken met betrekking tot de
toepassing van de stand der techniek. Dat schept rechtsgelijkheid van
bedrijven binnen de bedrijfstak. Ook de rechtsgelijkheid tussan bedrijfs-
takken behoeft aandacht. Dit kan consequenties hebben voor de reikwijdte
van de beleidsregel: een beleidsregel kan ale gevolg van het geliikheids-
beginsel ook gelding moeton krijgen voor andere bedriiístakken met
vergelijkbare problematiek. lndien er onvoldoende bereidheid bestsat tot
het sluiten van een convgnant zal onvermijdeliik een zwaarder accent op
normstelling en handhaving in de bedrijfstak komen te liggen. Afspraken
in het kader van een convenant laten onverlet dat de Arbeidsinspectie in
alle gevallen - en volgens de daarvoor geldende procedurevoorschriften -
zal handhaven op de bestaande wettelijke normen, zal optreden bij
qonstatering van evidente misstenden en zal reageren op klachten en
ongevallen.

2. Welke arbeidrricico'r worden aangepalc?

2.1. Criteria: omvang populatie en ernst van de gevolgen

Convenanten worden ingezet op arbeidsrisico's waaraan een absoluut en
relatief groot deel van de beroepsbevolking is blootgesteld en die
omvangrijke danwel ernstige gavolgen hebben in terman van
gezondheidsklachten, medische consumptie, ziektevezuim en arbeids-
ongeschiktheid. De fysieke en psychische arbeidsrisico's - tillen, BSI
(statische houding en repeterende bewegingenl en werkdruk - hebben de
grootste volume-effecten in de sfeer van de gezondheidszorg en sociale
vezekeringen. Aan de arbeidsrisico's schadeliik geluid, oplosmiddelen,
allergene stoffen en l«flarte is eveneene een relatief groot aantal
werknemers blootgesteld. Deze risico's hebben weliswaar minder grote
volume-effesten, maar hEt rieico op blijvende - en srnstige - gezondheids-
schadE is nadrukkelijk aanwezig. In overleg met de beddifstak kan in
voorkomende gwallen worden beeloten nasst één van bovengenoemde
arbeidsrisico's ook nog een ander voor de bedriifstak prioritair risico op te
nemen in een convenant. Denk hierbii biivoorbeeld aan risico van
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arbeidsongevallen in de bouw. Ook zijn aftpraken mogelijk over maatre-
gelen ter bevordering van reïntegratie in aansluiting op de wensen en
behoeften van sociale partners op dit thema en ter ondersteuning van wat
is afgesproken in het najaarsoverleg.

2.2. toelichting op hoogte en termijnen van landelijke streefcijfers

Arboconvenanten dienen een aanzienlijke bijdrage te leveren aan het
.r-ealiseren.van-dsbeleidsdoelstellingen.met betrekking tot de bovenge-
noemde arborisicot en -waar die aanwezig ziin - het bereiken van de
landelijke streefcilfers. Landelijke streefciifers zijn geformuleerd voor
tillen, werkdruk, RSI en schadeliik geluid. Voor de gevaarlijke stofÍen zijn
op dit moment nog geen landelijke represontatieve gegevens beschikbaar,
De omvang van de risicopopulatie betreft een schatting. Het is hierdoor
nog niet mogelijk voor de reductie van blootstelling aan gevaarlijke
stoffen een landelijk streefcijfer op te stellen en te monitoren of dit
streefcilfer gehaald wordl
De landelijke streefcijfers voor geluid, tillen, werkdruk en RSI lopen
onderling uiteen qua hoogrte van de doelstelling en qua gestelde termijn.
Dat komt doordat bii de formulering van streefcijfers nadrukkelijk moet
worden uitgegaan van hetgeen per arbeidsrisico wenselijk en haalbaar is
in het licht van de mogelijkheid van wetgeving en handhaving en van de
beschikbaarheid, doeltreffendheid €n kosten va n (bro n)maatregelen. I n
het algemeen kan worden gesteld dat een streefcijfer hoger ligrt naarmate
(bronlmaatregelen beter afdwingbaar zijn via normering en bovendien
duurzamer effecief zijn, en dat de termijn voor realisatie van het
streefcijfer ruimer is naarmate maatregelen meer investeringen vergen.
Dit valt toe te lichten aan de hand van de afzonderlijke arbeidsrisico's. Zo
is de doelstelling ten aanzien van schadelijk geluid relatief hoog en de
termijn betrekkelijk kort, omdat de doelstelling in belangrijke mate wordt
gesteund door adequate wetgeving en handhaving, en omdat bescher-
mende maatrdgelen relatief eenvoudig en goedkoop zijn te treffen. Voor
tillen geldt dat duurzaam effectieve maatregelen op da werkvloer in veel
gevallen mogelijk zijn en zonodig met normering en handhaving af te
dwingen. Voor tillen is daarom een relatief hoog streefcijfer geformuleerd.
Hier staat tegenover dat de benodigde maatregelen investeringen vergen
die in de tijd kosteneffectief gepleegd mooten kunnen worden. Daarom is
de termijn voor het streeÍcijÍer tillen ruimer dan voor de andere arbeids-
risico's. Voor werkdruk en RS! ziin lage streeÍcijíars geformuleerd omdat
de huidige, opgaande tendens in de prevalentie en de volumegwolgen
van deze arbeidsrisico's moet word€n omgebogen. Een dergelijke
ombuiging is moeilijk met wet- en regelgeving afdwingbaar.

De maatregelen op ondememingsniveau kunn€n betrekkeliik eenvoudig
en weinig kostbaar zijn (bijvoorbeeld verbeteren van werktijdroosters of
pauzemogelijkheden), waardoor realisatiE op korte termiin tot de
mogelijkheden behoort.
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2,3. tillen:390 000 blootgestelden minder in 7 iaar (ultimo 2005)

Fuim 1,3 milioen werknemers tillen regelmatig meer dan gezondheid+
kundig verantwoord is. Ongeveer de helft hiervan tilt regelmatig
gewichten van meeÍ dan 25 kilo, en ruim 250 (X)0 werknemers meer dan
40 kílo, zo bliikt uit CBS-gegevsns over 1996 en 1997. Te zware tilbelasting
heeft rugklachten tot gevolg. Van de werknemers die in hun werk te
maken hebben met enigerlei vorm van fysieke arbeidsbelaeting had t[0
procent in de afgelopen 12 maanden klachten die daarmee samenhangen.
Rugklachten vormen één van de belangrijkste oorzakon van zioktevezuim
en arbeidsongeschiktheid. Eenmaal opgeloPen gezondheidsschade door
zwear tillen is vaak niet of slechts ten dele herstelbaar. De kans op
reïntegratie, en vooral op reïntegratie in hetrelfde of een vergeliikbaar
beroep, is dan ook klein. De maatschappeliike kosten van ziektevezuim,
arbeidsongeschiktheid en medische consumptie in verband mst arboids-
gebonden aandoeningen van het bewegingsapparaat worden ge§chat op
4.8 miljard gulden per iaar.í Doordat vele jaren van tilbelasting kunnen
verstrijken voordat klachten als gevolg van tillen optreden, hebben
financiële prikkels gericht op verzuim en arbeidsongeschiktheid op de
korte termijn en vooÍ de huidige werknemers niet voldoende resultaat
Het kabinet strseft er naar het totaal aantal werknemers dat regelmatig
zwaar tilt in 7 jaar met 30 % laten afnemen. Om dit streefciifer te reali-
seren zal in belangrijke mate gestound worden op convenantsn met
hoogrisicobedrijfstakken. Hiardoor is maatwerk per bedrijfstak mogeliik en
zal het bedriifsleven de gelegenheid krijgen om de nodige investeringen
zoveel mogelijk in de tijd efficiönt en gua koeten effectief te plegen.

