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1 ARBEIDSONGESCHIKTHEID EN REINTEGRATE

1.1 INLEIDING

In het jaar 2001, vicrendertig jaar na de invoering van dc Wet op de
Arbcidsongeschiktheid, telt Nederlund bijna ecu miljocn arbeidsongeschikten. in de /.in
van de Wet op de Arbcidsongeschiktheid (WAO)'. Hocwel dit gegeven zowcl
onnauwkcurig als onbetrouwbaar is, omdat een gcdeeltc van de/c populatie
arbeidsongeschikten nog steeds of wecr aan het werk is (I.andelijk Instituut Sociale
Verzckeringen. 2001), kan wel worden gesteld dat het aantal pcrsoncn met ccn
arbcidsongeschiktheidsuitkering aanzicnlijk grotcr is dan bij de invoering van dc Wet
op de Arbcidsongeschiktheid in 1967 verwacht wordt. (icschat word! tocntcrtijd dat
ongevecr 150.000 werknemers gebruik zullcn gaan maken van deze regeling.
Als halverwege de tachtiger jaren het aantal pcrsoncn met een WAO-uitkcring oploopt
naar 700.000, worden door de overheid de eerste stappen ondernomen in de vorm van
nieuwe wet- en regelgeving, om de groei van de WAO-populatie te remmen. Sindsdien
zijn velerlei maatregelcn ingevoerd met als doel dc instr(H)m van de WAO te
verminderen en de uitstroom te bevorderen. IX" genomen maatrcgelen hebben echter
tot nu toe niet tot de verwachte dating gelcid. Halverwege de jarcn negentig treedt
kortstondig een daling van de WAO-populatie op (periode 1994 - 1997), waarna
vervolgens weer een stijging is opgetreden die tot op heden in stand is gebleven (USV,
2000).

In dit eerste hoofdstuk wordt een verklaring voor de toencmende groei in "WAO-
gevallen' gezocht in het falen van de tot nu toe genomen maatregelen voor
arbeidsremtegratie (en daarmee tot het falcn van dc maatrcgelen gericht op het
vergroten van de uitstroom uit de WAO). In paragraaf 1.2 wordt een chronologisch
overzicht gegeven van de op dc WAO-problcmatick van tocpassing zijndc wet- en
regelgeving, alsmede de hieruit voortvlociendc maatregelen. I evens wordt in paragraaf'
1.3, in dezelfde chronologische volgorde, de relatie gelegd tusscn maatregelcn ten
aanzien van arbcidsreintegratie en de wetgeving.

Op basis van dit overzicht zal worden gcconcludecrd dat dc tot op heden genomen
beleidsmaatregclen met name op het systeem van de WAO-uitvocring zijn gericht en

Onder WAO worden in dil kader alle rcgclingcn in net kader van langdurigc artieidwngcschiklheid vertiaan.
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onvoldoende in Staat blijken om het gedrag van vverkgevers en vverknemers met
bctrekking tot hct proces van reintegratie te beinvloeden. Derhalve lijkt het interessant
om dc aandacht te focussen op maatregelen die rechtstreeks betrekking hebben op de
persoon die vanwege een ziekte of aandoening arbeidsongeschikt is verklaard en
zijn/haar weg naar de arbeidsmarkt moet (terug)vinden. Van belang daarbij is de wijze
waarop de overheid de persoon die vanwege een ziekte of aandoening arbeids-
ongeschikt is verklaard, ziet.
Ten aan/.icn van de rol van deze arbeidsongeschikte persoon zal in paragraaf 1.4
worden aangegevcn dat dc door de overheid 'formed' arbeidsongeschikt verklaarde
persoon, in principe een eigen verantwoordelijkheid draagt ten aanzien van zijn/haar
reintegratie. De gcdachtcgang die hieraan ten grondslag ligt zal worden beschreven in
paragraaf 1.5. Tevens zal in deze paragraaf duidelijk worden dat de visie van de
overheid (nog) niet overeenkomt met de maatschappelijke visie op personen met
bepcrkingen. Aan de hand van theorieön over de positie van personen met een
bepcrking in de maatschappij, zal blijken dat maatregelen gericht op de persoon en
zijn/haar dircctc omgeving, reintegrate kunnen beTnvloedcn. Het hoofdstuk zal
tcnslottc worden algesloten met een model waarin verschillende factoren (bijvoorbeeld
persoonsgebonden factoren) zijn opgenomen, die onafhankelijk en afhankelijk van
elknar him invloed uitocfenen op de kans op reintegratie.

Deze factoren zullcn in hoofdstuk 2 nader worden gespeeifieeerd in de vorm van
variabelcn waarvan bekend is dat ze van invloed zijn op de kans op reintegratie van
personen die vanwege een ziekte of aandoening arbeidsongeschikt zijn verklaard.
Daarbij wordt tevens anngegeven of de genoemde factoren al dan niet zelf
bcYnvlocdbaar blijken en derhalve ondcrdcel van beleidsvomiing kunnen zijn.
Hit hoofdstuk 2 zal blijken dat slechts een gering aantal buiten de persoon gelegen
succesvolle factoren. te beinvloeden is. Daarentegen zijn interventies gericht op de
persoon. succesvol geblekcn en bovendien vrij gcmakkclijk in te voeren. De kans op
succesvolle reintegratie wordt ondcr nicer positief bcinvloed wanneer (om)scholings-
programma's worden gevolgd. waarbij aandacht wordt gegeven aan het trainen van
persoonlijke. sociale en wcrkgerelatcerde vaardigheden. Tot op heden is het succes van
dcrgclijke (om)scholingsprogramma's niet systematisch onderzocht in Nederland. De
ccntrulc vraagstclling luidt dan ook:

/M Aoeverre /e/'<// ne/ vo/^en von een fbm^scAo//n£s/rq/ec/ /o/ re/n/e^raf/'e en
/o/ een
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Om deze vraag te beantwoorden is ecn Studie vcrricht naar het succcs van hct volgen
van langdurige (om)scholingstrajecten door personal die vanwcgc cen zicktc of
aandoening een arbeidsongeschiktheiduitkcring ontvangen om op die wij/.c hun kans
op de reguliere arbeidsmarkt te vcrgrotcn. IX* totale groep personell in Ncdcrland die
gedurende cen bepaalde periode cen langdurig (oni)scholingstraject hecÜ dinirlopcn.
heett hierbij als onderzocksgroepspopulatie gediend.
Aan het einde van hoofdstuk 2 zal het in deze Studie gehanteerde ondcrzoeksniodel
worden gepresenteerd. alsmedc een verdere speeificering van de cerste vraagstclling.

Vervolgens zullen in hoofdstuk 3 de in deze Studie gchantccrdc ondcrzocksmctluKlcn
worden beschreven, waarna in de hoofdstukken 4, 5 en 6 de uit deze Studie
voortkomende resultaten worden gepresenteerd. lloofdstuk 7 geeft tcnslottc de
conclusics wecr. alsmedc cen methodologische cn inhoudclijkc discussic omtrent de
gevonden resultaten. lot slot zullen in hooldsluk 7 uanbevclingcn worden gedaan voor
toekomstig beleid ten aanzien van de reintegrate van mensen met een arbeids-
ongeschiktheidsuitkering.

1.2 DE WETGEVING MET BETREKKING TOT RElNTEGRATlE

reac/j/>ig /o/a/ ecowom/c a/;</ soc/a/ /«/egrc/f/o/i. 77imy«rr // /.v wm'.v.vöry /o
/Ae/r /««Ja/new/a/ r/gA/ on e^wa/ c/zawcfi //i a/Z/wZ/cy mea.vwrt-5 o/7/ie

In de beginperiode van de invoering van de WAO Staat het recht op ecn refle
compensatie van gcderfdc inkomsten voor wcrknemers die tengevolge van cen ongeval
of ziekte niet meer in Staat zijn te werken, centraal (Aarts & De Jong, 1990). Deze
benadering presenteert cen nieuwe optiek op arbeidsongeschiktheid. In de hicraan
voorafgaande periode wordt slcchts aan die werknemers, die arbeidsongeschikt zijn
geworden als gevolg van een bedrijfsongeval of beroepsziekte (risque professionel),
een reale tegemoetkoming in het verlies aan inkomen toegekend. Deze werknemers
kunnen een beroep doen op de Ongevallenwet (1901, vervangen in 1921); voor zolang
de arbeidsongeschiktheid duurt, ontvangen zij een uitkering van maximaal 80% van
het laatst verdiende loon. Ongevallen of ziekten die niet kunnen worden tocgcschrcvcn
aan de arbeidssituatic (risque social) worden gedekt door de Invaliditcitswet (1919).
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Personen die hiervoor in aanmerking komen ontvangen een inkomen op minimumloon
niveau. De toelatingscriteria voor beide verzekeringen worden omschreven als 'streng,
maar rechtvaardig' (Velema, 1993), hetgeen in de praktijk betekent dat slechts een
kleine groep personen in aanmerking komt voor een van deze twee uitkeringsvormen.
Met de invoering van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO) in
1967 krijgt icdercen die arbeidsongeschikt wordt recht op een uitkering. Bij volledige
arbeidsongeschiktheid is dit 80% van het laatst verdiende loon. De uitkering loopt in
principe door tot de pensioendatum. Arbeidsongeschikt is hij/zij die wegens ziekte of
gebrek niet in staat is te verdienen hetgeen gezonde, aan belanghebbende (= de WAO-
cliSnt) gelijksoortige personen (= de maatman), met soortgelijke opleiding en ervaring
gewoonlijk verdienen. Datgene wat de WAO-client nog kan verdienen met zijn/haar
bepcrkingen, wordt aangeduid als de resterende verdiencapaciteit. Hieronder wordt
verstaan, het vermögen van een WAO-client om zieh een inkomen te verwerven met
arbeid op basis van zijn/haar krachten en bekwaamheden en die hem/haar met het oog
op opleiding en vroeger beroep kan worden opgedragen, de zogenoemde 'passende
arbeid' (Kers, Van der Stclt, liscler & Molenaar-Cox, 1996).

Omdat de nadclige inkomensgevolgen van arbeidsongeschiktheid door de WAO
aanzienlijk kleiner worden in vergelijking met de hiervoor bestaande Invaliditeitswet,
hcelt de WAO een enorme aantrekkingskracht op zowel werkgevers als werknemers.
Daarnaast wordt het dc praktijk om iedcrcen die het Ziektcwctjaar heeft volgemaakt,
uutomalisch door le taten strömen naar de WAO (Hibbcln, 1993), hetgeen een toename
van het volume tot gevolg hceft. Bovendien vinden in de jaren zeventig nog enkele
verruimingen van dcze wet plaats die soms zelfs in strijd zijn met de wetteksten. De
verniiming met de meeste impact vindt plaats in 1973 en staat bekend als het
'Monsterverbond' (Stavenuiter. 1999). Deze verruiming bevat een bepaling waarin
wordt gesteld dat ".... bij de vaststclling van de mate van arbeidsongeschiktheid, zoveel
doenlijk rekening wordt gehouden met de door de arbeidsongeschiktheid veroorzaakte
vcrmiiulcrdc gelegcnheid tot het verkrijgen van arbeid ....". Feitelijk betekent dit dat
wanncer icmand gedeeltelijk arbeidsongeschikt is en geen werk heeft. er wordt
aangenomen dat er tussen het niet verkrijgen van werk en de handicap van de WAO-
client in voldoende mate verband aan wezig is, om deze in te delen in de hoogste
nrbeidsongeschikthcidsklasse (80-100%).
Met dcze bepaling begint de 'verdiscontering van de werkloosheid in de WAO' (Kers
et al.. 1996). Niet alleen diegenen die in medisch/arbeidskundig opzicht vollcdig
arbeidsongeschikt zijn. maar ook zij die voor een deel arbeidsongeschikt zijn en voor

CkUurcndc het eerste jur IU uilvil vanwege irhcidsomcichiklhcid word) een aektcwet uitkering verstrckt
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een deel werkloos. kunnen in de hoogsle arbeidsongeschiktheidsklasse worden
ingedeeld. Met is mogelijk om met een relatief geringe mate van arbeidsongcschiktheid
(15-25%). onder toepassing van de verdiscontering. binnen de hoogstc arbeids-
ongeschiktheidsklasse te vallen. Dat veel werknemers gebniik mnkcn van de WAO.
blijkt uit de cxplosieve stijging van de instroom in de jnren /eventig. De
aantrckkingskracht van de WAO wordt vwral ingegeven door de naar vcrhouding
bctere uitkeringsrechten en groterc maatschappclijke aeceptatie van de WAO in
vergelijking met de werkloosheidsregclingen.

