
is vooruitzien!
Iemand aan de slag helpen is belangrijk. Nog belangrijker is een

cliënt duurzaam aan het werk te helpen, zodat hij of z'rj niet b'lj

de eerste conjunctuurdip weer op straat staat. Duurzame en

vraaggerichte reintegratie is mogelijk door te kijken naar de

arbéidsmarktbehoefte op middellange term'rjn, de con-
junctuurgevoeligheidvanhetberoependemogelijk.

heden voor een cliënt om met zijn opgebouwde erva-

ring en skills over te stappen naar een andere sector.
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Al decennia lang verloopt de re-integta-
tie van (gedeeltelijk) arbeidsongeschik-

ten moeizaam en ishun arbeidsmarkço-
sitie relatief zwak Wellicht niet terechg
maar wel begrijpelijk De meeste werk-
gevers hebben nu eenmaal een voor-
keur voor'gezonde' krachten. Dat hun
arbeidsmarþositie ooit gelijk wordt aan

die van gezonde mensen is een utopie.
Dat hun arbeidsmarkçositie dankzij
re-integratie kan verbeteren, is dat niet.
Zeker niet als we bij re-integratie meer
letten op duunaamheid en vraaggericht-
heid. Bij de huidige re-integratiepnktijk
saan de moge$liúreden en beperkingen
van arbeidsongeschiken voorop. Dat is

bij een meerrrraaggerichte en duuname
re-integratie niet anders.

Duurzaam
Maar wat is dan een 'duutzame' arbeids-

markçositie? Daartoe heeftTNO een
onderzoek þedaan in samenwerking
met het Researchcentrum voor Onder-
wijs en Arbeidsma¡kt (ROA) en in
opdracht van LIWV. Voor verschillende
beroepsgroepen is nagegaan:

Hoe groot zijn de knelpunren in de
personeelsvoorziening voor werk-
gevers op de middellange termijn,
anders gezegd, waar is de verwachte
vraag naar een bepaald beroep de

aankomende jaren groter dan het
aanbod?

Hoe groot is de kans op verlies van
werk, anders gezegdhoe conjunc-
tuurgevoelig is het toekomstige be-
roep van de gere-integreerde werk-
nemer?

Hoe groot is de kans om bij baan-
verlies, in een andere sector aan

werk te komen, kortom, hoe groot
zijn de uit'nrijkmogelijkheden?

Duurzame beroepen zijn dus beroepen
'waawoor op de middellange termijn
(zeer) grote knelpunten in de perso-
neelsvoorziening worden verwacht,
die laag scoren op conjunctuurgevoe-
ligheid en die (erg) hoog scoren op
'uinvijkmogelijkheden'. De minst
duurzame beroepen zijn de beroepen
waar (vrijwel) geen knelpunten wor-
den verwacht, die (erg) hoog scoren
op conjunctunrgevoeligheid en die (erg)

laag scoren op uitrvijkmogelijkheden
naar sector.

In de tabel staan de meest gekozen re-
integratiebestemmingen van (gedeel-

telijk) arbeidsongeschikten. De eersre

kolom geeft de groep aan, de tweede
kolom hoeveel procentvan de uitge-
st¡oomde arbeidsongeschikten in deze

beroepsgroep in de periode 2OO2-20O5
aan het werk krvam. De meeste uitstro-
mers zijn gere-integreerd als boekhou-
ders en secretaresses (5,9%), verzorgend
personeel (5,87o), chauffeurs (5,6%) en
verkopers (5,0%).