2.4. werkdruk: 170 N)0 blootgestelden minder ln 5 iaar (ultimo 2003)

Er zijn 1,7 miljoen werknemss die regelmatig te maken hebben met een
hoge werkdru( zo blijkt uit CBSgegevens ovsr 1996 en 1997. Uit
internationaal vergelijkend onderzoek is bekend dat de werkdruk in
Nederland hoger ligt en d6 laatste jaren sneller ic gestegen dan eldErs in
de Europese Unie. Voorts is uit onderzoek bekend dat van de
werkgebonden factoren met name werkdruh naast conflicten op en door
het werk, een gterks samenhang vertoont met stress €n uitval ab gevolg
van psychische klachten. Van de werknemers die regelmatig te maken
hebben mot hog6 werkdruk heefr,2?/o het govoot dat het werk hen te veel
wordt. Van de WAO-instroom geschiedt ruim 30% op baeis van de
medische diagnose psychische aandoening. Een deel hiervan is
werkgebonden, e€n ander deel niet.

De maatschappelijke kosten van zieKeverzuim. arbeidsongeschiktheid en
medische consumptie in verband met arbeidsgebonden psychische
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problematiek worden geschat op 4,7 miliard per iaar.t Een geringe
redustie van deze gevolgkosten levert derhalve een enoÍme winst op. De
sociale partners in de Stichting van de Arbeid hebben in december 1997
afspraken gemaakt omtrent de aanpak van hoge werkdruk. ln veel
branches en beroepen ís sprake van een aanzienlijke problematisk.
Andezijds zijn er voldoende voorbeelden bekend van bedrijven die een
succesvol preventiebeleid hebben gevoerd. Hetverbeteren van de regel-
en herstelmogelijkheden en het terugdringen van structureel overwerk

-zijn-hierbijàelangrijke,aangrijpingspunten.-Het 
streven is een reductie van

de blootstelling aan werkdruk met 10% in 5 jaar.

2.5 Repetitive Strain lnjuries (BSl): 100 0A0 Uootgestelden met klachten
minder in 3 jaar (ultimo 2001)

Repetitive Strain lnjuries (RSll is een venamelnaam voor de
niet-chronische en chronische klachten aan handen, polsen, armen,
schouders en nek, Deze mEt RSI aangeduide klachten worden voorna-
melijk veroozaakt door twee risicofactoren in het w6Ík: statische houding
(van het bovenlichaaml en repeterende bewegingen (met aÍrnen en
handen). De combinatie van deze twee risicofac'toren komt vooral voor bij
beeldschermwork2. Ondezoek van dE Arbeidsinspectie laat dan ook zien
dat 56 procent van de ondervraagdo beeldschermwerkers tijdens het werk
met RSI aangeduide klachten heeft. De uitkomst van dit ondeÍzo€kwas
voor het vorige kabinet aanleiding het beleid op h6t terrein van RSI te
intensiveren. ln eerste instantie is hiervoor als doel gesteld een daling van
het aantal beeldschermwerkers met BsI€erelateerde klachten van
tenminste 1O% in het jaar 2001. Dit impliceert een vermindering van
ongeveer 100 000 blootgestelde werknemers met RSlgerelateerde
Hachten. De overheid start hiertoe naast de convenanten begin 1999 een
algemene voorlichtingscampagne.
De combinatie van statische houding en repeterende bawegingen komt
echter niet alleen voor bij beeldschermwerkers. Ook in het we* van
caissières, kappers, koks, lopendebandwerkers en werknemers in de vis-
en vleesverwerkende industrie zijn beide arbeidsrisico's veelvuldig
aanwezig. Een landelijk streefcijfer voor de overige risicoberoepen zal -
zodra meer gegevens beschikbaar zijn - nader worden bepaald.

2.6. schadelijk geluid: 170 000 blootgestelden dinder in 4 jaar (ultimo
2002)

Meer dan een half miljoen mensen werken in Nederland regelmatig in
schadelijk geluid. Hiervan gebruiK circa 6(}!6 geen gehoorbescherming, of
doet dat ni€t consequent, zo blijh uit CBS'gegevens over 1996. Dh
betekent dat 340 000 werknemers onvoldoende beschermd werken in
schadelijk geluid. Uitgaande van statistieken over buitenlandse beroep+
risicovezekeringen lopen in Nederland als gevolg van het werken in
schadelijk geluid jaarlijks naar schatting mesr dan 2 000 werknemers een
ernstige gehoorschade op. Dergelíjke aantallen zijn onaanvaardbaar hoog
en het vorige kabinet heeft daarom als streefc'rjfer geformuleard een
reductie van het aantal werknemors dat onbeschermd werkt in schadelijk
geluid met circa 170 000 op een termijn van - op dat moment nog - vijf
jaar. Om dit doel te kunnen bereiken is aangekondigd dat het dragen van
gehoorbeschermingsmiddelen verplicht wordt bij geluidsniveaus boven
85 decibel in plaats van de huidige 90 decibel. Voorts zullen convenanten
mst hoogrisicobedrijfstakken worden afgesloten om de kloof tussen de
gezondheidskundige grenswaarde (80 decibell an wettelijk voorechrift (85
decibel) te overbruggen en de frequenteretoepassing van
bronm aatregelen te rgaliseren.
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2.7. OPS

Circa 500 000 werknemers in oen groot aantal bedrijfstakken worden
blootgesteld aan organische oplosmiddelen. Daarmee lopen zij een risico
op ziekte en uitval, als gevolg van het Organisch Psychosyndroom (OPS),
een ernstige aandoening van het centrale zenuwstelsel. Naar schatting
hebben ongeveer 2500 werknemers OPS. Dit aantal n€6mt, bii
ongewijzigd beleid, jaarlijks met 30 à 300 toe. Door SÀ/V is ean stringent
preventiebeleid opgestart, waarbij de nadruk ligt op bronbeleid. c.q.
vervanging van oplosmiddelriike producten (verven, schoonmaak-
rniddelen,drukinkten, etc) door-oplosmiddelarme c.q. oplosmiddelvrije
producten. Wettelijke vervangingsregelingen op grond van het Arbobe-
sluit ziin in voorbereiding voor het binnenschilderwerk, het stofferen van
woningen en gebouwen, de grafische branche en autospuiterijen. Voor
diverse andere Bectoren zijn oriëntaties naar noodzaak en mogelijkheden
van vervanging gaande. Nu al is duideliik dat het vervangingsbeleid iri
een flink aantal gevallen slechts beperkt zal kunnen worden ingwuld.
Reden is dat vervangende producten c.q. processen nog geheel
ontbreken, of dat deze weliswaar beschikbaar zijn maar om een aantal
redenen nog niet of te beperkt worden gepraktiseerd. mot name wanneer
sprake is van onbekendheid en esn zekere afwachtande houding bij de
desbetreffende bedrijfstak, omdat de gevolgen van invoering van de
nieuwe bronmaatregel nog onvoldoende bekend zijn. Ook kan het gaan
om een veelbelovende brontechniek die (bij de producent) nog in
ontwikkeling is. Via afsluiten van convenanten wordt beoogd het
verva ngingebeleid binnen bedrijÍstakken ts stimuleren.