De verdisconteringsbepaling is vanuit het oogpunt vnn de werknemer met een
beperking een aantrekkclijke regcling bij een sleehte arbeidsmarkt (uanbml • vraag).
Wanneer het gaat over de positie van deze werknemer op de arbeidsmarkt vonnt. bij
een ruim aanbod. dc/.e regeling geen Stimulans om op eigen initiatief /ich opnieuw een
inkomen dcx>r arbeid te venverven. De overheid erkent de anti-integrerende werking
van de verdisconteringsbepaling: dc toekenning van een volledige uitkering »an een
gedeeltclijk arbeidsongeschikte Staat naar de mening van de overheid herinlreding in
het arbcidsproces in de weg.

In de in 1987 door de regering-I.ubbers ingevoerde stelsclhcrzicning socialc /ekerhcid
worden voor het ecrst maatregclcn opgenomen waarvan wordt vcrwachl dat /.e een
stimulerendc werking hebben voor wat betreft dc herintreding van gedeeltclijk
arbeidsgeschikten. De nadruk binnen de stelselherziening blijft liggen op het regclen
van een goede uitkeringssituatie voor diegenen die daartoe volgens dc wet recht op
hebben.

De wijzigingen in de WAO waarvan wordt venvacht dat zc het hcrinlrcdingspnx:es
stimuleren, zijn zowel op de werknemer als op de werkgever gcricht. Het vcrdiscon-
teringscriterium wordt in zijn geheel afgeschaft, waardoor personen die gedeeltclijk
arbeidsongeschikt worden verklaard, niet mecr een volledige arbcidsongeschikt-
heidsuitkering ontvangen. maar een uitkering bestaande uit een gedecltc WAO cn ccn
gedeelte wcrkloosheidsuitkering. De geringere aantrekkclijkheid van dc wcrkloos-
heidsuitkering zal uitkeringsgercchtigden stimuleren om dc restcrende capaciteiten in
te zetten in reguliere betaalde arbeid, aldus de overheid. Bovcndien wordt ccn nicuw
artikei opgenomen. artikcl 44a WAO: "Indien degene die recht heeft op een
arbcidsongeschiktheidsuitkering berekend naar een mate van arbcidsongcschikthcid
van minder dan 80%. inkomsten uit arbeid genict die minder bedragen dan evenredig is
aan zijn nog bestaande arbeidsongeschiktheid, is de bedrijfsvereniging bevoegd
betrokkene een arbeidsongeschiktheidsklasse hoger in te delcn dan de klasse die
behoort bij zijn op dat moment bestaande mate van arbcidsongcschikthcid'. De
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bedoeling van het "opstapje' is de werkgever een Ioonsubsidie te verschaffen en
daardoor te stimuleren tot het in dienst nemen van de persoon met beperkingen.
lien echte stimulatie voor het in dienst nemen van mensen met beperkingen vormt de
vlak voorafgaand aan de stelselherziening ingevoerde WAGW (Wet Arbeid
Gehandicapte Werknemers, 1986). Kern van de WAGW is de quotumregeling waarin
werkgevers worden verplicht om, afhankelijk van de aard en omvang van het bedrijf,
dric tot zeven procent (gedeeltelijk) arbeidsongeschikten in dienst te hebben. Daarnaast
vvordt het instrument 'proefplaatsing' ingevoerd, waardoor de mogelijkheid wordt
gecrct'crd om werknemers met beperkingen gedurende maximaal twee maanden bij
een werkgever werk te laten verrichten, zonder dat daarvoor een beloning wordt
ontvangen. Beide instrumenten zijn gericht op de werkgevers. Voor de werknemers
met beperkingen vvordt de mogelijkheid geschapen via (om)scholing zieh weer een
positie op de arbeidsmarkt te verwerven. Hiertoe Staat hen een scholingsbudget ter
beschikking van de Gemeenschappelijke Medische Dienst die binnen de WAGW de
arbeiclsbemiddelendc bevoegdheid krijgt toegekend voor werknemers met
beperkingen.

De mantrcgclen in het kader van de WAGW lijken slechts een beperkte betekenis te
hebben gehad voor de bevordering van de herintreding van arbeidsongeschikten. In
een wulcr/oek van Ter lluurnc, Maas & Senders (1990) vvordt gemeld dat "in geen
enkele bedrijfslak de in de WAGW bij een eventuele quotumverplichting gestelde
bencdengrens van 3% wordt gehaald". Bovcndien wordt geconstateerd dat voor
werknemers met beperkingen van buiten de eigen organisatie weinig tot geen
belciilsmatige anndacht bestaat en vrijwel geen activiteiten worden ondernomen.
Dc stelselherziening in 1987 en de invoering van de WAGW hebben aldus niet geleid
tot de vcrvvachte uitstroom uit de WAO. In de beginjaren negentig leidt dit tot het
nemen van scherpere maatregclen, waarbij onder meer het bevorderen van de
reVntegratie van (gedeeltelijk) arbeidsongeschikten in het arbeidsproces centraal staat,
alsmede het vergroten van de tlnanciele betrokkenheid van het bedrijfsleven hierbij.
De maatregelen die de overheid heeft voorgesteld die betrekking hebben op het
bevorderen van de reVntegratie zijn ondergebracht in twee wetten, de Wet
Terugdringing ArbeidsongesehiktheidsVolume (TAV) en de Wet Terugdringing
Heroep op de Arbeidsongeschiktheidsregelingen (TBA).

De I AV (1992) hevat maatregelen die werkgevers en werknemers moeten prikkelen
zo kort en zo weinig mogclijk een beroep te doen op bijvoorbeeld de WAO. Hiertoe
wordt onder meer een bonus/malus systeem ingevoerd. waarbij een werkgever die een
arbcidsongeschikte in dienst neemt, een beloning krijgt en een werkgever een boete
krijgl als een vverknemer in zijn dienst arbeidsongeschikt wordt en de werkgever geen
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andere arbeid aanbiedt. Daarnaast wordt een loonkostensubsidic ingevoerd voor ecn
werkgever die een (gedeeltelijk) arbeidsongeschiktc in dienst ncemt (De Vrooin &
Willems, 1992).
In de TBA wordt de structuur van de WAO ingrijpend gewijzigd. Wijzigingen. gcricht
op de werknemer die van invloed zijn op het herintredingsproces. /ijn de hcr/icning
van het arbeidsongeschiktheidscriterium waarbij het begrip 'passende arbeid" wordt
verruimd naar "gangbare arbeid'. aanpassing van de hoogte van de WAO-uitkering nnn
de lecftijd. tijdclijkhcid van de uitkeringsduur gekoppcld aan periodicke herbeoordc-
lingen van de arbeidsongeschikten en financiele stimulansen voor oudere en langdurig
arbeidsongeschikten. AI deze maatregelen binnen de TBA /ijn gcricht op het minder
aantrekkelijk maken van het hebben van een WAO-uitkering voor (gedeeltelijk)
arbeidsongeschikten en het derhalve 'stimulercn' van (gedeeltelijk) arbeids-
ongeschikten tot het opnieuw vinden van ecn betaaldc baan op de reguliere
arbeidsmarkt.

De nieuwe golf van maatregelen leidt evenwel niet tot de gewenste stmcturele
verlaging van de uitstroom uit de WAO. De tot op heden laatste wetgevingsstap in het
beperken van het arbeidsongeschiktheidsvolume en met betrekking tot de reintegratic
van personen met een arbeidshandicap, is de Wet RKA. Hiermce wordt beoogd het
volume van de arbeidsongeschiktheidsregelingen te reduceren alsmedc de procedures
rondom reintegratie activiteiten te vereenvoudigen. De maatregelen in de wet RHA
hebben betrekking op alle personen die door ziekte of gebrek cen afstand hebben tot de
arbeidsmarkt. Dcze groep wordt aangeduid met het begrip 'arbeidsgehandicapt'',
waarvan de geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikten deel uitmaken.
De invoering van de wet REA gaat echter niet gepaard met de verwachte daling van
het volume. Zowel aan de instroomkant als aan de uitstroomkant /.ijn er gecn
aanwijzingen dat er. door de inwerkingtreding van de wet RKA, cen daling
respectievelijk een stijging is opgetreden (Jehoel-Gijsbers & Van der (iic/.en. 2000).

In de zin van de wet RIA wordt als arbcid«gchandicaptc «angemerkt:
a degenc met ecn ZW-. WAO-, WAZ- of Wajong-uilkering:
b. degene aan wie reeds in verband met ziekte of gebrek op grond van wettelijke bcpalingen ecn voor/iening of

hiermee samenhangende suhsidic is veretrckl in verband met hchoud. heniel of hevordering van de
arbeidsgeschiktheid:

c. degene die toi de doelgrocp van de WSW behoort;
d. degene die met tot de voorgaandc calcgoricfti hehoon. maar van wie medisch-arbeiduJcskundig is

vastgeütcld. dat hij in verband met wickle of gebrek een helemmering ondervindt om aan het werk le gaan:
e. degenedie maximaal 5 jaargcledcn ondera. n. c of d viel.
f. degenc van wie de gemeenle heeft va.sigesield dal hij om medische redenen niet of maar voor een deel van de

arbeidslijd hoefl tc sollicitercn.
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1.3 RElNTEGRATIE IN RELATIE TOT DE WET . -.-^hos

De wijze waarop beleidsmatig wordt omgegaan met rei'ntegratie is vrijwel geheel
alhankelijk van de hierop afgestemde wet- en regelgeving. Binnen de wet- en
regelgeving worden instrumenten genoemd die een Stimulans moeten v'ormen voor de
rcintcgratic van mensen met een WAO-uitkering. De ontwikkelingen ten aanzien van
rei'ntegratie en de instrumentcn die hiervoor worden ingezet. kunnen in nauwe relatie
worden ge/.icn met de ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving.
Gedurende de eerste twee decennia na invoering van de WAO worden er geen eisen
gesteld aan uitkeringsontvangers. De uitvoeringsorganisaties stellen zieh tot doel
uitkeringen te verstrekken op een zo efficient mogelijke manier. Indien een persoon
met ecu arbeidsongeschiktheidsuitkering een baan weigert die wordt aangeboden,
kunnen geen saneties worden opgelegd. Verplichte uitstroom naar arbeid vindt vrijwel
niet plaats; personen strömen alleen dan uit de WAO wanneer ze op eigen initiatief een
baan vinden, de pensioengerechtigde lecftijd bereiken of overlijden. In die zin kunnen
de bedrijfsvcrenigingen in de jaren '60 en "70 worden gezien als "uitkeringsfabrieken'
(l'arlementaire enquetc. 1993). De verantwoordelijkheid van de bedrijfsverenigingen
voor de terugkeer naar de arbeidsmarkt. beperkt zieh tot het eerste ziektewetjaar,
diiarnu neemt Arbeidsvoorziening deze verantwoordelijkheid over. Arbeidsvoorziening
heeft gedurende de periode tot de jaren '80 deze verantwoordelijk ervaren als zijnde
een papieren verantwoordelijkheid en derhalve ook zo gehandeld (Parlementaire
enquetc. 1993). De rei'ntegratie van mensen met een WAO-uitkering wordt niet als een
prioriteit gezien. hetgeen in de praktijk betekent dat deze populatie (vrijwel) geen
aaiulacht krijgt.

Gedurende de jaren '80 ontstaat aandacht voor het belang van de ontwikkeling van
rei'ntegratie uetiviteiten. teneindc te voorkomen dat mensen tot aan hun pensioen-
gerechtigde leeftijd in een uitkeringssituatie blijven hangen. Deze aandacht wordt in
1986 vertaald in de WAGW. die daannce de eerste weitet ijke maatregel vormt, gcricht
op de rei'ntegratie van mensen met een WAO-uitkering. Tegelijk met deze
wetswijziging wordt de prima ire verantwoordelijkheid voor de bemiddcling van
mensen met een WAO-uitkering overgeheveld naar de Gemeenschappelijke Medische
Dienst (GMD). Rij de GMD is echter sprake van een structurele onderbezetting; de
rcYntcgralic van mensen met een WAO-uitkering wordt door deze dienst niet
bcschouwd als een hoofdtaak. De verplaatsing van de verantwoordelijkheid leidt
derhalve onvoldocnde tot een vermeerdering van de arbeidstocleidingsactiviteiten.
Volgens de Parlementaire l-'nqucte commissie wordt in de periode 1982 - 1991 door de
uitvoeringsorganisaties niet etTectief gestuurd op reintegratie doelstellingen en
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volumebeleid. De wettelijke mogelijkhcden hiertoe worden passicf of tcrughoudend
toegepast. aldus de commissic.
In de periode na 1991 neemt de bclangstelling van de uitvoeringsinstellingen voor de
reintegratie toe. Naast deze toegenomen belangstelling voor rcYntegratic worden door
middel van wetgeving de financiele vcrantwoordelijkhedcn van werkgevers \oor tie
doorbctaling van het loon bij ziekte geregeld (Arbo/T/7WUI.H/). Doe I van de/e
wetgeving is het aanmocdigen van de werkgever om meer aandacht te geven aan
preventieve activiteiten en de nadnik op vroegtijdige intcrvcnties te vcrgroten teneinde
de instroom in de WAO te verkleinen. Deze wetten omvatten ecu breed scala aan
maatregelen gericht op het bevorderen van vroegtijdige reintegratie naar werk.
Concreet betreft het instrumenten gericht op de werkgever (incentives en vcrplich-
tingen/sancties), instrumenten gericht op de werknemer (incentives en verplichtingen/
sancties). scholingsinstrumentcn. regelingcn gericht op zclf'standigcn en regelingen
niet speciTick gericht op arbeidsgehandicapten inaar die niettemin de rclnlcgratic
kunnen ondersteunen.