Meer vraag dan aanbod
In derde, vierde en vijfde kolom wordt
geïndiceerd hoe'duurzaam' de verkre-
gen arbeidsmarkçositie is. Voor de
(gedeeltelijk) arbeidsongeschikten die
aan hetwerk zijn gegaan als chauffeur,
agrarisch bedrijfshoofd, aannemer/
installateur, bouwvakker, leraar basis-

onderwijs en monteur, gelden op de

middellange termijn (zeer) grote knel-
punten in de personeelsvoorziening.
Dat impliceert dat deze uitstroombe-
roepen relatief 'duutzaam' zijn, want de
rrraag naar dit soortwerknemers zal
relatief groter zijn dan het aanbod. Het
'reguliere' arbeidsaanbod van school-
verlaters, werkenden die van beroep
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Beroepsgroep (ROAtypering)

Uitstroom

werkzaam

in beroep

Knelpunten in 2012 voor

werkgevers ln de

personeelwoorzlenlng

Con¡unctuur-

gevoeligheld

Uitwijkmogelljkheden

naar ande¡e sectoren

Typeñng Typering fypering

Boekhouders en secretaresses (middelbaar)

Vezorgend personeel (niet-medisch) (middelbaar)

Chauffeurs (lager)

Verkopers (lager)

Receptionisten/ administratieve employés (lager)

Commerciêle employés (middelbaar)

Therapeuten en verpleegkundiqen (hoger)

Hulpkrachten horeca en verzorging (lager)

Winkeliers (middelbaar)

Verplegenden en doktersassístenten (middelbaar)

Agrarische bedrijfshoofden (middelbaar)

Aannemers en installateurs (middelbaar)

Bouwvakkers (lager)

Ziekenvezorgenden (middelbaar)

Leraar basisondenvijs (hoger)

l\Ionteurs (middelbaar)

Commercieel medewerkers (hoger opgeleid)

Andere beroepsgroepen

5,9

5,8

5,6

5

4,8

4

3,7

3,4

2,9

2,8

2,7

2,6

Vrijwel geen

Geen

Croot

Vrijwel geen

Enige

Vrijwel geen

Vrijwel geen

Vrijwel geen

Vrijwel geen

Enige

Groot

Groot

Zeer groot

Vrijwel geen

Groot

Croot

Vrijwel geen

Cemiddeld

Cemiddeld

Cemiddeld

Erg hoog

Gemiddeld

Gemiddeld

Laag

Laag

Cemiddeld

Gemiddeld

Cemiddeld

Cemiddeld

Gemiddeld

Hoog

Laag

Cemiddeld

Hoog

Erg hoog

Cemiddeld

Cemiddeld

Laag

Erg hoog

Erg hoog

Erg laag

Cemiddeld

Gemiddeld

Erg laag

Laag

Cemiddeld

Cemiddeld

Erg laag

Erg laag

Hoog

Erg hooq

wisselen en personen die slechts kort-
durend v¡erkloos zijn, kan niet voo¡zien
in de behoefte aan arbeidskÍachten bin-
nen deze beroepen, zodat werkgevers
zich (ook) op andere groepen moeten
richten. Dan ontstaat automatisch ook
meer ruimte voor gedeeltelijk arbeids-

ongeschikren.

als de totale vraag naar arbeidskrachten,

waardoor het juist voor arbeidsonge-
schikten (ten opzichte van gezonde

werknemers) moeiliik zal zljnom aan

hetwerk te gaan, of zelfs om hunbaan te
behouden. Dat maakt de verworven
arbeidsmarkrpositie minder'duurzaam'.
De tweede indicato¡ voor een duurza-

Meer uitwijkmogel ijkheden,
duu lzamere a rbeidsmarktpositie
Voor de meeste beroepen zijn de knel-
punten voor werkgevers beperkt. Dat
betekent dat werkzoekende a¡beids-
ongeschikten in deze beroepsgroepen

minder baankansen hebben. En als het
ze lukt om wel een baan te verwerven,
dan is er een relatiefgrote kans dat zij
die baan snel weer verliezen. Dit komt
doordat op de middellange termijn het
totale aanbod minstens even groot is

me arbeidsmarkçositie is de conjunc-
tuurgevoeligheid. Sommige beroeps-
groepen zijn bevattelijker voor een

economische crisis dan andere; daar

schommelt de werkgelegenheid dan
ook meer. Uit de analyse blijkt dat
commercieel medewerkers sterk afhan-

kelijk zijn van de conjuncnrur.
Van de beroepsgroepen waarvoor op de

middellange termijn meer vraag naar

werknemers is dan aanbod, heeft alleen

de groep 'leraren basisonderwijs' een

lage conjunctuurgevoeligheid. Deze

scoort - op basis van de eerste ¡¡¡ee indi-
catoren - dus het hoogst wat betreft
'duurzaamheid'. Deze uitstoomroute
is overigens maar voor weinig arbeids-

ongeschikten (<2,5%) weggelegd.