2,8. allergene stoffen

Enkele honderdduizenden werknemers worden blootgesteld aen gtofÍen
die op de luchtw'egen en de huid allergische klachten veroorzaken
(beroepsastma, respectíevelijk beroepseczeem). Rec6nteliik is onderzoek
gedaan naar de incidentie en prevalentie van luchtwegallergene stoff€n in
het beroepr, en worden, bij afwezigheid van exacte beroepsziekteciifers,
schattingen gedaan voor de Nederlandse situatie. De belangrijkse
veroorzakers van beroepsastma zijn organisch stoí enzymen, latex,
isocyanaten en anhydriden.

Een bekend voorbeeld is de blootstelling aan tarwemeel en alpha-amylase
(een broodverbeteraarl in bedriiven waarin met meelproducten en
bakkerijgrondstoffen wordt gewerkt De risicopopulatie bedraagt circa
35 000. Uit onderzoek is gebleken dat 7 à 157o van dE werknemEre in deze
sector e€n overgevoeligheid heeft ontwikkeld voor genosmde allergenen.
Overgevoeligheid leidt bij hernieuwde blootstelling tot hot ontwikkelen
van allergie, i.c. bakkersastma, een nog steeds wijdvercpreide beroeps-
ziekÍe. Naar schatting hebben minimaal 1600 wErknemers in ds sector
bakkersallergie, tenrijl ieder jaar 100 à 130 nieuwe gevallen ont8t8an.
Gebleken ls dat in do sector regelmatig sprake is van hoge blootstellingen
aan meelstof, die boven het veilig geachte niveau uitstijgen. De afgelopen
iaren heeft de sector een plan van aanpak ontwikkeld om het astma-
probleem het hoofd te bieden. Het onnvikkelen en implement€ron van
behaersmaatregelen - met nadruk op bronbeleid - staat daarbij c€ntraal.
Via een convenant kan aan dit proces een flinke stimulans worden
gegev€n. Daarnaast kunnen via de convenantsaanpak ook afspraken
wordsn gemaakt over dE bronaanpak van andere allergena stoffen, zoals
latex (risicopopulatie 200 000. minimaal 50fi) astmagevallen, iaarliJks
worden naar schatting 1800 werknemers overgevoelig voor latexl. Ten
aanzien van bronbeheereing van blootstelling aan allergene stoffen die
huidklachten v€roorzaken kunnen, op basis van t€ verrichten ondezoek,
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in een later stadium convenanten worden afgesloten met de betrokken
sectoren in het bedr'ljfsleven.
Daarbij wordt prioriteit gegeven aan sectoren waarin veel uitval door
huidklachten voorkomt.

2.9. kwarts

Ruim 100 000 werknemers in de bouwnijverheid En keramische industrie
--urorden-bleotgesteld-aanJerartsr-aíkomstig uit-steenachtige materialen.

Bij circa 107o ervan (o.a. voegenslijpers en sleuvenhakkers) is sprake van
zeer hoge blootstellingen. Dit kan leiden tot silicose en in het uiterste
geval tot Íongkanker. Binnen de bouwnijverheid zijn door sociale partners
initiatieven genomen om tot de noodzakelilka stofreductie te komen bij
risicovolle werkzaamheden. Doelstelling daarbij is het voldoen aan de
wetteliike grenswaarde van 0,15 mg/ma door inzet van allerlei beheers-
maatregelen. SZVI/ is doende om beleidsregels op te stellen waarin de
stand der techniek m.b.t. beheersmaatregelen wordt vastgelegd. Veel
thans gebruikelijke technieken gaan echter niet (voldoende) uit van éen
bronaanpak. Via een convenant kan de inzet van bronbeheersings-
maatregelen verder worden gestímul€erd. Daarbij is het doel om te gaan
voldoen aan de wetteliike grensaraarde van 0.075 mdms zoals die reeds
Ín sectoren buiten de bouwnijverheid geldL

3. Welke bedriiÍstakken komen ln aanmerklng?

3.1. waar blootstelling relatief of absoluut het hoogst is

Convenanten worden aangegaan met bedrijístakken waar het aantal
blootgestelden aan een bepaald arbeidsrisico relatief of absoluut het
hoogst is. ln dit verband zijn twee criteria gehanteerd om de hoogrisico-
bedrijfstakken te selecteren: 4O procent van de werkzame personen
binnen de bedriifstak moet aan het onderhavige arbeidsrisico blootgesteld
staan of een bedrijfstak moet minimaal 50 000 blootgestelden omvatten.
Voor de arbeidsrisico's geluid, tillen, werkdruk is voor de selectie gebruik
gemaakt van CBS-monitorgegevens 1996 en 1997 (zie bijlage). Voor het
bepalen yan de risicopopulatie voor RSI is uitgegaan van het onderzoek
dat in 1998 is uitgevoerd door de Arbeidsinspec-tier. Voor de arbeids-
risico's kwarts, allergene stoffen en oplosmiddelen is gebruik gemaakt van
recent onderzoek. Bii deze arbeidsrisico's zullen waarnodig ook produ-
centen in de convenanten worden betrokken,

3.2. inspelen op eigen initiatieí van «zelfmelders»

Prioríteit genieten vanzelÍsprekend de hoogrisicobedrijfstakken die zowel
absoluut als relatíef een groot aantal blootgestelden kennen: de impact
van resultaten op de landelijke beleidsdoelstellingen en streefciif€rs is
daar het grootst. Maar de haalbaarheid van convonanten is aftankelijk
van draagvlak bii zowel werkgevers als werknemers. Daarom kan ook mat
zogenoemde zelfmelders convonanten worden aangogaan, indien die
bedrijfstakken op eigen initiatief plannen ontwikkElen met betÍel«ing tot
éón van de prioritaire aÈeidsrisico's en die plannen van voldoende
ambitie getuigen. Voorbeeld van zo'n initiatiefrijke branche die zichzelf
heeft gemeld, is de funderingsbranche.