Ondanks deze reintegratie stimulerendc wetgeving. blijken de reintegratie
instrumenten zelf nauwelijks behulpzaam te zijn bij het aan het werk helpen van
mensen die als gevolg van de hcrbcoordeling hun uitkering kwijtraken (N(M)I,
Spijkerboer & van Breukelen, 1996). Uit een onderzoek van Donker. Hecke. Metis.
Mullenders. Nool & Wijnands (1996) blijkt dat de oorzaak van de beperkte effectiviteit
van de reintegratie instrumenten vooral ligt in het geringe gebruik ervan. Dit wordt
bevestigd door een onderzoek van Wevers (1997) naar de inzet en cffectivitcil van het
genoemde instrumentarium. waarbij wordt geconstateerd dal met name een
onderbenutting bestaat van de positievc prikkels zoals scholing of
werkgeversvoorzieningen (Wevers. 1997). Naast het geringe gebruik blijkt het bij wet
geregeld aanbod van reintegratieprogramma's gering (Seiander. Marnetofl. Bergroth &
Ekholm. 1998) en worden verantwoordelijkhedcn met betrekking tot de reintegratie
van personen met beperkingen afgeschoven, waardoor onduidclijkheid ontstaat over
wie waarvoor verantwoordelijk is (Ernste. Wijnands, Schooten & Baas. 1995). I evens
zorgen de bestaande wettelijke structurcn vaak voor een onnodig lange wachttijd en
moeten vaak te lange administratieve procedures worden doorlopen, alvorens personen
met een arbeidsongeschiktheidsuitkering dc mogelijkheid krijgen tc starten met een op
reintegratie gericht programma (Bruggeman. 1991: Van Elderen, Simon. Van der
Toorn & Maes. 1995: Ernste et al.. 1995; Selandcr ct al.. 1998). Hit een
overzichtsstudie van Mul. De Winter. Nijboer & llaan (1995) naar methoden voor de
reintegratie van gedeeltelijk arbeidsgeschikten. blijkt dat wettelijke voorschriften,
financiele prikkels en compensaties voor de werkgever wcinig invlocd hebben op de
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kans op reintegratie van personen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Korte en
duidelijk vastgestelde lijnen tussen instellingen, hebben een positieve invloed op de
kans op reintegratie van personen met beperkingen (Mul et al.. 1995). Tevens melden
GrUndemann en Nijboer (1998) naar aanleiding van een overzichtstudie dat niet zo
zeer de veronderstelde economische moticven (incentives voor de werkgever en/of de
werknemcr) daarbij van belang zijn, maar dat gezondheidsaspecten en de attitude met
betrekking tot het eigen functioneren en de eigen mogelijkheden een veei grotere
impact hebben op succesvolle reintegratie.
De invocring van dc wet RKA is tot op heden de laatste vvettelijke poging om het
reintegratie instrumentarium aan te passen. Met de invoering van de wet REA wordt,
naast het wegnemen van knelpunten in de bestaande wet- en regelgeving, het
reintegratie instrumentarium makkelijkcr bereikbaar. doordat onder meer de
administratieve amandeling is vereenvoudigd en de verantwoordelijkheid voor de
reintegratie komt te liggen bij de persoon of organisatie waarmee de arbeids-
gehandicapte een financielc relatie onderhoudt. Uit recentelijk verricht onderzoek naar
dc cffcctivitcit van de wet Ri;A. kan worden gesteld dat de wet objectief beschouwd
voldoeiulc instrumenten en Stimulantia bevat om arbeidsgehandicapten een plaats op
de arbcidsmarkt te geven of te behouden. maar dat deze nieuwe wetgeving op het
tcrrcin van dc rcTntegratic nauwclijks invloed hecft op het aantal arbeidsgehandicapten
dat weer aan het arbeidsproces dcclnecmt (Van der Giezen & Jehoel-Gijsbers. 1999).
Kcdcncn hiervoor betreffen de nog onveranderdc negatieve houding van het merendeel
van dc wcrkgevers ten aanzien van de uannamc van arbeidsgehandicapten en de
traagheid van alhandeling van de uitvoeringsinstanties. Daarnaast draagt het niet
loslaten van de centralc sturing eveneens hieraan bij (Nyfer. 1998).
(icconcludccrd kan worden dat de genomen beleidsmaatregelen binnen de tot nu toe
ingevoerdc wetgeving juridisch en financiecl en dus met name op het systeem zijn
gericht. De genomen maatrcgelen blijken niet in staat om voldoende het gedrag van
wcrkgevers en werknemers met betrekking tot het proces van reintegratie te
bcYnvlocdcn Wcllicht draagt een nadere beschouwing van het begrip arbeids-
ongeschikthcid en de rol. i.e. de positic van de persoon met een arbeids-
ongeschiktheidsuitkering bij tot een mogelijke verklaring voor de geringe uitstroom uit
de WAO. In de hiemavolgende paragraaf 1.4 zal derhalve worden ingegaan op het
begrip arhcidsongcschikthcid en de rol. i.e. de positie van de persoon met een
arbeidsongeschikthcidsuitkering als het gaal om zijn/haar reintegratie.

10
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1.4 A R B E I D S O N G E S C H I K T H E 1 D v

;••->! : « ;• i "/w ortfer /o o/>W/« //if rjg/ir /o/xirr/c/pa/e /'n stx-ien', o« />K//V«/I«J/

> .v<>f/Wy "

Uitgangspunt van de Wet op de ArbeidsOngeschiktheid is dat voor wcrknemers die
vanwege ziekte of gebrek him arbeid niet (nicer) kunnen verrichten, ecn collcctievc
verzekering wordt geconstrueerd. tencinde ecu grote tcnigval in inkomstcn le
voorkomen. Om van de/e collectieve vcr/ckcring gcbruik te kunnen muken. /nl ilc
werknemcr een keuring moeten ondcrgaan, waarbij de mate van zijn/haar
arbeidsongeschiktheid wordt bepaald. Onder mecr op basis van hct m>rdecl van ccn
verzekeringsarts wordt de mate van arbcidsongeschiklheid (de vcrdicncapacitcit) van
de betreffende werknemer vastgesteld. Hicrbij vomit in bcginscl dc door de arts
geconstateerdc ziekte of de aandoening. het uitgangspunt. Vcrvolgcns wordt bepaald in
hoeverre de ziekte of aandoening leidt tot beperkingen en wordt het percentage
arbeidsongeschiktheid bepaald op grond van het theoretisch verlies aan inkomen
tengcvolge van die beperkingen, uitgaande van hct inkomen dat de werknemcr /ou
kunnen verdienen met zijn ervaring en mogelijkheden. In die zin staat daarmee hct
begrip 'arbeidsongeschiktheid' in Nederland los van de mate van bepcrking. en hcel't
het in feite weinig te maken met de vraag of ecn persoon ongeschikt is voor het
verrichten van arbeid. De gehanteerdc gradaties in de mate van arbeidsongeschiktheid,
varierend van 15% - 85%. geven eveneens geen inzicht in hocverre een pcrsoon nicer
of minder tot werken in staat is. Zij geven slcchts aan in welke mate sprakc is van
geschatte inkomensderving. De vreemde, maar niet dcnkbecldige situatie doet zieh
voor dat een persoon die zieh zelf als volledig arbeidsongeschikt beschouwt, op basis
van de wettelijke regelingen volledig arbeidsgeschikt wordt verklaard. Omgekecrd kan
een persoon bij wet volledig arbeidsongeschikt worden verklaard, terwijl de pcrsoon
een geheel tegengestelde mening is tocgedaan.

Wetstechnische arbeidsongeschiktheid
In feite is er sprake van een wetstechnische arbeidsongeschiktheid, ongeacht of de
'zieke' persoon deze ervaart als een daadwerkelijke arbeidsongeschiktheid. Aangczicn
bij het bepalen van de mate van arbeidsongeschiktheid de ziekte of aandoening wordt
losgelaten. krijgt het woord "zieke" in deze ecn specificke invulling. Niet de
aandoening staat centraal. maar de crkenning van de omgeving dat de zieke pcrsoon
(tijdelijk) niet in staat is om gezien de aanwezige beperkingen een voldoende inkomen

11
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te vcrwerven en daarom mag worden ontheven van zijn/haar maatschappelijke
vcrplichtingen alsmede de (tijdelijke) aanvaarding van de patientenrol door de
werknemer. In wezen spreken we hier over drie componenten van ziekte, namelijk de
/.iektc als de aanwezigheid van een aandoening, het ziek voelen als een algeheel gevoel
van onwelzijn en het ziektegedrag als een roep om erkenning van 'de ziekte'. Binnen
de medisehe sociologie worden deze verschillende rollen respectievelijk benoemd als
disease, illness en sickness. Arbeidsongeschiktheid als erkenning van 'het
zicktcgedrag". wordt binnen de sociologie beschreven als sickness, zieh hiermee
onderscheidend van ziekte als de aanwezigheid van een aandoening (disease), als wel
ecn gcvoel van onwelzijn (illness) (Parsons, 1951).

Als het gaat over het bepalen van de mate van arbeidsongeschiktheid worden twee
benadcringswijzen ondcrscheiden, waarbij in het ene geval ziekte als disease en in het
andere geval ziekte als illness als uitgangspunt wordt genomen (De Boer. Croon. Van
der loom & Sconky-Achilles, 1996). De causale benadering gaat uit van het principe
dat slechts de aanwezigheid van een objectieve aandoening de persoon het recht
verleent om zieh zick en arbeidsongeschikt te voelen (nadruk op disease). De finale
benadering steh niet de objectieve aandoening centraal. maar hanteert het principe dat
de door de persoon ervaren beperkingen voldoende legitimatie bieden aan deze
persoon om zieh zick en arbeidsongeschikt te voelen (nadruk op illness). Bij het
bepalen van de mate van arbeidsongeschiktheid wordt de causale benadering als
uilgangspunt genomen. Met name personen met ziektcs of aandoeningen die niet of
nog nict objecticl zijn vast te stellen, zoals onder nicer MK. zullen bij een causale
benadering onder bepaalde condities geen arbeidsongeschiktheidsstatus verkrijgen.
Door onder meer jurisprudentie. waarbij de finale benadering als uitgangspunt wordt
genomen. kan ecn dergelijke status toch worden verkregen (De Bont. Meus &
Ha/claar. 1998).
Het verkrijgen van de status van arbeidsongeschikte is in feite een afsluiting van een
langer clurend medisch proces, waarbij uiteindelijk een formele. medisch-juridische
erkenning van de aanwe/ige problematiek heeft plaatsgcvonden. Op basis van een
rechtstreeks en objectiel medisch vast te stellen gevolg van ziekte of gebrek wordt de
arbeidsongeschiktheid vastgesteld. waardoor cr een rechtstreeks verband bestaat tussen
dc aandoening en de arbeidsongeschiktheid. Binnen de causale benadering wordt door
middel van het objectivcren getracht om de discrctionaire ruimte te beperken. In die
/.in is de werknemer in casu. bchalve als object van keuring. niet bij de besluitvorming
hieromtrcnt bctrokken. Daarmce wordt de eigen verantwcx)rdelijkheid van de persoon
ten opzichte van de besluitvorming over zijn arbeidsongeschiktheid weggenomen.

12
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De arbeidsongeschikt verklaardc persoon draagt vcrvolgens wel een eigen verant-
woordelijkheid wanneer het gaat om het ondememen van activiteitcn die inoctcn
leiden tot een afname dan wel herstel van zijn arbcidsongeschikthcid. waarbij de
overheid overigens wel weer een toetsende functie heeft.
Het bcnadmkken vanuit hct bclcid van de overheid van de eigen verantwoordelijkheid
van dc werknemer wordt gevt>ed vanuit hct medisch model, waarbij uilgangspunl is dat
het ziek zijn' van een persoon binnen diens eigen verantwoordelijkheid valt. I Id
uitgangsprincipc van het medisch model is het bestaan van ecu causalc relatie tusscn
de aanwezige stoornis van de betreffende persoon en de problcmcn die dc persoon
door deze stoornis ervaart. Hierbij wordt verondcrstcld dal de mogclijkhcdcn en
Problemen, de maatschappelijkc positie en de status van de persoon met beperkingen
een regelrecht en onvermijdclijk gevolg zijn van de fysieke. intcllcctuelc of psychische
beperkingen. Met arbeidsongeschikt zijn is in feite een lange termijn vorm van ziekte
en gcldt dcrhalvc als een specifick individuccl problcem. /owcl de problcmcn als
oplossingen liggen in de wijze waarop het individu omgaat met zijn
functiebeperkingen (French, 1994).
Een persoon die arbeidsongeschikt is vanwege zijn beperkingen wordt echter binnen
het medisch denkmodel gezien als iemand die slechts door hct opvolgen van advicz.cn
van een professional kan herstellen. De deskundighcid van dc professional staat
centraal; door het ondememen van eigen activitciten - buitcn dc professional om - zal
de arbcidsongeschikte persoon 'niet kunnen herstellen', c.q. de sickness-rol nict
kunncn verlaten en in die zin zijn arbeidsongeschiktheid niet kunnen veranderen in
arbeidsgeschiktheid. Wannecr dit herstel, c.q. de arbcidsgcschikthcid nict optrcedt. is
dit binnen het medisch model een gevolg van hct niet op een adequate wijzc opvolgen
van de adviezen. Daarmee ligt de verantwoordelijkheid voor 'herstel' bij de
arbcidsongeschikte en niet bij de professional.