Beroepsgroepen met een gemiddelde
conjunctulugevoeligheid en (zeer) grote

verwachte knelpunten, zoals bouwvak-
kers, chauffeurs, agrarisch bedrijfshoofd,
aannemer/installateur, zijn wellicht
minder duurzaam dan het beroep van
leraar, maar het zijn nog altijd'aan-
trekkelijkere' (lees: duurzamer) beroeps-

groepen dan bijvoorbeeld commercieel

medewerker.

Uitwijkmogelijkheden
Er is nog een derde indicatorvoor duur-
zame arbeid, namelijk de zogenaamde

uitvuijlcnogelijkheden naar andere secto-

ren. Als arbeidsongeschikten werken in
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een beroepsgroep die vooral aan één

bepaalde sector gerelateerd is -bijvoor-
beeld ziekenvenorgenden aan de zorg
en leraren basisondennrijs aan het onder-
w'rjs - dan lopen zij relatief grote risico's

met het zoeken naa¡ nieuw werk als zij
eenmaal hun baan kwijt raken vanwege

bijvoorbeeld bezuinigingen die hun sec-

tor treffen. Zij zullen dus niet zo malfte-
lijkin een andere sector eenbaankunnen
vinden die aansluitbij hun beroepsspeci-
fieke kennis en ervaring.

Hoe meer uitrvijkmogelijkheden, des

te duurzamer is dus de arbeidsmarkt-
positie. Voor de leraren in hetbasison-
derwijs blijken er nauwelijks uitwijk-
mogelijkheden te ziin. Mocht iemand
onverhoopt niet meer als leraar basis-

onderwijs kunnen of willen werken,
dan is het relatief moeilijk om elders

een baan te vinden die aansluitbij de
genoten opleiding (lerarenopleiding/
PABO). Voormonteurs zienwe grote
knelpunten, een niet meer dan gemid-

delde conjunctuurgevoeligheid en

ruime uitwijkmogelijkheden. Die com-
binatie maakt de beroepsgroep tot een
relatief duurzame bestemming voor re-
integratie.

Arbeidsma rkt¡nformat¡e
Het loont dus beroepsgerichte arbeids-

marktinformatie te gebruiken bij re-
integratie. Want hoe duunamer de nieu-
we arbeidsmarkçositie van de gere-

integreerde cliëng des te groter is de

kans op blijvende werkgelegenheid en

des te Heiner het risico van terugval in
een uitkering. Ook voor werknemers
die in deze tijd van recessie en massa-

ontslag hun baan verliezen en voor de

werkgevers die gedwongen afscheid

moeten nemen van gewaardeerde colle-
ga's, is het cn¡ciaal de middellange en
lange termijn arbeidsmarktsituatie niet
uit het oog te verliezen.
De verwachting is dat de Nederlandse

economie in de loop van dit jaar weer

zal aantrekken. De komende maanden

moeten dan ook vooral worden benut
om mensen betrokken te houden bij
de arbeidsmarkt en bij het arbeidspro-
ces. En dan gaat het er niet om dat
iedereen die met werkcijdverkorting of
deeltijdWWte maken krijgt een cursus

bedrijfshulpverlening mag gaan volgen.
'Waar hetvolgens ons wel om gaatis

dat het vak¡nanschap van mensen in bij-
voorbeeld technische en indusriële
beroepen nu op orde blijft ofzelfs ge-

richt wordt versterkL En 'gerichC bete-
kent dan dat rekening wordt gehouden

met de vraag van de a¡beidsmarkt op de

middellange termijn, want daar waar de

valsnensen straks nodigzijn, moetnu al

scholing plaatsvinden.
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