3.3. het bereik van de convenanteanpak

ln totaal zijn - vooralsnog - 29 hoogrisicobedrijfstakken geselecteerd lzie
schema 3). Als uitgangspunt voor de indeling in bedrijfstakken is de
Bedrijfstak lndeling Kamers van koophandel (BlK-codering) gebruikt.
Hierin worden zo'n 70 verschillende bedrijfstakken onderssheiden. Door
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convenantan te sluhen met de geselecteerde bedriifstakken kan potentieel
bijna 4O procent van de landelijke risicopopulatie worden bereikt.
Daarnaast wordt indirect bereik beoogd. Convenanten hebben een
voorbeeldwerking riaar andere bedrijfstakken. Overkoepelende
voorlichting rond de convenantsaanpak is daarbii een belangriik
instrument van de overheid. Ook kan ondezoek naar de stand van de
techniek in de ene bedrijfstak richtinggevend zijn voor andere bedrijfs-
takken, De beleidsregels en de handhaving daarop door da Arbeidsin-
spectie hebben op termiin eveneens een vliegwieleffect. Eerder is al
gezegd dat koppeling van de convenanten aan het CAO-niveau belangrijke
voordelen biedt. Uit een nadere analyse van de hoogrisicobedrijfstakken
blijk dat in de meeste van deze bedrijfstakken meerdere grote CAO's
worden afgesloten. Er zal in sommige bedrijfstakken daarom naar
verwachting ook meer dan één convenant moet€n worden afgesloten.
Uitgaande van de geselecteerde29 bedriifstakken is de echatting dat het
om ongev€er 40 convenanten gaat. Het streven is in de komende 4 iadr
minimael 20 convonanten af te sluitan.
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4. Wat woÍdt in een convonant geregeld?

4.1, algemeen

De ervaring - met eerdere arboconvenanten - leert dat voor het welslagen
van een convenant een aantal elementen van wezenlijk belang is: het
formuleren van heldere en toetsbare doelstellingen. het verkrijgen van
sterk commitment van.de convanantspartners op de afsprakeíIen
waarborging van de daadwerkelijke implementatis van de afspraken op
bedrijfsniveau. Alles wat in een arboconvenant nieuwe stiil wordt

- leregeld moetft ieraan getoetst worden.

1.2. taakstelling en termijnstelling

De essentie van elk arboconvenant nieuwe stijl is de taakstelling en
termiinstelling. De taakstelling kan betrekking hebben op de normerin!
van de ölootstelling of de mate van toepassing van preventia- c.q.
bronmaatregelen volgens de huidige of toekomstige stand der techniek.
Ze hebben als uiteindelijk doel het aantal blootgestelden aan een bepaald
arbeidsrisico te reduceren. Die reductie zal, waar mogelijk, ook in een
bepaald percentage worden vastgelegd. ln alÍe gevallen zal het convenant
aan een bepaalde looptijd worden gebonden, hetgeen betekent dat ook
aan de realisatie van de afgesproken taakstelling een tildpad wordt
gekoppeld. Dít vraagt om een heldere ti.idsplanning van het hele
convenantsproces. Daarom worden in hetconvenant ook afspraken
gemaakt over de termijn waarop de verschillende onderdelen van het plan
van aanpak uitgevoerd mooten zijn. Dit stelt ook eisen aan monitoring en
voortgangsbewaking.

1.3. toepassing stand der techniek

Arbeidsrisicob kunnen dikwiils worden vermeden en bestreden door
toepassing van de etand der techniek. Met de stand der techniek wordt
bedoeld: de thans beschikbare oÍ in de toekomst mogelijke maatregelen
ter beheersing van €en aóEidsrisico, gelet op wat gezondheidkundig
wenselijk en praktisch uiwoerbaar is. Deze maatregelen kunnen zowel van
technische als van organisatorische aard zijn. ln het convenant vormen
aÍepraken omtrent de - geleidelijke - toepassing van de stand der techniek
on toozicht op de naleving van deze afspraken door de Arbeidsinspectie
een vast onderdEel. Hierbij wordt rekening gehouden met wat econo-
misch haalbaar is in de bedrijfstak Onderdeel van de afspraken kunnen
normen zijn, die als beleidsregel worden gepubliceerd (zie
paragraaf 1.10). Waar nodig kan de ontwikkeling en toepassing van
innovatieve arbeidsmiddelen en -mettoden, bijvoorbeeld via pilotpro-
iecten, financiee! worden ondersteund. Dit kan o.a. via het programma
Technologie en Samenleving van EZ en door bepaalde arbeidsmiddelen in
aanmarking te laton komen voor fiscale faciliëring via de FARBo-regeling.

í.1. structurele voorziening of regeling

Met een convenant wordt ook beoogd het aóobeleid op bedrijfstakniveau
op een hoger plan te brengen. Dat kan door instelling van €en structurele
vooziening, bijvoorbeeld een platform dat binnEn de bedrijfstak als
kenniscentrum en informatiepunt fungeert, Hierbij zouden de
arbodiensten die in de bedriifstak werkzaam zijn nadrukkelijk moeten
worden betrokkgn. De overheid kan in hEt kader van 66n convonant voor
de oprichting v6n een platform voor de bedrijfstak een eenmalige
startsubsidie vorstrekken. Ook ls een eenmalige overheidsbijdrage aan
een arbobedrijfstakfonds of arbosubdidieregeling denkbaar, waarbij aan
koppeling met een O&O-fonds gedacht kan worden.
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4.5. ontwikkeling van branchespxifieke instrumenten

Een onderdeel van het convanant kan ook ziin de ontwikkeling van een
branchespecifieke risíco-inventarisatie en -evaluatie en een werkboek
waarin wordt beschreven op welke wijze de afspraken over de toepassing
van de stand van de techniek in verschillende werksituaties concreet
gerealiseerd kunnen worden.

- - L6..voorlichting--- -

ln elk convenant worden verder afspraken vastgelegd over voorlichting.
Met effectieve voorlichting in de bedriifstak kan - in aanvulling op
algemene voorlichting - een belangriike biidrage geleverd worden aan de
daadwerkeliike implementatie van de convenantsafspraken op bedrijf+,
niveau. De voorlichting zal zich op zowel werkgevers als werknemers
(vertegenwoordigers) richten. De personeelsvertegenwoordiging, de OR
en de vakbond kunnen een belangrilke rol vervullen bii het stimuleren van
doorvertaling van convenantsafsprakan naar het plan van aanpak in
bedrijven. Daarnaast is het aan te bevelen de in de bedrijfstak we*zame
arbodíensten te betrekken bij de voorlichting.

47. monitoring en evaluatie

Ontwikkelingen met bEtrekking tol blootstelling van w€rknemars aan
arbeidsrisico's en klachten dientengevolge worden op hoofdlijnen
gevolgd aan de hand van landeliik rapresentati€ve monitorgegevens van
het CBS. Deze komen iaarlijks beschikbaar. Ontwikkelingen met betrekking
tot maatregelen die werkgevers nemen worden op hoofdlijnen gevolgd
aan de hand van landelijk representatieve monitorgegevens van de
Arbeídsinspectie. Ook deze komen jaarlijks beschikbaar. Die gegevens
volstaan over het algemeen niet om de vorderingen die in het kader van
de afzonderlijke convenanten worden gemaakt te kunnen toetsen.
Hiervoor is extra onderzoek nodig: een nul-, tuseen- en eindmeting met
betrekking tot zowel het aantal blootgestelden als dE maatregelen waaÍop
het convenant is gericht Bepalingen dienaangaande vormen een
noodzakelilk onderdeel van elk convenant.