Het medisch model staat de laatstc jaren steeds mecr ter discussic, in die zin dat dc
verantwoordelijkheid van de omgeving in dit model vollcdig buiten beschouwing
wordt gelaten. De discussies hebben geleid tot nieuwe modcllen, waarbij de omgeving
van de persoon met beperkingen wordt gezien als bcinvlocdendc factor wanneer het
gaat over de kans op reintegrate van personen die arbeidsongeschikt zijn vcrklaard.
Binnen deze modellen wordt integrate gezien als een sociale constructie. Met andere
woorden. de kans op intcgratie wordt beinvloed door zowel interne (bij de persoon
gelegen) factoren als door externe (buitcn de persoon gelegen) factoren. Hct medisch
model, kritiekpunten op dit model alsmede de sociale constructie gedachte zullen
worden beschreven in de hiernavolgende paragraaf 1.5. De beschrijving hiervan dient
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enerzijds om de resultaten van het in dit proefschrift gepresenteerd onderzoek te
kunnen plaatsen, en anderzijds om de hedendaagse situatie in Nederland met
betrekking tot arbeidsongeschiktheid en reintegratie te relateren aan de hierna
beschreven gedachtegangen (zie hiervoor paragraaf 7.4: beschouwing) en de
consequenties daarvan. -.,-.*.. K,-; , , . t •••-.:

1.5 MEDISCH MODEL versus SOCIALECONSTRUCTIE GEDACHTE

1.5.1 Medisch model

"ffe are v/ewa/ /rowg/? spec/ac/es f/iaf o/j/yybcus on owr /«ai/7/7/ej, and w/i/cA su#er
ow aw/owa//c /»//«(/«CM - a so/7 q/"/nec//ca/«e</ joc/a/ re/7ex - regarc//«g owr a6/7i7/e5 "

/9S6,)

Aim het einde van de negentiende eeuw. tijdens de industriele ontwikkeling worden de
ideologische en materiele voorwaarden geschapen, die ervoor zorgen dat een ziekte of
aandoening wordt gezien als een individueel medisch probleem. waarbij in eerste
instantie dc professional en in een later stadium dc maatschappij een
veruntwoordclijkhcid draagt om hcl individuelc probleem op te lossen (Oliver, 1990;
Albrechl. 1992).

Met uitgangsprincipe van het medisch model vormt de causale relatie tussen de
aninvc/ige stoornis van dc betreffende pcrs<x>n en de problemen die de persoon
door/met dc/.c stoomis ervaart. Dc problemen die de persoon ervaart zijn een
onlosinukclijk gevolg van de aanwezige stoomis en kunnen in die zin niet worden
gezocht in cen andere omgeving dan de intrinsieke omgeving. Zola (1982) merkt op
dat binnen het medisch model menscn met bepcrkingen worden gereduccerd tot net
ids nicer dan een medisch label, hun tockomst wordt gedefinicerd in cen medische
diagnose.

Volgens het medisch model zijn personen met chronische ziekten of
functiebepcrkingen. /ick en dcrhalve patient. Hen interventie zal zieh richten op het
vcrbclcrcn of instandhouden van de mogclijkheden van de persoon. waarbij de
(para)mcdicus als de expert, de regie in handen nee ft. (Para)Medici hebben een
fonncle be\ oegdheid als het gaat over de zeggenschap over personen met beperkingen.
Met andere woorden. "de patient" moet de "professional" gehtx>rzamen als hij/zij
"bctcr" \\il worden. Door het innemen van de patientenrol wordt de "zieke" persoon
vriigcstcld van siKiale verant\\ot>rdclijkheden (Parsons. 1951). Wanneer er geen
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sociale verantwoordelijkheden geldcn voor dczc pcrsoon. hecft doze persoon voor
diens 'goodwill' ook gecn sociale (burger) rechten en wordl hem haar ook nict het
recht gegeven om onathankclijke bcsluiten te nemen met bctrekking tot herstel en
reintegratie. Feit is echter dat de persoon met hepcrkingen nooit 'beter" wordt en
derhalve ook nooit het recht heeft onalhankclijkc besluiten te nemen. l)e professional
zal altijd een rol speien bij de besluiten rondom datgenc wat de patient" wel of nict
moet of kan doen (Pfeiffer. 1999). Zowel voor wat betreft het bcpalen van de male van
arbeidsongeschiktheid. het opstellcn van reTntcgralicplanncn en het bepalen van
benodigde voor/ieningen. wordt de verantwoordelijkheicl gelegd bij de professionals,
de verzorgers van de pcrsonen met beperkingen. In alle gevallen /oil hierbij direct dan
wel indirect het beslissingrecht in handen van een professional liggen. ()ok of iemand
een reintegratietraject wordt aangeboden. scholing mag volgcn. wordt nict door de
persoon zelf bepaald. maar door de verantwoordelijke "professional'. Pit verlies van
onafhankelijkhcid heel* zijn weerslag op verschillende niveau's. namelijk op (I)
individucel niveau in termen van zclfwaardering en daarmee op psychologisch
welbevinden en kwaliteit van leven. (2) op economisch niveau in termen van
arbeidskansen. vervroegde uittreding uit de arbeidsmarkt en inkomensachteruitgang.
(3) op sociaal niveau in termen van stigmatisering en marginaliscring en (4) op politiek
niveau in termen van rechten, kansen en discriminate ((iignac & Colt. 1990).
Bovenstaande rieht zieh voornamelijk op de binnen het medisch model bestaande
patient - professional relatie. Daarnaast heeft het medisch model ook implicates voor
de maatschappelijke positie van de persoon met beperkingen. De persoon met
beperkingen behoort daardoor namelijk tot een minderheidsgroepering in een
omgeving van voornamelijk validc 'gezonde' mensen en woont in een voor niet-
beperkte personen ingerichte samenleving (Dear, Wilton. Lord Ciaber & Takahashi,
1997). Voor de persoon met beperkingen geldcn derhalve de normen van de valide
'gezonde" omgeving. De persoon met beperkingen zal zoveel mogelijk streven te
voldoen aan de normen van deze valide 'gezonde' wcreld. De persoon hceft behoefte
om 'normaal' te zijn, normalisering betekent in dit geval integratie. Vanuit het
gezichtspunt van het medisch model kan deze persoon echter 'nict normaal' /ijn. In
wezen is hier sprake van een paradoxale situatie: immers een pcrsoon met beperkingen
is in de ogen van de samenleving nict normaal en kan in die zin dus nict participcrcn in
sociale activiteiten. Echter door zijn/haar streven naar 'het normale", overtrccdt deze
persoon de normen die behoren tot de 'sickrolc' doordat ze zieh nict terugtrekken uit
sociale activiteiten (Murphy, Scheer, Murphy & Mack, 1988). Naarmatc dc bepcrking
minder zichtbaar is zou het voor de hand liggen te verondcrstcllen dat de
maatschappelijke acceptatie groter is. en daarmee de integratie. Hehler, in de praktijk is
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dat omgekeerd: de geringere zichtbaarheid zorgt in werkelijkheid voor een geringere
herkenning cn dus geringere acceptatie van 'het niet normale'.
De kans op reintegrate zal, op basis van het medisch model, het grootst zijn wanneer
de arbeidsongeschikte zieh zoveel mogelijk aanpast aan en funetioneert als de
' g e m i d d e l d e g e z o n d e ' b u r g e r . -•"..-•••. . ,

1.5.2 De sociale construetie van een handicap

"/« owr v/ew, // w soc/e/y W/?/C/J oYsaWes p/jys/ca//y /m/wi/rea'peop/e. D/raluV/Yy is
on /o/> o/o«r i/npa/rmeTif Ay //ie way we ore w/irtecessar/Vy /so/a/ea"

De causalc benadering van het medisch model wordt van meerdere kanten bekritiseerd.
Psychologen bekritiseren hei medisch model, omdat het model niet onderkent in welke
male beperkingen in de uitvoering van activiteiten worden veroorzaakt dtxir de
psychologische ervaringen van de aanwezige beperkingen (Johnstone, 1966). Eveneens
wordt aangegeven dat door het focussen op de defecten in intellectueel of lichamelijk
op/ichl, de tckortkomingen in de omgeving niet worden onderkend (Abberley, 1987;
Abberlcy, 1991; llevcy. 1992). Anderen geven aan dat Problemen met integratie van
mensen met beperkingen eerder wordt veroorzaakt door extrinsieke factoren als
attitudes van anderen en de frustratie vanwege discriminatie. dan door intrinsieke
fnclorcn in de /in van de zickte of aandoening (Partridge, 1990; Morris, 1991; Finger,
1991; Keith. 1996). Finkclstcin (1980) geett deze visie weer in een model (figuur 1.1).
Hij gaat hierbij uit van het extreme standpunt dat het hebben van een handicap door
niets anders dan door de omgeving wordt bepaald.

De beperkende omgeving
van de persoon

Handicap (of beperking)

Ftguar I.I IXirzakelijke weergave van het ontstaan van een handicap. Finkelstein (1980)
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Met dit model willen Finkeislein en anderen (UPIAS. 1976) een tegenreactie geven op
het bestaande modische model dat naar hun idee tekortschiet in /ijn ccn/ijdige
benadering. Wanneer een persoon met een ziekte of aandoening de/.e als beperkend
ervaart in zijn/haar funetioneren dan wel als een handicap wordt dit. volgens het model
van Kinkelstein, direct veroorzaakt door omgevingsgebonden factorcn. /oals onder
nicer attitudes van anderen, economische omstandigheden en sociaal-culturelc lactoren
en niet door de aanwezige ziekte of aandoening. Wanneer de omgeving zieh nnnpusl -
zowel de sociale, de maatschappclijke als de poliliekc omgeving - ondcrvindt de
persoon met beperkingen geen belemmeringen nicer. Wanneer de gcstruclureerde
omgeving in gebreke blijlt om zieh aan te passen aan de behoeften en ambities van
mensen met hun functicbepcrking. zal de/e beperking als een handicap worden
ervaren. Hiermee worden de oorzaak en de daarbij bchorende oplossingen niet nicer bij
het individu gelegd. maar bij de omgeving die /ich moct aanpassen aan de persoon.
()ok anderen wij/en crop dat er weliswaar een medische kant /it aan het hebben van
een beperking, maar dat het grootste deel van de beperking wordt vcroor/aakt doordat
de omgeving dusdanig is gecreecrd. dat mensen met beperkingen grote nadelen hiervan
ondcrvinden (Wright, 1983; Meyerson. 1988; Amundson. 1992; Mickenbach & Harnes,
1994; Imrie. 1997); de omgeving schept daarmee de handicap.

Oliver's (1990a en b) kritiek op het medisch model rieht /ich met name op het gegeven
dat niet de personen met beperkingen wordt geconsultccrd over hun ervaringen ten
aanzien van het leven met een beperking. maar dat de (para)mcdici hierover worden
geconsultecrd. tcrwijl deze groep zieh nauwelijks inspant om aan de persoon met
beperkingen zelf tc vragen, hoe deze het ervaart om te leven met een beperking.
Marks (1997) merkt op dat teveel aandacht wordt bestced aan therapie, corrcctieve
operaties en protheses om daarmcc mensen met beperkingen 'normaal' te maken,
echter vrijwel geen aandacht wordt besteed aan de eigen prioritcitcn van mensen met
beperkingen. Door Marks wordt tevens geconstateerd dat de onvoorwaardelijke
acceptatie van de naar eigen inzichten en principes handclendc professional, door
mensen met beperkingen niet meer als vanzelfsprekend wordt gc/.ien. Ilicrdoor
ontstaat een strijd ten aanzien van de rol invulling van de clii'nt en dc professional,
waarbij het niet meer gaat over inhoud, maar over bewaking van eigen terrein en
macht.

De kritiek leidt tot een aangepaste visie over mensen met beperkingen en tot een
andere benadering van factoren die van invloed zijn op intcgratic: de sociale
constructiegedachte. H'erbij wordt de omgeving als beinvlocdcndc factor
meegenomen.
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Binnen de sociale constructie gedachte worden problemen ten aanzien van de
integratie van mensen met beperkingen niet zozeer als een individueel probleem
gezien. maar meer als een inadequate manier waarop de maatschappij omgaat met
personen met beperkingen (Hahn, 1985). De problemen die de persoon met
beperkingen ervaart om deel te nemen aan een normaal sociaal leven, worden niet
veroorzaakt door de aanwezige ziekte of aandoening alleen, maar zijn ook een gevolg
van de fysickc en sociale barrieres binnen de maatschappij (Barnes. 1994; Bickenbach.
Chattcrji, Badley & Clstiin, 1999). Abberley (1987), Albrecht (1992), Hahn (1988) en
Oliver (1990a en b) zijn eenzelfde mening toegedaan, zij constateren dat het hebben
van een beperking een gevolg is van maatschappelijke attitudes, instituties en
maatschappelijke structures Gartner en Joe (1987) zoeken de oorzaak slechts op een
niveau, zij stellen dat de barrieres die mensen met beperkingen ervaren in educatie,
werk, bchuizing en vervocr niet het gevolg zijn van hun medische conditie, maar het
gevolg van de negatieve attitudes van anderen en stereotypering ten aanzien van hun
mogclijkhedcn en behoeftcn. Mensen met beperkingen worden gezien als bijzonder
bchocllc-alhankclijk, echter ze worden in feite zo athankelijk gemaakt vanwege het
feit dal de vcrdeling van middelen op een zodanige wijze plaatsvindt. dat dit
discriininerend werkt ten aanzien van de groep mensen met beperkingen (Campbell &
Oliver, 1996). We spreken hier van ccn sociaal geconstrueerd behoefteconccpt. Dat wil
zeggen dat hetgeen wordt gezien als een behoefte. grotendcels afhankclijk is van de
sociale organisatic. Indien de bron van de door mensen met beperkingen ondervonden
problemen moot worden gezocht in een falen van de sociale organisatie. dan kan
vervolgens de oplossing worden gezocht op politick niveau, in de zin van een
verandcrde attitude, veranderde wetgeving en veranderde bcleidsvoering (Hahn, 1986).
Eh daarmcc verschnitt het accent van de individuele medische benadering naar de
sociale. culturele. economische en politieke omgeving.

Een dergelijke vcrschuiving is belangrijk vanuit het reintegratieperspectief. Door
integratie te zien als athankelijk van dc intcractie tussen de persoon met een
aandoening en zijn/haar omgeving. opent dit pcrspectieven voor de vergroting van de
kansen op integratie. Veränderungen in dc omgeving kunnen leiden tot integratie,
terwijl de aandoening loch blijft best aan.

De intcractie tussen ziekte. stoornis. beperking en mogelijk intervenierende factoren,
namelijk de fysieke omgeving, de sociale situatie en middelen wordt door Badley
(1987) (tiguur 1.2) weergegeven als zijnde de oorzaak van de handicap die iemand
ervaart.
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riguur 1.2 Oorzakelijke weergave van het ontstaan van een handicap, lladlcy (1987)

Handicap is in deze een breed begrip, en kan in het kader van dit proefschrift worden
uitgelegd als het gebrek aan de mate van integratie van deze pcrsoon in de sociale- en
werkomgeving. De fysiekc omgeving bctrcft de omgeving waarin de persoon met
beperkingen verkeert, en heeft met name betrekking op ruimtclijke barrieres. De
sociale situatie van de persoon met beperkingen wordt bc'invlocd door zowel de
attitudes van de dirccte sociale omgeving als de attitude van de maatschappij ten
opzichte van mensen met beperkingen. De middelen die in het model (liguur 1.2)
worden genoemd, hebben betrekking op datgene wat de persoon met beperkingen lot
beschikking staat om op een adequate wijze om tc kunnen gaan met deze beperkingen
zoals persoonlijke kwalitciten, beschikbarc hulpmiddelen. ondcrsteuning van de
(directe) sociale omgeving, het inkomen en andere matcricle bezittingen.

Fougeyrollas & Saint-Michel (1991) prcscnteren een soortgelijk model, waarbij de
'handicap' is vervangen door "lecfstijT (figuur 1.3). In dit model vomit de
weergegeven interactie tussen stoornisscn, beperkingen (en mogelijkheden) en
omgevingsfactoren (voorgesteld als barrieres) de basis voor het handicap proccs. lien
opvallend verschil met het model van Badley is de toevoeging van de mogelijkheden
van de pcrsoon. Daar waar Badley allccn uitgaat van dc stoornisscn. crvaren
beperkingen en de hieruit voortvloeicnde mate van handicap die een pcrsoon ervaart,
geven Fougeyrollas & Saint-Michel duidclijk aan dat de persoonlijke polemic
eveneens van invloed is op dit proces.
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Figuur 1.3 Oorzakelijke weergave van he! ontstaan van een handicap, Fougeyrollas & Saint-Michel

(1991)

De bcpcrkendc factor in hct model van Fougeyrollas & Saint-Michel is dat in dit model
wordt uitgegaan van de intrinsieke mogelijkheden en geen rekening wordt gehouden
met de feitelijke mogelijkheden van een persoon. Intrinsieke mogelijkheden worden
gcdefiniecrd als het kunncn verrichten van bepaalde activiteiten zonder enige persoon-
lijke assistcntic of matcriclc ondersteuning. l)c leitelijke mogelijkheden worden
gedefinieerd als de mogelijkheid 0111 pcrsoonlijke of matericle assistentie te krijgen.
Bijvoorhccld. hulp in de ochtend bij het aankleden (knopen dichtmaken). zodat iemand
keurig gcklecd kan gaan, kan onder mcer bijdragen aan het behouden van een hoge
orbeidsmarktpositie (Verbrugge & Jette. 1994). Volgcns het model van Fougeyrollas &
Saint-Michel bestaat er geen relatie tussen de crvaren beperking en de omgevings-
fuctoren. beide zijn onafhankclijk van elkaar van invloed op de uitkomstvariabele
Meefstijl". De beperking wordt in het model weergegeven als een persoonlijk kenmerk.
De sociale constructie benadering gecft een goed inzicht in de maatschappelijke
eonstructen van een handicap, bijvoorbeeld zoals deze plaats heeft in de arbeids-
ongeschiktheidswetgeving. maar lijkt minder bruikbaar bij het ontwikkelen van op het
individu toegesneden reintegratic activiteiten.

1.5.3 Naar ecu intcgrual kader
Bij de arbeidsintcgratie van personen met een beperking moet zowel worden gekeken
naar de beperkingen die iemand heeft in de werksituatie als naar de maatschappelijke
wij/e waarop wordt omgegaan met een beperking. De arbeidsongeschiktheidswetgeving
creeert een categoric van arbeidsgehandicapten. stigmatiseert hen daarmee en schept
ook specillekc \oor/icningen; arbeidsintegratie vraagt om specifieke matching tussen
mogelijkheden en arbcidsgebonden eisen. Vandaar dan ook dat Haber (1990) en Nagi
(1991) aangeven dat het hebben van een beperking niet kan worden gezien als een
persoonlijk kenmerk, /oals bij\oorbeeld lecftijd of beroep. maar als een relatie tussen
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de persoon en zijn/haar omgeving. Fen beperking trcctll op wannecr er een hinnt /it
lussen de benodigde capaciteiten voor de betreffende activiteit en de pcrsoonlijke
(intrinsieke en extrinsieke) mogelijkhcdcn. IX' beperking kan volgens hen nan beide
zijden worden opgeheven. door het vergroten van iemands mogelijkheden of door de
benodigde capaciteiten voor de activiteit te verminderen. Verbnigge iV Jette (IW4)
geven deze zicnswijze weer in een model (figuur 1.4). llierbij komt de beperking ilccls
voort uit de aanwezige zicktc of aandoening. deels wordt beinvlocd door intra - en
extraindividuele factoren die de mogelijkheden van een persoon bcpalen en deels wordt
be'invloed door intra- en extraindividuele factoren die de behoefle i.e. de vraug bepalen.

INTRA- A EXTRA-INDIV1DUFXE FACTOREN DIE DE VRAAü BEINVLOEOEN:

rnnde fynekeen «cialeamttting . —

dcictiMicill*«. h<x. hoevatt. hoeta^l -t

Exlcfnc ondenmaunf t pcnaonJijkc usistcnlw. »pn'Mk ippmtuur)

Psychaaocuk cofNnf Aitegw^fi

VRAAG VANUrr DK OMOF.VING

. HKPEKKINCi IN A C I I V I I I I T
STOORNIS ^ FtWCnONELE BEPERKINGEN ^

PERSOONLIJKE MOGEI.IJKHEPEN

INTRA- A EXTRA-INDIVIDUELE FACTOREN DIE DE MOGELIJKHEDEN BtlNVLOfcDF.N;

Medische zorg ARcvalidalK

Medicatic & Andere voorgcschrcvcn Ihcrapiecn

Lccfstijl & Gcdragsvcrandcringcn

Figuur 1.4 Beperking in activileil. weergegeven als een hiaat (ussen mogelijkhcid en behoefte,

Verbnigge en Jette (1994)

In dit model geven Verbrugge & Jette (1994) concrete handgrcpen ten aan/icn van
zowel het bepalen van de mate van participatie. als het concrect kunnen aanpakken van
de mogelijkheden teneinde de participate van een persoon te verbeteren. Wat het
model echter niet explicict weergeeft. is de invloed van persoonsgebonden factoren als
bijvoorbeeld motivatie waarvan uit eerdere studies bckend is dat deze hun invloed
uitoefenen op de mate waarin iemand beperkingen op individueel of maatschappelijk
niveau ervaart (Rosenthal. 1974; Griffiths. 1977; Clark. Anderston & Skinner, I98I;
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Anthony & Jansen, 1984; Berghoeff, Martijn & Merens-Riedstra, 1987; Fitzgerald.
Becker & Celentano. 1989; Michon & Van Weeghel, 1990, zie ook paragraaf 2.3).
alsmcde de wisselwerking die in de praktijk bestaat tussen factoren die de
mogelijkheid beTnvloeden en factoren die de behoefte beTnvloeden. In die zin geeft het
model dat ten grondslag ligt aan de definiering binnen de ICIDH-2, die wordt
gchantecrd door de World Health Organisation (ICIDH-2, 1999), een meer realistische
weergave van de werkclijkhcid (zie figuur 1.5).

Gezondheidsprobleem

(ziekte of aandoening)

t
Functie en structuur

i

1
• activiteit

r '
Persoonlijke
factoren

Externe
factoren

1
participatie

Klguur 1.5 (iangbarc op vail ing over de wisselwerking lussen de dimensies van he( ICIDH-2 voorstel,
(ICIDH-2. I

In dit model wordt het menselijk tunctioncren gezien in het licht van een complexe
rclutie tussen een aandoening enerzijds, en de externe en de persoonlijke factoren
mulcr/ijds. I)c wisselwerking tussen al deze factoren hceft een dynamisch karakter:
iiUcrvenlies op het niveuu sail het cue clement kunnen in beginsel leiden tot
verandcringen in andere gerelateerde elementen. De intcracties zijn specifick en staan
niet in een voorspelbare een op een rclatic tot elkaar. Het model belreft een hulpmiddel
om de dimensies die op elkaar van invlocd te /ijn, in kaart te brengen. Het betekent
niet dat alle factoren in alle gc\allen even relevant zijn. en eveneens niet dat een
bcpcrkcndc factor in een van de dimensies automatisch bcpcrkingcn oplcvcrt in ecn
andere dimensie.

De tekortkomingen die in eerdere modellen /ijn te herkennen, zijn hiemiee grotendeels
vveggenomen, in die /in dat binnen het in llguur 1.5 gepresentecrdc model wordt
wcergcgcvcn dat dc mate van participate athankelijk kan zijn van biologische,
psychische en sociale factoren, die elkaar weer wederzijds kunnen beinvloeden. De
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aanwezigheid van een aandoening of ziekte wordt niet ontkend. echter de beperkingen
die een persoon daardoor ervaart kunncn athangen van dc functic en slructuur. cxlcnic
factoren zoals attitudes van anderen, persoonlijke factoren. maar ook van de mate
waarin de persoon participeert in zijn/haar sociale omgeving. Met model bouwt
daarmee voort op zowcl aspectcn van het medisch model als op aspectcn van de
sociale constructie gedachte, en kan derhalve worden gezien als cen iutcgrulic vun
beide modellen.

Vanuit dit integrale kader geldt dat. indicn de aandacht uitgaat nnnr de uitstroom nit de
WAO. i.e. de rcintegratie naar arbeid van menscn die vanwege een /iektc of
aandoening arbcidsongeschikt zijn verklaard. dc mate van participate in de betekenis
van het vinden en behouden van een baan met name /aI worden bcYnvlocd door de
mate waarin een persoon met een specifieke ziekte of aandoening bepaalde activitcitcn
kan uitvocren. alsmede persoonlijke en externe factoren en de wisselwerking tussen de
genoemdc dimensies. Met andere woorden. het proces van arbcidsrc'mtcgrutic wordt
beinvloed door persoonsgerelateerde factoren alsmede factoren uit de sociale en
maatschappelijke omgeving. waaronder bedrijfsgebonden factoren.