4,8. cofinanciering overheid en sociale partners

Uitgangspunt bil de Íinanciering is da overheid en sociale partners in
principe in gelijke mate bijdragen, ook financieel. aan het convenant en de
voonryaardenscheppende activhoiten in dat kader. Dit hoeft niet voor alle
onderdelen op dezelÍde wijze te gelden. De overheid financiert in principe
de directe kosten die zijn veöonden aan de totstandkoming en implemen-
tatie van een convenant waaÍmee wordt gedoeld op het convenants-
proces. Daarnaast komen de kosten die samenhangen met het ondezoek
naar - toepassing van - de stand van de techniek, monitoring en evaluatiE
meestal voor rekening van de overheid, teneinde de neutraliteit en waar
mogelijk het wetenschappeliik gehalte te waarborgen. Voorts neemt de
overheid de kosten voor haar r€kening van de externo ondersteuning van
de branche-begeleidingscom missie door een projectbureau. Koeten
ingevolge andere afspraken in het convenant verg€n een bijdrage van de
bedrijfstak Voor de overheidsfinanciering van de convenanten zal een
kader subsidieregeling worden ontwikkeld.

1.9. de eigen bijdrage van de bedriifstak

ln het convenant wordt geregeld in welke mate on voor welke onderdelen
overheid, werkgevers en werknemers in de bedriifstak qua financiën en
menskracht participeren gedurende de looptiid van het convenant. De

17Tweede Kamer, vergaderjaar 1998-1999, 26 375, nr, 1



hoogte van de financiële b'rjdrage die van de bedrijfstak wordt verwacht, is
onder meer afhankelijk van de kosten die uiWoering van het plan van
aanpak met zich meebrengt en de financiële draagkracht van de betrokken
bedrijfstak

5. Hoe komt een convenant tot stand?

5.1. aanpak per convenant in drie fasen: het stappenplan

Om een convenantte kunnen afsluiten dienteen aantal standaard-
activiteiten te worden ontplooid. Deze activiteiten verlopen in principe
volgens het stramien van het stappenplan (zie schema 4). Het stappenplan
is onderverdeeld in drie fasen. ln elk van deze fasen wordt toegewerkt
naar een belangrijk product: eerst naar een intentieverklaring, dan naar de
ondertekening van hettaakstellende convenant, en tenslotte naar de
implementatie - en evaluatie - van het convenanL De gemiddelde duui
van hetgehele proces zal - afhankelijk van het arbeidsrisico en de
bedriifstak - 2 à 4 jaar ziin. Om te voorkomen dat te lang wordt geïnves-
teerd ín eèn proces dot weinig kans heeft op concreot resultaat, zal door
de overheid als leidraad worden gehanteerd dat Een intentieverHaring
binnen drie maanden na de start van de verkennende besprekingen
getekend moet zijn en dat het taakstellende convenant maximaal I iaar na
ondertekening van de intentieverklaring gerealiseerd wordt. Dit zal ook in
de intentieverklaring zelf worden opgenomen.

5.2. eercte fase: naar eea intentieve*laríng

ln dE eerste fase wordt nagegaan of bij partiien daadwerkelijk voldoende
draagvlak aanwezig is voor €en taakstellsnd convenant, welke obstakels
er wellicht nog zijn die opgeruimd kunnen worden, welke wensen er leven
ten aanzien van de doelstellingen van het convsnant, en of die wensen
verenigbaar zijn. De eerste fase moet uitmonden in een intentieverklaring.
De intentieverklaring is een pre-conv€nant, waarin paÍtaien verklaren een
taakstellend convenant te willen opstellen en afspraken vastleggen over
d€ activiteit€n die daarvoor nodig zijn. Tevens verbinden partiien zlch in
de intentieverHaring aan de soort van bepalingen die in het convsnant
zullEn worden opgenomen. ln de intentieverklaring verklaren partiien
bijvoorbeeld te strsven naar een convenant dat 6en streefcijfer bevat, nog
nièt welk streefciifer dat concreet zal zijn. Die invulling maakt deel uit van
de tweede fase.

5.3, tweede fase: naar een conv"n"nt

ln de tweede fase wordt een tripartite branchebegeleidingscommissie
(BBC) ingesteld, die belast is met de invulling van de bepalingen van het
convonant en het opstellen van een plan van aanpak. Dit plan maakt
integraal onderdeel uit van het convenant, en vormt mede de basis voor
het kwantitatieve doel of de taakstelling. Zoals eerder gezegd kan deze
taakstelling, afhankelijk van ha arbeidsrisico, betrekking hebben op de
normering van de blootstelling of de mate van toepassing van bepaalde
preventie- c.q. bronmaategelen.
Een belangrijke voorwaarde is kennis over het aantal blootgestelden, de -
huidige en in do tookomst mogeliike - stand van de techniek Bn de mate
van toepassing daarvan op dit moment in de badrijfstak,

Hiervoor zal in aanvulling op de reguliere monitoring door CBS en
Arbeidsinspectie in veel gevallen ondezoek nodig ziin. Dit zal door een
extern ondezoekbureau worden uitgevoerd. Een extern proje«bureau zal
in deze fase werkzaamheden ter ondersteuning van de BBC verrichten.
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Deze fase wordt - indien succesvol - afgesloten met de ondertekening van
het convenant door sociale partners en de staatssecretaris van SA,V.

5.4. derde fase: implementatie en evaluatie van het convenant

De derde fase omvat implementatie en evaluatie. HBt convonant zal
volgens het daaraan gekoppelde plan van aanpak worden uitgevoerd.
Voortgang en tussentijdse resultaten zullen worden getoetst via
monitoring door CBS en Arbeidsinspectie, en zonodig door extern
ondezoek. De BBC zal op basis hiervan beoordelen of de uitvoering en
implementatie van het convenant naar wens verloopt en of voldoende
resultaat wordt geboekt,
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BBE

o Offertes
r Opdrachtbrleven

10. lmplementatio &
voortgangsbewaking

t3-
29
mnd

r lmpl€m8ntatio doelactiviteiten
op branch6- en
ondernemlngsnlveau

r Perlodleke toetslng van dg
voortgang door BBC mede op
bàsls mónllordeoevens

o Tussenmetíng
. TrJssonovaluatlg

1 1, Evaluatie I
mnd

o Evaluatieconvenantaíspraken
door extem bureau

r Eindoordeel BBC

. EindmEtlng

. EvaluatioÍspport

Tiidsduur per conwanant 2148 mnd (2 à 4iaarl
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BULAGE

E.A.P. Koningsveld, l(erciiíort ma€trchap
pclllk kosten van aíbildsom3t ndigheden in
Nedarlandi's€ravenhagg VUGA Uí§arcdi
8,V., msi 1997.

HANDMANG ilLI.-EN OP DE WERKPLEK

lnleidlng

Op 21 augustus 1997 heeft de Commíssie Arbeidsomstandigheden van de
SER advies uitgebracht over nader beleid inzake handmatig tillen op het
werk. De Commissie is in haar advies unaniem van mening dat de
problematiek dermate ernstig is, dat er alle aanleiding toe is om mser

.aandacht te besteden aan het vooÍkomen en verminderen van de nadelige
gevolgen van handmatig tillen. Over de manier waarop dat zou moeten
gebeuren adviseren de partilen echter verdeeld. De werkgeversgeleding is
van mening dat het huidige Arbobesluit toereikend is. Om de aanpak van
de tilproblematiek ts bevorderen pleiten de werkgevers voor expliciete
aandacht voor tillen in de verplichte risico-inventarisatie en -evaluatie. De
vakbeweging en de onafhankelijke geleding daarentegen stellen voor om
een wetteliike norm vooÍ tillen in te voeren, gebaseerd op gezondheid-
kundige waarden. Zij geven daarbij de voorkeur aan een flexibele norm, in
de vorm van een basisnorm met de mogelijkheid om op bedrijfsniveau of
op brancheniveau daarvan ef te wilken in overleg en overesnstemming
tussen werkgever en werknemers.

Structurele aandacht en aanpak noodzakelfik

Het onderwerp tillen op het we* verdient meer strusturele aandacht.
Ruim 1,3 mil.ioen werknemers tillen regelmatig meer dan volgens de
huidige inzichten gezondheidkundig verantwoord ie. Ongevaer de helft
van deze 1,3 miljoen tilt regelmatig g€wichtsn van me€r dan 25 kilogram.
en ruim 250 000 werknemers tilt regelmatig meer dan 40 kilogram.
Klachten aan het bewegingsapparaat is een van de belangrilkste oozaken
van arbeidsgebonden ziektevezuim, medische consumptie en arbeids-
ongesch iktheid. De maatschappel iike kosten van arbeidsgebonden
bewegingsapparaatklachten zijn hoog, ruim 4,8 miliardr. Een belangrijk
deel hiervan heeft te maken met handmatig tillen.

Fulnrte voor maatwerk

De wijze waarop structurele aandacht voor tillen het best kan worden
bevorderd en hoe een substantiële vermindering van de tilprobtematiek
bereikt kan worden is, mEde gezien de uiteenlopende standpunten van
werkgevers en werknemers, niet eenvoudig te bepalen. Het afgelopen laar
is gezocht maar een tussenweg die recht doet aan de argumenten van
beide partijen. Daaóij is steeds uitgangspunt geweest om ruimte voor
maatwerk te koppelen aan e€n krachtige, resuhaatgerichte aanpak
Alhoewel wettelijke kwantitatieve normering van het tilgewichf gezien de
ernst en omvang van de problematiek, zeker gerechWaardigd is, heeft dit
nadelen vanuit het oogpunt van kosteneffectiviteit en de ruimte voor
maatwerk. Andenijds is van alleen een globale doelbepaling, gecombi-
neerd met de risico-inventarisatie en -evaluatie, onvoldoende effeqt te
venvachten. Door de lange termijn die vaak ligrt tussen de blootstelling
aan tillen en klachten aan het bewegingsapparaat als gevolg hieruan,
hebben ook financièle prikkels, gericht op ziektevezuim en arbeide-
ongeschiktheid, op de korte termijn niet voldoende resultaat.

Aanpak vla convenanten

Een aanpak met bedriifstakgewijze afspraken, vastgelegd in conwnanten
mst de overheid, lijkt de meest aangewezen weg om de gewenstB
substantiële redustie van de tilproblematiek te berEiken. De gemeen-
schappelijke verklaring van 3 december jl. van het kabinet en sociale
partneÍs over arboconvenanten wettigt het vertrouwen dat daarmge gen
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I El. NIOSH-íormulc (Fsvbed odltlon. tg$tl l3
ontwilk ld door hct Nldon.l lnstituto íor
occupstlonal srÍety end Hcelth. Mst d6zc
íormulc lunncn dbltustio. b€oordcold
wordcn cn llmllton vooÍ het gawidrt vrn te
tllbn leaten wordln baÍrkcnd op ba3is vln zea
írctoÍrn dis k nmrrkond zlin voor.cn
tll.ltuati.: horlzont!|. on wÍdcalc tÍstand rrso
dc hí tot h.t lhhrlm, vaÍplàrtslng v.n dc
bí, dr.lling vln h€t llchalm bii hct till€n,
Íraquentie van het tlllsn cn contact mat da
hsl. Ondcr optimald om3trndighoden lB o6n
gcwícht van 23 kg losg€staan. Dat wordt lag6r
naaÍmato do ganoomdè Íactoran mcoÍ van
invloed zlln. Volgens een r.cent adviar vrn dc
Gezondheidsraad (19951 ls hct ovaÍlchrliden
von dr NIOSH-íormule cen gocde indlcator
voor de aanwezigheld van gezondhclds-
rielcob.

wezenlijke bijdrage kan worden gelevord aan beperking van do
tilproblematiek in Nederland, en dat nadere wetgeving niet nodig zal ziin.

Landeliik rtreeÍcijfer voor tillen

Ten aanzien van de tilproblematiek is als landeliik stÍeofciifsr geformu-
leerd een afname van het aantal werknemers dat regalmatig artraarder tilt
dan gezondheidkundig verantwoord is met 30% binnEn een torÍniin v8n
zeven iaar. Dit is een ambítieus streefcijfer. Voor tillen geldt echter, dat
duurzame effectíeve maatregelen in veel gevallen mogelijk en haalbaar

'-zijn;flier'staatt€genover datde termija van 7 jaar ruimer is dan de
termijnen die voor de andere arbeidsrisico's ziin geformuleerd. Daarvoor
is gekozen omdat de benodigde maatr€gelen investeringen vergen die in
de tijd efficiènt en kosteneffectieÍ gepleegd moeten kunnen worden.

Selectie ven de hoogriticobedrijÍrtakken

Als hoogrisicobedrijfstakken waarmee convenanten zullen worden
afgesloten zijn in eerste instantie de bedrijfstakken aangeduid waarin,
volgens de Arbomonitor zowel in 1996 als in 1997, meer dan rOTo van het
totaal aantal werknemerg aangeeft vaak kracht ta moeten gebruiken. Vaak
kracht gebruiken betekent in een groot aantal gevallen he,tzelfde als mraar
tillen. Daarnaast worden bedriifstakken waarin meer dan 50 000 mensen
regelmatig kracht moeten gebruiken, gezien de grote absolute omvang
eveneens als hoogrisicobed riiÍstakken beschouwd.
De volgende bedrijÍstakken vallen onder d€ze definitiq bouwnijverhaid
(bouwbedrijven en afwerking van gebouwen), zorgsector (verpleeg- en
vezorgingshuizen, ziekenhuizen, overige welziinszorg), landbouw,
houtindustrio, schoon maakbedrijve n, detailhandel (winkels in voedings-
en genotmiddelen!. Biizondere aandacht gaat daarbii uit naar de bouw en
de zorgsector, verreweg de twee grgotste sectoren, zowel wat bstreft
omvang als ern§t van de pÍoblematiek.