In het hiernavolgende hoofdstuk 2 zullen de uit cerder onderzock bekende pcrsoons-
gcrelateerde factoren (inclusief de invlocd van de ziekte of aandoening). factoren uit
de sociale en maatschappclijkc omgeving en de bedrijfsgebonden factoren worden
gepresentecrd. alsmede dc mate waarin deze factoren zijn te beinv loeden.

23



7* » '<» •

r*



H<X*DSTUK 2 F A C T O R K N VAN INVI <*O<M» RFTNTFCIRATIF

FACTOREN VAN INVLOED OP REINTEGRATIE

Zoals aangcgcven in dc laatste puragraaf van het vorige hoofdstuk wordl hot priH.es
van reintegratie voomamelijk bcinvlocd door externe factorcn. bcsluundc uil
omge\ ingsgebonden factoren en bedrijfsgcbonden factorcn en persoonsgebonden
factoren. I)c invloed van de persoonsgebondcn factoren, omgevingsgcbondcn factorcn
en bedrijfsgebonden factoren op succesvolle reintegratie /ullen respcctievclijk in de
paragrafen 2.1, 2.2 en 2.3 aan de orde komen. In paragraaf 2.4 wordt weergegeven in
hoeverre deze persoonsgebonden factoren, omgevingsgebonden factoren en bedrijfs-
gcbonden factoren te beinvloeden zijn. In paragraaf 2.5 /.aI de ondcr/ocksvraagslclling
worden gespecificcerd en wordt een model gepresenteerd op basis waarvan het in dit
proefschrift beschreven ondcrzoek heeft plaatsgcvondcn. lot slot zal in paragraaf 2.6
een aantal vraagstellingen worden gcfomiulccrd op basis waarvan de onderzocks-
vraagstelling zal worden beantwoord.

2.J PERSOONSGEBONDEN FACTOREN

Verschillende persoonsgebonden factoren hlijken samen te hangen met de kans op
succesvolle reintegratie. Binnen deze persoonsgebonden factoren kan een onderscheid
worden gemaakt tusscn sociaal-demografische factorcn, gczondheidsfactoren en
factoren die zijn gerelateerd aan (het functioncren van) de persoon /.elf. Sociaal-
demografische factoren betreffen de leeftijd van dc persoon met beperkingen, het
geslacht. het opleidingsniveau van de persoon en het (al dan niet aanwezige)
arbeidsverleden. Gezondhcidsfactoren hebben betrekking op de aanwc/.ighcid van een
bcpaalde ziekte of aandoening en de beleving hiervan door de pers(M)n. lactoren die
zijn gerelateerd aan de persoon /.elf. betreffen onder nicer de motivatie, pcrsoonlijkc
attitude, zelfvertrouwen. intelligenticniveau en flcxibiliteit.

In het hiernavolgendc zullcn rcspectievelijk de sociaal-dcmografischc factoren, de
gezondheidsfactoren en de factorcn gerelateerd aan dc persoon zelf, worden
beschreven in relatie tot de kans op succesvolle reintegratie.

2.1.1 Sociaal-demografische kenmerken
De sociaal-demografische kenmerken leeftijd. geslacht. oplciding en arbeidsverleden
worden beschreven. voor zover zij van invloed zijn op succesvolle reintegratie van
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pcrsonen met beperkingen. Bovendien zal kort worden ingegaan op het demografische
kenmerk woonplaats en de relatie die deze factor heeft met succesvolle reintegratie.

Uit vcrschillende onderzoeken blijkt dat - ongeacht de ziekte of aandoening - de kans
op re'i'ntegratic voor jongcren hoger is dan voor ouderen (Gogstadt, 1968; Spruit, Van
de Nieuwe Giessen & Nes-Achilles, 1986; Bremer & Corten, 1989; Van der Aa &
Viaanderen, 1991; Van Beek & Van Praag, 1992; Mannila, 1995). Daarnaast wordt bij
onderzoek naar de kans op reintegratie voor personen met een specifieke aandoening
of zicktc eveneens geconstateerd dat naarmate de lecftijd stijgt, de kans op reintegratie
afneemt. Dit geldt voor personen met een psychische aandoening (Wöhrl, 1990),
personen met hersenletsel (Fruhauf, 1994), werknemers met aandoeningen aan het
bewegingsapparaat en werknemers met hartklachten (Yelin, 1986; Rüssel. Abi-
Mansocr & Wengcr. 1986; Gehring, Koenig & Rana, 1988; Danchin, 1988; Munro,
1990; Mark, Lam, Lee, Clapp-Channing. Williams, Pryor, Califf & Hlatky. 1992;
Ahlgren & J lammarstroin. 1999).
I)c/.e bevindingen worden ook bevestigd door Straaton. Maisiak. Wrighley. White,
Johnson & line (1996). Zij constateren dat een hogere leeftijd onlosmakelijk is
verbonden met een kleinere kans op het terugkeren naar de werksituatie. Bij een
systematische analyse van follow-up onderzoeken constateren Riipinen. llurri &
Alurantn (1994) dat lecftijd een essentiele rol speelt bij het al dan niet slagen van een
reintegralic op de lange tcrmijn, hoe hoger de leeftijd. hoc kleiner de kans op
reVntcgratie.
Toegespitst op de Ncderlandse situatie blijkt een dergclijk verband eveneens te
bestaan. In dc pcriode van vlak voor en na de stelselher/icning (zie paragraaf 1.2) is
sprake van een curvi-lineair verband tusscn een stijgendc leeftijd en de kans op
reintegratie (Van der Stell & Bruinsma. 1989; Kers & Bruinsma. 1989). Met andere
woorden. dc kans op werk neemt toe met de leeftijd. tot op een zeker punt, waama
weer een dating van de kans op werk ontstaat. In de beginjarcn negentig blijkt er
inmiddels een vrijwel negatief lineair verband te bestaan tussen een stijgende leeftijd
en dc kans op reintegratie (Kers et al., 1996).

Hit vrijwel alle publicaties blijkt een verschil in reintegratiekansen tussen mannen en
vrouwen. Nijboer et al. (1993) constateren dat mannen nicer kans hebben op
wcrkhcrvatting. ook na corrcctie voor diverse relevante factoren als ziekte of
aandoening. aantal dienstjarcn. opleidingsniveau. deeltijdwcrk of het werken in lagere
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functies. Na een intensief rei'ntegratieprogramma te hebben gevolgd blijken jonge
mannen meer suceesvol in hct verkrijgen van een baan dan jonge vrouwen, ondanks
het feit dat de jonge vrouwen hoger zijn opgeleid (Ahlgren & I lammnrstrom, 1999). In
een twee-jarige follow up studie naar werkhervatting na arbeidsongeschiktheid
vanwege chronische pijn, blijkt het geslacht de nicest voorspellende variahcle voor het
niet vinden van werk: vrouwen blijken minder vaak te rcmlcgrcrcn dan mannen
(Eklund, 1992).

Een aantal onderzoekers heefl naast de constatering dat vrouwen ten op/.ichte van
mannen minder kans maken op reYntegratie. onderzocht welke uspecten hierop van
invloed kunnen zijn. Ken van de redenen kan zijn dat mannen ten op/ichte van
vrouwen meer gericht zijn op het (weer) vinden van werk op de reguliere arbeidsmarkt
(Hennessey & Müller. 1995). Volgens Cuelenaere (1997) blijken vrouwen minder
gemotiveerd dan mannen oni ook bij gezondheidsklachtcn weer aan het werk le gaan.
Daarnaast blijkt uit dit onderzoek dat vrouwen door wcrkgevcrs minder worden
gewaardeerd. Van Beck & Van Praag (1992) tonen aan dat vrouwen minder snel
worden aangenomen in lagere functies met een hoge fysieke bclasting. Vooroordclcn
ten aanzien van de fysickc bclastbaarheid van vrouwen lijkcn hierhij een
doorslaggevende rol tc speien. Ook de zorg van het huishouden en het gezin blijkt een
bclangrijke belemmering te zijn om (weer) aan hct arbeidsproces deel tc nemen (Van
der Aa & Vlaanderen, 1991).

Personen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering vanwege een of mccrdcre
beperkingen die een läge opleiding hebben, hebben minder kans op reintegrate in het
arbeidsproces dan personcn met een arbeidsongeschiktheidsuitkering die een hogcre
opleiding hebben (Woodyard. 1980; Clark. Anderson & Skinner, 1981; Lcnshock. van
Haselcn & van Dijk. 1988: Smith & O'Rourke, 1988; Kalbfleisch. Lehmann &
Steinman. 1989; De Koning & Vuijk, 1989; Van der Stelt & Bruinsma, 1989; Kers.
1990; Markcnson. 1991; Mark ct al.. 1992; Riipinen et al, 1994; Straaton et al, 1996).
In een onderzoek van Mannila (1995) wordt gevonden dat voor mannen met een
beperking, een lagere opleiding een negatief effect heeft op reYntegratie. Straaton,
Maisiak, Wrighley, White. Johnson & Fine (1995) constatcren dat het oplcidings-
niveau een van de bclangrijkste voorspcllers is voor succesvollc reYntegratie van
menscn met beperkingen. l)c kans op blijvendc succesvollc rci'ntegratie voor chronisch
zieken wordt bevorderd wannecr zij beschikken over een gocde opleiding (Van
Eideren et al.. 1995). Gogstadt (1968) en Mann (1994) onderzochten de kenmerken
van personen met beperkingen die na ailoop van een rei'ntegratieprogramma succesvol
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functioneren op de arbeidsmarkt. Succesvol gereintegreerde personen blijken een
hoger opleidingsniveau te hebben. Bovendien blijkt dat naarmate de economische
positic van de gereintegreerde werknemer beter is. de kans op blijvende reintegratie
groter is (West, 1996), hetgeen direct gerelateerd is aan het opleidingsniveau. Tevens
blijkt dat ook in de belcving van personen met beperkingen die niet werken, het
opleidingsniveau een belangrijke factor is (Berghoeff et al., 1987).

Hot arbeidsverledcn van een persoon met een arbeidsongeschikthcidsuitkering
vanwege de aanwezige beperkingen, speelt met name een grote rol wanneer het gaat
over de kans op werkhervatting bij de oude werkgever. Naarmate een werknemer
langer in dienst is. is de kans op werkhervatting bij de oude werkgever groter (Van der
Stell et al., 1996).

De kans op reintegratie naar een nieuvve werkgever wordt behalve door het
arbeidsvcrleden ook beinvloed door de duur van de periode dat iemand niet werkt.
Personen die voorafgaande aan een reintcgratieprogramma langdurig werkloos zijn
gewecst. hebben een kleinere kans om te remtegreren dan personen die kortcr werkloos
zijn ((iogstadt, 1968; Kluostcnnan. 1987; Taylor. 1989; Muffels, Rietveld & Vriens,
1990; Latham & Davis. 1994; Regenold, Sherman & Fenzel, 1999). Eveneens wordt
het verzuimvcrleden van de te reintegreren persoon met beperkingen genoemd als een
belangrijke factor die de kans op succesvolle reintegratie kan heinvloeden. lien
verleden met veel verzuim vermindert de kans op werkhervatting (Sandström. 1986;
Groslcld. 1988; Munro. 1990; Van Beck & Van Praag. 1992).

In een ondcrzock naar de Nedcrlandse situatie virtden Van der Stelt & Bruinsma
(1989) dat werkhcrvattingen na arbeidsongeschiktheid met name plaatsvinden rond het
einde van het ecrste jaar ziekte en gedurende het cerste jaar daarna. In het door hen
verricht onderzoek wordt tevens gevonden dat een arbeidsongeschiktheidsperiode van
langer dan achttien maanden leidt tot een aanzientijke dating van de kans op
werkhervatting. Volgens Kayscr (1996) is langdurig verzuim door arbeids-
ongeschiktheid. onalhankclijk van dc diagnose en dc werksituatic. een van de beste
voorspellers van blijvende arbeidsongeschiktheid.

Uit een over/ichtsstudie van Riipinen et al. (1994) blijkt wcrkloosheid. voorafgaande
aan een rcYntcgraticprogramma gee» invlocd te hebben op het al dan niet succesvol
vinden van een baa», na atloop van het gevolgdc reintegratieprogramma. Wei vvordi
een relatie gevonden tussen dc werkloosheidsduur voor de nieuvve aannamc en het
bchoud van een baan op de lange lennijn.
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Mannila (1995) vindt in zijn onder/oek naar factorcn die van invloed /ijn op hct
vinden en behouden van werk voor personen met heperkingen dat rcYntegratiesucces
voor vrouwen met beperkingen sterk gerelatecrd is aan de woonplaats. Bovendien
constateert hij dat de problemen die personen met beperkingen ervaren. niet aan het
individu zijn gerelateerd. maar aan de omgeving waarin de pcrsoon met beperkingen
verblijft.
Spruit et al. (1986) en Nijhuis & Bullinga (1987) vinden een positief verband tusscn de
kans op reintegratie en de mate waarin werknemers met beperkingen alkomstig /ijn nit
verstedclijkte gcbieden. Dit positief verband wordt volgens de/e auteurs met name
veroorzaakt door het grotere banenaanbod in verstedelijkte gcbieden.