Relatie met regelgeving en handhaving

Jn convenanten kunnen afspraken zijn opgenomen ov€r nornen die door
de Arbeidsinspectie zullen worden vertaald in beleidsregels. Beleidsregels
worden - voorzover nodig - vastgesteld om de werkgever en werknemers
meer houvast te geven bij de concrete invulling van hun verplichtingen
die in de Arbowet het Arbobesluit en de Aöoregeling in globale

'doel-voorschriften zijn geÍormuleerd. Deze beleidsregels zullen de basis
vormen voor het - to€komstige - handhavingsbeleid door de Arbeidsin-
spectie in de betreffende bedrijfstak. Hiermee kunnen alle werkgevers in
de bedrijfstak gehouden worden aan de afspraken met betrekking tot de
toepassing van de stand van de technislc Dat schopt rechtsgelijkheid van
bedrijven binnen de bedriifstak. Afspraken in het kader van een convenant
laten onverlet dat de Arbeidsinspoctie in alle gevallen - en volgens de
daarvoor geldende procedunavoorschriften - zal hendhaven op de
bestaande wettelijke normon, zal optreden bij constatering van evidente
misstanden en zal reageren op klachten 6n onggvallen.

De Arbeidsinspectie zal voorts vanaf d€ gezondheidkundige grens voor
tillen toasen op de aanwezigheid van het ondenruerp in de risico-
inventarisatie en -evaluatie en het plan van aanpak, en het geven van
voorlichting en instruqtie. Voor die gezondheidkundige grens zal de
zogenaamde NloSH-formulet alE reÍerentie dienen. Bij het ontbreken van
een of mser van deze zaken zal de Arbeidsinspectie handhaven volgens
de geldende regels.
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Financiële onderrteuning

Om een brongerichte aanpak van de tilproblematiek te stimulEren, heeft
de SER unaniem geadviseerd om anvesteringen voor het verminderen van
fysieke belasting fiscaal te ondersteunen. ln de regeling voor fiscale
faciliëring van arbo-investeringen (FARBO-regeling) zijn daanoe ook
investeringen voor het verbeteren van belastende tilsituaties opgenomen.
Deze zullen de komende jaren worden uitgebreid. Voor de zorgsector
wordt een regeling gecreëerd, om.investeringen in hulpmiddelen voor
tillen van patiënten financieel te ondeÍsteunen. Daarvoor wordt de
komende jaren ten laste van de SZW-begroting een bedrag van 10 miljoen
jaarlijks uitgetrokken. Nog eens 10 miljoen wordt ten laste van de
VWS-begroting loonsomevenredig verdeeld over de seetorfondsen in de
zorgsectorten behoeve van preventíeprojecten op het terrein fysieke
belasting. Voorts is ín opdracht van SZ\/V En VWS het programma
Preventie Klachten aan het Bewegingsapparaat (PKB) opgestart. De
Nationale Commiasie Chronísch Zieken en Zorgonderzoek Nederland
(ZON) voeren het programma uit. Doelstelling van het programma is het
stimuleren van de toepassing van effectief gebleken of kansrijke
praktische instrumenten en het evalueron van de effecten, zodat kennis
beschikbaar komt over de voorwaarden voor doeltreffunde interventies en
de mogelijke opbrengsten daaruan.
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Brief Lisv over overleg uvi-arbodienst
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Geachte dames en heren,

In een interview mgt]rouw ('Geduld met Hoogervorst is op', z6 februari 2ooo)
gaat uw commissielid mewouw Smits in op het gebrek aan begeleiding van ziei<e
werknemers in het eerste ziehejaar. Een van de oorzaken hiernan is volgens haar
het gebrek aan overleg tussen arbodienst en uitvoeringsinstelling. Dit zóu mede te
wiitel- ziin aan een besluit van het Lisv om hienroor geen geld mèer ter beschikking
te stellen. Dit verwiit is echter niet op de feiten gebaseerd. Gezien het belang van
een goed inzicht in de verdeling van verantwoordelijkheden tussen het publieke en
het private domein menen wii er goed aan te doen u als leden van de viste
Kamercommissie tekst en uitleg te geven.

Het Lisv is opdrachtgever van de uitvoeringsinstellingen en bepaalt als zodanig
binnen het bestaande wetteliike kader aard en omvang van de àoor de uvi's uit-te
voeren taken. Dit gebeurt op basis van zogenoemde referentiediensten. Over de
omvang van deze diensten en dehoogte van de tarieven die daarvoor worden
betaald, onderhandelt het Lisv jaarliiks met elk van de viff uvi's. De uvi's brengen
offertes uit, het Lisv toetst die aan de omschreven referentiediensten en intern
gehanteerde standaardtarieven en uiteindeliik wordt per te leveren dienst een tarief
vastgesteld.

Op grond van de Organisatiewet Sociale Verzekeringen financiert het Lisv alleen
publieke, dat wil zeggen uit de verschillende sociale zekerheidswetten
voortvloeiende activiteiten. Het gaat dus om financiering van wetteliike taken uit
collectieve fondsen. Diensten die zich in de private sfeei moeten volirekken, zoals
preventie en verzuimbegeleidin g, ziin hiervan nadrukkeliik uitgesloten.

Hier zit hem dan ook de crux. De werkgever is, samen met ziin arbodienst,
verantwoordeliik voor preventie en verzuimbegeleiding van zijn werknemers in het
eerste iaar van ziekte. Activiteiten die sinds het van kracht worden van Tz/Arbo in
1994 zlin geprivatiseerd. De uvi moet sindsdien, bij dreigende
arbeidsongeschiktheid van'een werknemer, een oordeel vellen over de





8l.d

verzuim-begeleiding van werkgever en arbodienst. Daarnaast kan de uvi werkgever
en arbodienst, wanneer zij dat wensen, adviseren \ivanneer er problemen drei[en
rond werkhervatting. Deze beide taken, controleur en adviseui, ziinpublieke iaken
die als doel hebben instroom in de WAO te voorkomen. Thken die oàk wel de
poortwachtersfunctie van de uvi worden genoemd.

Binnen d-ie poortwachtersfunctie is wel degelijk ruimte voor overleg over specifieke,
doorwerkgeYer en arbodienst gesignaleerde en gemotiveerde probÉemsituaties.
Overleg-dat door het Lisvwordt gefinancierd. De uvi kan bijvoórbeeld op verzoek
van werkgever en arbodienst een gratis reintegratieadvies geven over wagen als: is
er nog wel een passende werkplek in het bedrilf te vinden óf kan een
reintegratieinstrument uitkomst biedenl Hiervoor heeft de uvi informatie nodig
van werkgever en arbodienst in de vorm van een reintegratieplan. Ook is er ruimte
voor overleg wanxeer uit het door werkgever en arbodienst ingediende
reinte€ratieplan blijktdat een werknemer niet meer in het eigin bedrijf aan het
werk kan. Gezamenliik kan dan worden bezien of de mogelijkheden voor terugkeer
inderdaad ziin uitgeput en zo ia, of er een spoor naar een andere werkgever moet
worden gevolgd.

Het is echter niet de bedoeling dat de uvi werkzaamheden die behoren tot de
verantwoordelijkheid van werkgever en arbodienst overdoet en hiervoor
verantwoordeliik wo1dt. Voor regulier overleg tussen uvi, werkgever en arbodienst
uver alle verzuimende werknemers is geen financiële ruimte, hoe graag
professionals van beiden kanten dat ook zouden willen. Dat heeft àe wétgeret
bewust niet gewild. De verzuimbegeleiding is immers geprivatiseerd en àe
publieke uvi is bewust op afstand geplaatst in de rol van controleur en adviseur. Dit
is een essentiële wiiziging in positie en rol van de uvi in het eerste ziekteiaar. Als de
politiek dit anders wil,-is verandering van de wet nodig.
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Bijlage 5

Tabellenbijlage

lnderr. bijlage is een aantal aanvullende tabellen opgenomen.

De nummering van de tabellen volgt de hooftlstuknummering van dit rapport.

Tabellen die beginnen met Bl horen dus bij hoof<lstuk 1, die beginnen met 82 bij
hoofdstuk 2, etc.
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Tabel 8l.l Onvang van de dienst

de'dàelnomgÍsaàr-.,ineting3

:' '' t{í:=''79}

- a[g,, ,.,. . ' ,%

hoeveel vestigingen heeft de dicnst?
- 1 vestiging
. 2-5 vestigingen
- 6.1 0 vestigingen

- meer dan 1 0 vesligingen
. geen antwoord

hoereel nedewerkerc telt de dienst in totaal?
- minder dan 35
- 35-99 medewerkers

- I 00-200 medewerkets

- meer dan 200 medewe*ers
- geen antwoord

en hoeveel daaruan zijo als hefuijÍnrts werhzaan?
-1 beddlÍsans
. 2.3 bedrijÍsartsen
.4.10
.11.20
.21-50
. 51.100
.meer dan 100 bedrijÍsartsen

'geen antwoord

(gemiddeld: 2.Sbedriifsartsen)

(genÍddeld: 6.01

bemiddeld:15.11
(gemiddeld: 30.81

(gemiddeld: 68.3)

(semiddeld: 1 54.71

totaal aantal hedriiísartsen: 1.748

27

29

11

I
3

6

r6
26

I
I
3

6

4

34
36

14

12

4

56

18

11

r3
2

8

20

33

1t
11

4
I

5

44
14

I
10

2

In de vragenlijst is via nraag 36b aan de die'nsten gevraagd hoeveel artsen zij in dienst hebben en hoeveel

daarvan geregisteerd zijn als bedrijfsars, hoeveel in opleiding en hoeveel niet in opleiding.
Van de 79 diensten hebben 75 diensten het aantal artsen dat bij hen in totaal werkzaam is opgegeven,

waaÍonder 69 diensten tevens deze nadere uibplitsing hebben gegeven.

Bij deze 69 dienstenzijn intotaal:
1514 artsen werkzaarq waaronder:

683 (45%) geregisteerd als bedrijfsarts
265 (18%) geregisteerd als bedrijfs- en verzekeringsarts
375 (25%) AGIO's (in opleiding voor bedrijfsarts)
l9l (13%) AGNIO's (nog niet in opleiding voor bedrijfsarts)

Niet iedere dienst rnaakt echter ook gebruik van AGMO's.
Bij bovenstaande 69 diensten is dit bij 26 diensten (38%) het geval. Kijken we bij deze 26 diensten per dienst

hoeveel van de artsen bestaat uit AGNIO', dan levert dit het volgende beeld op:

van het totaal aantal artsen bij deze 26 dienstm maakt het aanÍal AGNIO's:
. 25% ofminderuit
.26-50%
. meer dan 50% uit

bij 18 v.d. 26 (69%) is dit het geval

bij 6 v.d. 26 (23%) is dit het geval

bij 2 v.d. 26 (8%) is dit het geval.
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Tabel Bl.2 Grootte van de bedrijven en sectoren waarunoÍ rcspectievelijk waubinnen de diensten wakaan ziit

:.....1]|..:]..:::i:i:'--..':'::'::-'1i.:.:j-!.,:l:

':"-r-tm-

ds dienst is voonl werlaaam voor: '
. zeer kleine bediliven
. khine bedriiven

- middelgrote bediljven

(minder dan 10 werknemersl

(10 - 99 werknemersl

(100 - 499 werknemets)

- groot bedrijÍlgrote beddiven (500 oÍ nner werknemers)

- geen anlwooÍd

de dienst is we*zaan (naderc analysel:
. alleen voor zeer kleine bedriiven
.alleen voor kleine bedrÍven
- alleen voor middelgrote beddiven
. alleen voor grote beddlven

- voor bedriiven van diverse omvang

- geen antwoord

brancho(s) waarbinnen de dienst voonlwetkl:'
- land. en tuinbouw, tabakveruerkende en agrarische hedriiven

- delÍstofÍenwinning
. netaal- en electrotschnische industde

- metaalniiveÍheid
- graÍische industde

- zuivelindustrie
. voedings- en genotmiddelenindustrie

- ovedge induírb
- bouw, bouumilverheid

- hout- en meubelindustrie en groothandel in hout

- veÍvoer

(spoorwegen, wegvewoet, luchlvaart, zeevaaÍlkoopvaardiil

- haven en aanvawante bedriiven, binnenscheepvaart en vissuii
. bank- en venekeringswezen

- horeca

- detailhandel

- groothandel

- ovaige zakelifie dienstvulening

(ingenieurs-, rcis-, uitzendbureaus, e.d')

- schoonmaakbediljven
. sociale we*plaatsen
. overheidsdienstm op€nbaaÍ bestuuÍ

(rijk, provincie, gerrcentel

.onderwiis

- gezondheidszorg en maatschappelÍke dienstverlening

- de dienst we*t binnen (nogl anderc branches

lgenoqnd wordt: kanst en cultuw, it'business, defeNe, e.d.)

-geen antwoord

0

3

5

31

38

2

20

42
52

73

3

0

4

6

39

48

3

I
5

33

28

27

11

27

28

29

23

29

l0
27

17

24

28

34

22

23

27

30

47

I

3

l6
33

41

58

2

6

4
26

22

21

s
21

22

23

18

23

I
21

13

19

22

27

17

t8
21

24

37

6

2

' nw antwoordq nqfi rry, nw sutoru nryqk
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Tabet Bl.2 àrootte van de bedrijven en sectorel waarvulr respectievelij* wauhinnen de diensten werkzaan ziin

lvenob)

de dienst werk derhalvc hinnen de volgeníe sutorn ':
. landhouw
. industrie

- bouw
. veívoeÍ
- commerciële dienstverlening
. niet-commerciële dienstvetlening

- andere sectot
. geen antwootd

de diust weilt bafun ana4sel:
- binnen meel secloíen
. alleen in één van bovengenoemde sectoren, nl.

. industde

. bouw

. veÍv0er

. commerciële dienstvedening

. nief commerciële dienstverlening

. andere sector
- gsen antwooÍd

8

53

33

29

54

62

8

3

6

42

26

23

43

49

6

2

40

<- 37

50

47

I
I
2

6

r5
4

* nw antwoordst nogSk rap. neer setorat nogSk
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