2.1.2 Gezondheid
Wannecr het gaat over gezondheid in relatic tot de kans op reintegratie. blijkcn zowcl
dc aard van de gc/.ondhcidsklachten (diagnose), de ernst van de aandinrning en hct
verloop van de aandoening van belang te zijn bij werkhervatting.
In het algemeen kan worden gesteld dat mensen met een verminderde gc/ondhcid
minder kans hebben om weer aan het werk te komen en te blijven (Verkley. 1988; Van
der Aa & Vlaanderen. 1991; Van Beek & Van Praag. 1992).
In een groot aantal studies wordt gekeken naar spccifiekc aandocningen en dc mate
waarop deze aandoeningen problemen kunnen opleveren bij het (weer) vinden van
werk. Ciezien de grote verschillcn tussen de methoden van onder/.ock die in dezc
publicaties worden beschreven. is het nict mogclijk de uitkomstcn met elkaar te
vergelijkcn om een hierarchische structuur aan tc brengen in de soort aandoening en de
kans op reintegratie. Derhalve zal worden volstaan met hct vermelden van de relatie
tussen de specifieke ziekte of aandoening en de kans op reintegratie. Ondcr meer wordt
gevonden dat personen met psychische beperkingen een geringere kans op succesvollc
reintegratie hebben. dan op grond van leeftijd en oplcidingsniveau /.ou kunnen worden
verwacht (Gogstadt, 1968; Cristol, 1970; Noble & Collignon, 1987; Kaaij, 1992; Kcrs
et al.. 1996). Ook personen met klachtcn aan het bewegingsapparaat en personen met
een hart- of vaatziekte ervaren problemen bij het vinden van werk, nadat ze vanwege
deze klachten langer dan een jaar arbeidsongeschikt zijn geweest (Kers et al.. 1996).
Personen met chronische pijnklachten ervaren een verminderde kans op het (weer)
vinden van werk bij een nieuwe werkgever (Straalon et al., 1996). Dit gcldt tevens
voor personen met een traumatisch herscnletsel; met name cognitieve beperkingen, tot
uitdrukking komend in traaghcid in handelingcn en ccn slechtcrc concentratie blijkcn
de belangrijkste barrieres te vormen voor succesvolle arbeidsintegratie (Parente &
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Stapleton, 1996). Uit onderzoek naar de arbeidsmarktpositie van mensen met enkele
specifieke ziekten van het bewegingsapparaat, zoals bepaalde vormen van
spierdystrofie, reuma en de ziekte van Bechterew blijkt dat de meesten van hen niet
meer aan het werk komen (Wevers, Nijboer & Andries, 1993).
Nict allcen de soort aandoening, maar ook de ernst van de aandoening blijkt van grote
invloed op de kans op werkhervatting (Smith & O'Rourke, 1988; Van Sonsbeek &
Verwcij, 1991; Kers et al., 1996; Van der Stelt et al., 1996). Hierbij kan de
uitgcbreidheid van de beperkingen, de aanvvezigheid van eventuele complicaties of
meervoudige handicaps en het hebben van pijn van invloed zijn (Sandström, 1986;
Yelin, 1986; Feuerstein & Therbarge, 1991; Weiser & Cedraschi, 1992;). Ook blijkt de
mate waarin rcsterende functionele capaciteiten aanwezig zijn, wezenlijk bij te dragen
aan een succesvolle reintegratie op de arbeidsmarkt (Riipinen et al., 1994).
Naannate de aandoening een meer wisselend verloop kent. heeft dit een negatieve
invloed op dc kans op werk (Wevers et al., 1993). De reden hiervoor is dat in dat geval
hoge eisen worden gesteld aan de flexibiliteit van de ondememing en van de collega's.

In relatic tot /ickte is het van belang de invloed op succesvolle reintegratie van de
factor arbcidsongeschiktheid zelf. niet te onderschattcn. Met gegeven dat een persoon
arbeidsongeschikt is, heeft een enorme psycho-sociale impact op de persoon zelf en
diens omgeving. Zoals beschreven in paragraaf 1.4 werkt het in Ncderland gehanteerde
bcoordclingssysteem van dc mate van arbeidsongeschikthcid een voortschrijdend
invalidcringsproces in de hand. Arbeidsongeschikthcid kan derhalve leiden tot een
vcrslechtcring van de aanvankelijke gezondheidstoestand van de persoon met
bepcrkingen en aldus tot een vcrminderde kans op reintegratie.

2.1.3 Pcrsoonskcnmerken
Factoren die zijn gerelateerd aan de persoon zelf. betreffen onder meer de motivatie,
persoonlijke attitude, de eigen effectiviteit. flexibiliteit en copingstijl. Motivatie wordt
in de/.e gcdcfmiccrd als de intentie om (weer) aan het werk tc gaan. dan wel te starten
met een rcVntcgratieprogramma.

Motivatie wordt zowel door de persoon met beperkingen zelf als door vertegen-
woordigers van begeleidende en bemiddelende instellingcn genoemd als een
belangrijkc reden voor succesvolle reintegratie (Rosenthal. 1974: Griffiths. 1977;
Clark et al.. 1981; Anthony & Jansen. 1984; Berghoeff et al.. 1987; Fitzgerald et al.,
1989; Michon & Van Weeghel. 1990; Weiser & Cedraschi. 1992: Veerman & Cave",
1994; Van der Stelt et al.. 1996). Motivatie wordt in deze studies veelal indirect
gemeten aan de hand van het zockgedrag van pcrsoncn. l)e mate waarin pcrsonen
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zoekgedrag vertonen lijkt een betere uitdrukking (e zijn van de aanwczige inotivutie
dan door attitudcmeting.
Riipinen et al. (1994) constateren dat motivatie een van de belangrijkslc verklärende
factoren is die de kans op succesvolle rcYntegratie beYnvloedt. Daarnaust blijkt een
gebrek aan motivatie een van de belangrijkste oor/aken voor uitvul bij een
reintegratieprogramma. gcricht op uitstroom naar de reguliere arbeidsmarkt (Ernste et
al.. 1995). Echter motivatie in de vorm van zoekgedrag alleen blijkt niet voldoende. In
een Studie van Molenaar-Cox & Prins (1998) naar de arbeidsmarktpositie van WAO-
beoordeelden. blijkt dat van de personen die een jaar na beoordeling niet werken. 69%
actief heel't gezocht naar een baan. Van der Stell et al. (1996) vinden echter een
duidclijke samenhang tussen motivatie en de mate van /.ockgedrag alsmede tussen de
mate van zoekgedrag en de kans op werk bij een nieuwe werkgever. Herghoel'f et al.
(1987) geven aan geen verschil te hebben gevonden in de mate van /.oekgcdrng Hissen
succesvol en nict-succcsvol gereintegreerde personen met beperkingen. inuar voegen
hieraan toe dat gereintegreerde werknemers met beperkingen efTecticver naar werk
hebben gezocht dan niet-werkende personen met beperkingen. Van der Aa &
Vlaandercn (1991) stellen op grond van verschillende ondcr/.oeken eveneens vast dat
er een relatie is tussen arbeidsmotivatie en arbcidsmogclijkheden. Mensen met een
geringe kans op de arbeidsmarkt zullen over het algemcen minder gemotiveerd zijn
voor werk dan mensen met goede kansen.

Motivatie wordt in die zin als een van dc kcmelemcntcn beschouwd die
vcrantwoordclijk zijn voor een geslaagde rcYntegratie. Het bclrclt daarbij zowel hct
aantal activiteiten dat wordt uitgevoerd, als de intentic om te rcintegreren. Dezc
intentie wordt vervolgens ingegeven door onder meer de attitude die dc pcrsoon met
beperkingen heeft ten aanzien van hct ondernemen van activiteiten richting
werkhervatting en de inschatting van de pcrsoon of hij/zij in staat dezc activiteiten met
succes uit te kunnen voeren. de eigen effectiviteit (De Vrics. Kuhlman & Dijkstra,
1987). In een Studie van Regenold et al. (1999) blijkt dc mate waarin de pcrsoon met
beperkingen zieh zelf in staat acht tc reintegrercn op de reguliere arbeidsmarkt (m.a.w.
de inschatting van de eigen effectiviteit), een bclangrijke voorspellcr tc zijn voor de
daadwerkelijke slaagkans. Uit een studic van Mann (1994) naar kenmcrken van
succesvol gereintegreerde werknemers met beperkingen, blijkt met name een positieve
attitude ten aanzien van werk van doorslaggevende betekenis tc zijn voor hun succes.
Het ontbreken van een dergelijke attitude hangt stcrk samen met het niet succesvol zijn
in het terugkeren naar de reguliere arbeidssituatic. Dit blijkt uit een follow up Studie
van Eklund (1992) naar factoren die op de lange termijn van invloed zijn op
arbeidsparticipatie. Voor personen met ernstige beperkingen is een positieve attitude
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noodzakelijk om de reintegratiekansen te vergroten. Hiermee wordt zowel naar een
positieve attitude ten opzichte van werk gerefereerd, als naar de persoonlijke attitude
ten opzichte van de eigen (on)mogelijkheden, c.q. de wijze vvaarop wordt omgegaan
met de eigen bepcrkingen (Riipinen et al., 1994; Bowe, 1985; Gründemann & Nijboer,
1998).

Het goed kunnen omgaan met de eigen beperkingen heeft bij sollicitaties een positieve
invloed op de bceldvorming van dc potentiele vverkgever. Vaak blijkt echter de
persoon met beperkingen zelf onvoldoende in staat te zijn de eigen ziekte of
aandoening op een objectieve, niet stigmatiserende wijze kenbaar te maken, waardoor
de kans op aanname in negatieve zin wordt beinvloed (Thomas & Menz, 1996). Het
aanleren van goede arbeidsgerelateerde communicatievaardigheden blijkt een positief
effect tc hebben op de aannamekans bij sollicitaties (Thomas & Menz, 1996). Echter
een te hoog ambitieniveau dat niet overeenkomt met datgene wat tot iemands
mogelijkheden behoort, kan een belemmerende factor zijn binnen een sollicitatieproces
(Van Klderen et al.. 1995).

Onderdecl van de attitude ten aan/.icn van werk in het algemeen betreu de flexibiliteit
van de te rcintegrcren persoon. In een aantal studies wordt een verband gevonden
tussen de mate van flcxibilitcit en het al dan niet succesvol reintegrcren en
functioneren op de arbeidsmarkt van mensen met beperkingen. Met name voor het
behoud van een baan op de lange termijn blijkt een flexibele werkhouding
noodzakelijk, aangezien de gereintegreerde werknemer met beperkingen (net als
overigens alle werknemers) in staat moet zijn in te spelen en open te staan voor de
voortdurend veranderende werkomstandigheden (Berg. Flynn & Wacker, 1997).
De mate waarin en de snelheid waarmcc een persoon met een ziekte of aandoening in
slaal /al /ijn om om te gaan met de eigen bepcrkingen, met andere woorden, zieh aan
te passen aan deze ziekte of aandoening, is volgens Livneh & Antonak (1997)
afhankclijk van de interactie tussen een viertal variabelengroepen. Zij baseren hun
vicrdcling op ecu aantal eerdcr gcpubliceerdc theorieen en modcllen ten aanzien van
udaptatie aan een chronische ziekte of aandoening. Het betreft variabelen gerelateerd
aan de beperking (onder meer oorzaak. chroniciteit. ernst, zichtbaarheid). variabelen
gerelateerd aan sociodcmografischc kenmerken (geslacht. leeftijd. bcrocp. sociaal
economischc status, opleidingsniveau, aanwe/ige arbeidsvaardigheden). variabelen
gerelateerd aan persoon lijkc en gedragsmatige eigenschappen (bijv. de aanwezige
copingstrategice'n. locus of control, attitudes t.a.v. gezondheid en ziekte. acccptatie van
de beperking. zellbeeld. intcllectuelc capaciteiten) en variabelen geassocieerd met de
fysieke en soeiale oingeving (sociale onderstcuning. economische en institutioncle
ondcrstcumngss)steinen, fysieke bcrcikbaarhcid. attitudes van anderen, stigma).
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2J OMGEVINGSGEBONDEN FACTOREN j

De omgeving waarin de persoon met beperkingen verkeert kan op verschillende
niveau's worden gedefinieerd. namclijk op macroniveau. /.ijndc de maatschappclijke
omgeving, waarin de te reintegreren persoon verkecrt. op micronivcau. /.ijndc de
directe sociale omgeving waartoe de persoon behoort. maar ook op mesoniveau, i.e. de
omgeving waarbinnen de persoon zieh bcvindt tijdcns net proccs van rcYntegratie naar
de arbeidsmarkt.
Onderzoek. en dus gegevens omtrent succesvolle reVntegratie in relatie tot de invlocd
van de directe sociale omgeving. ontbreckt vrijwel gchccl. loch lijkt het evident dat dc
sociale omgeving een sterke invloed zal blijken te hebben op dc mate waarin ccn
persoon met beperkingen sociaal actief /al /.ijn of /ich actief /al richten op
arbeidsrcintcgratie. De sociale omgeving kan stimulercnd /.ijn met betrekking tot dc
arbcidsrei'ntegratic, maar kan ook inhibcrend /ijn. In dat laatstc gcval probcert de
sociale omgeving te voorkomen dat de persoon opnieuw wordt blootgcsteld aan de
belasting binnen de werksituatie.

2.2.1 Maatschappelijke factoren
Binnen de maatschappelijke factoren kunnen worden onderscheiden, factoren
betrekking hebbende op de arbeidsmarkt. dc beeldvorming met betrekking tot werk-
nemers met een beperking en factoren betrekking hebbende op de wet- en regclgeving.
De invloed van de wet- en regclgeving op reTntegratie is reeds beschreven in paragraaf
1.3 en zal hier nict meer aan de orde worden gesteld.

Wanneer wordt gekcken naar factoren gelegen binnen dc arbeidsmarkt die de kans op
reTntegratie beinvloeden. kunnen daarbij twee factoren worden onderscheiden.
namelijk de krapte op de arbeidsmarkt en het type baan.

Uit overzichtsstudies van Mul et al. (1995) en l-rnstc et al. (1995) naar rcTntcgratic-
methoden voor mensen met een arbeidshandicap komt naar voren dat een ruime
arbeidsmarkt (ruim aanbod aan personeel, hogere werkloosheid) kan leiden tot
belemmeringen bij de reTntegratie van mensen met beperkingen. lmmcrs, denkend
vanuit een profijtbeginsel proberen werkgevers bij de werving cn selectie van nicuw
personeel risicos zoveel mogelijk te vcrmijden. Werkgevers zullcn dus nict allcen
letten op opleiding en werkervaring maar ook of de persoon sncl en zonder problcmen
kan worden ingewerkt, en voor längere tijd - zonder al te veel onderbrekingen -
werkzaam blijft bij het bedrijf. Aangezien deze in format ie vaak moeilijk tc krijgen is,
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gaan werkgevcrs af op globale indrukken die men heeft van de persoon en van de
stereotypen over de categorie waartoe de persoon behoort (Van den Berg & Van der
Veer, 1993). Bij een ruim aanbod van personeel op de arbeidsmarkt zal de persoon met
een arbeidshandicap dus niet de eerste keuze zijn voor een werkgever.
Het type baan blijkt eveneens van invloed op de kans op reintegrate voor mensen met
een arbeidshandicap. Naarmate de vraag vanuit de markt beroepen betreft waar minder
zwarc fysiekc eisen aan de persoon worden gesteld, zal voor personen met een
arbeidshandicap dc kans op het vinden van werk dat geen belemmeringen oplevert,
toenemen. Door de verandering die in de afgelopen decennia heeft plaatsgevonden van
een industriölc samenleving naar een dienstverlenende samenleving is het type banen
evencens verandcrd. De dienstverlenende beroepen vereisen minder zware fysieke
vaardigheden, waardoor er meer werkmogelijkheden ontstaan voor mensen met
beperkingen, hetgeen de reintegratiekansen bevordert (Bowe, 1985; Kiernan, Schalock
& Knutson, 1989). Dit voordeel geldt met name voor personen met een fysieke
bepcrking. daarcntegen kan dezc verandering naar meer dienstverlenende beroepen

voor personen met psychische beperkingen bclcmmerend werken. Voor deze laatste
groep lijken de steeds hogere eisen binnen de dienstverlenende beroepen met
betrekking tot de socialc vaardigheden, dc tlexibele inzet en het kunnen werken onder
hoge wcrkdnik. dc arbeidsintegratic to belemmeren (Ketting & Bijl. 1990: Bluestone.
1990; Weis, 1993). Ook Oliver (1993) geeft aan dat door de toenemende
automatiscring. ontstaan in het huidige post-industriele tijdperk nieuwe kansen op
werk zou kunnen bicden voor mensen met een arbeidshandicap. Echter, voor de
hierdoor ontstanc bauen is vaak een hogere opleiding nodig dan wel de mogelijkheid
om dc voor het betreffende beroep bencxligde vaardigheden tc ontwikkelen. Een groot
deel van de populatie personen met een arbeidshandicap heeft geen hogere opleiding
en is volgens Oliver vaak. door fysieke en/of psychische barrieres. niet in Staat de
hiervoor benodigde competenties te ontwikkelen.

De wijze waarop in een samenleving naar dc persoon met een arbeidshandicap wordt
gekeken. dc bccldvonning. is van grotc invloed op succesvolle reintegratie. Een
positieve bccldvonning en een daarmee gepaard gaande sociale steun zullen de kansen
op rcVntcgratic van pcrsoncn met ecu arbeidshandicap vergroten (Van Eldercn et al.,
1995; West. 1996).
Door Dear et al. (1997) worden acht factorcn ondcrscheiden die van invloed zijn op de
mautschappclijkc becldvorming. c.q. acceptatie van personen met een beperking.
namelijk (I) de functionaliteit; hoe groter de functionalileit van mensen, hoe groter de
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acceptatie. (2) esthetiek; de mate waarin de bepcrking zichtbaar is en de mate waarin
de beperking afvvijkt van de maatschappelijk geaccepteerde normen van verschijning,
(3) infotmele (bestaande) regels ten aanzien van sociale contacten: wannccr een
beperking van iemand andere personen ongemakkelijk laat voelen. of wanncer ile
beperking zorgt voor onvoorspelbaar gedrag dan /uil dit invloed hebben op de normale
omgang met deze persoon. waarschijnlijk leidend tot vermijdingsgedrag. (4)
individuclc verantwoordelijkheid; naannate de beperking van ecn persoon mecr wordt
gezien als zijndc zijn/haar eigen verantwoordelijkheid. neemt de acceptatie van de/.e
beperking af, (5) onvoorspelbaarheid en gevaar; naannate iemands gedrag nicer
onvoorspclbaar is, dan wel een gevaar zou kunnen opleveren bij contact, neemt dc
mate van acceptatie af, (6) behandclbaarheid; naannate een beperking betcr te
behandelen is. neemt de acceptalic toe. (7) empathic: de mate waarin personen bereid
zijn zieh empathisch op te stellen ten opzichte van een bepaalde beperking. neemt de
acceptatie toe. en (8) besmettelijkheid; wannccr ccn bepcrking besmctting /.ou kunnen
opleveren voor de ander, ncemt de acceptatie af.
De invloed van de hierboven genoemd acht factoren kan afnemen. naannate de
persoon met beperkingen meer in contact komt met anderen, vanwege een tocname van
bekendheid met de beperking en door de mogelijkheid tot het wegnemen van
vooroordelen. Naarmate een persoon vanwege een bijzonder lagc mate van acceptatie
minder in contact komt met anderen, en in die zin een grotere sociale afstand heeft, zal
de kans op het vergroten van de acceptatie kleiner worden en dus daarmcc dc kans op
reintegratie. Zo blijken personen met een beperking voordeel te hebben van het
persoonlijk kennen van werkgevers. In diverse onderzoeken wordt dit gegeven
bevestigd (Van den Berg & Van der Veer, 1990a en b; Michon & Van Weeghel, 1990;
Van der Aa & Vlaanderen. 1991; Dauwalder & Hoffman, 1992; Kers et al., 1996; Van
der Stelt, Fiseler. Smaal. Molenaar-Cox & Kers, 1996; Collijn. Van Lierop & Nijhuis,
19%). Vandaar dat Dear et al. (1997) ook stellen dat dc mate van acceptatie an sich
een zelfstandig acceptatie criterium vormt.

2.2.2 Factoren gerelateerd aan het proces van reintegratie
Het proces van reintegratie voor personen die arbeidsongeschikt zijn vcrklaard
vanwege de aanwezige beperkingen kan worden vormgegeven via een
reintegratieprogramma. Het al dan niet volgen van dergclijkc programma's kan van
invloed zijn op succesvolle reintegratie. Daarnaast kunnen factoren die van invloed
zijn op het succes van reintegratie betrekking hebben op de inhoud van deze
reintegratieprogramma's. In deze paragraaf wordt aangegeven in hoeverre het al dan
niet volgen van een reintegratieprogramma van invloed is op succesvolle reintegrate.
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Daarnaast wordt een overzicht gegeven van factoren binnen een reintegratie-
programma die hierop van invloed kunnen zijn, vvaarbij specifiek aandacht vvordt
besteed aan de invloed van hct volgen van een scholingstraject gedurende een
reintegratieprogramma. » ..•'«.-.•. i

floor flV?//ifl/M£ flan

Uit meerdere studies blijkt het volgen van een reintegratieprogramma een positieve
invloed te hebben op de kansen op werk na afloop hiervan (Gogstadt, 1968; Cook,
1983; Morgan & O'Connell, 1987; Crepeau & Scherzer, 1993; Brejc, 1994; Hennessey
& Müller. 1995; Schmidt, Oort-Maarburger & Meijman, 1995; Seiander et al., 1998).
Een economische evaluatie, uitgevoerd binnen een quasi-experimenteel onderzoeks-
design, laat zien dat reintegratieprogramma's in het algemeen kosten-effectief zijn
(Collijn et al., 1996; Dean, Dolan & Schmidt, 1999).
Niet alleen de kans op werk blijkt te stijgen door het volgen van een
reintegratieprogramma, ook wordt gevonden dat personen met beperkingen die een
rcmtcgraticprogramma hebben doorlopen. significant minder dagen ziek zijn dan
voorheen. ongeacht him werkstatus (Seiander et al., 1998). Daarnaast constateert Brejc
(1994) in ecu cvaluatiesludie naar intensieve reTntcgratieprogramma's dat na afloop
ervan een verbetcring optreedt in de sociale participatie van deelnemers aan dergelijke
programme's.
De studies van Brejc (1994) en Seiander et al. (1998) zijn in die zin uitzondcrlijk dat in
vrijwel alle studies naar hct resultaat van rcintegratieprogramma's. alleen wordt
gekeken naar plaalsingscijfcrs. Met vinden van werk na afloop van een
reintegratieprogramma kan worden gezien als succesvol, maar andere factoren zoals
verandcringen op psychosociaal niveau of functioneren in de werksituatie kunnen
eveneens worden gc/.ien als succesvolle uitkomsten. Deze worden echter nauwelijks
gemcten. Evcnccns zijn er vrijwel geen studies bekend waarbij inzicht wordt gegeven
in de beginsituatic van de personen die een reintegratieprogramma doorlopen. waarbij
bijvoorbceld de uitkomsten uit de assessment bij aanvang van een programma, de
daarop gebaseerdc interventies en het succes van deze interventies worden
meegenomen.

//iA«)U(/ ^•/«/«'^rrtriV/JW/'rflmma 'v in /WafiV /<>/ A wcc«vo//f

I k inlunid van een reintegratieprogramma. gericht op blijvende arbeidsparticipatie. is
van belang voor het succes crvan. Tevens heeft de wijze waarop arbeids-
rcintegratieprogrammas zijn georganisecrd c.q. worden vormgegeven. een directe
impact op het resultaat van deze programma's (Kirschenbaum. 1999).
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Wilgosh & Müller (1993) concluderen dat de kans op succcsvollc rcYnlegralie wordt
vergroot wanncer reintcgratieprogramma's aandacht bcsteden uan hot trninen van
zowel persoonlijke vaardigheden. sociale vaardighcdcn als werkgerelateerde vaardig-
heden. Specifieke aandacht hierbij betreft hot aanlcrcn van ecu llexibclc werkhouding.
vanwege de voortdurcnd verandercnde werkoingcving (Berg, l-'lynn & Wacker. 1997).
lien reYntegratieprogramma waarbinnen wordl gewerkt met kleine grocpen. en wnarin
iedereen een geindividualiseerd programma kan volgcn. blijkt eveneens van wczenlijke
invloed op succesvolle reYntegratie (I.ubbc. 1990; Mul et al.. 1995; Bolton & Akridgc,
1995).

De mate van intensiteit van een rcYntcgratieprogramma blijkt niet gerclatccrd aan de
mate van succesvolle reintegratie (lireje. 1994). Indien icderc willekeurigc uundoening
wordt meegenomen. blijken verschillen in intensiteit van remtegratieprogramma's geen
effect te hebben op het plaatsingssucccs. Wei blijken zeer intensieve
reintegratieprogramma's voor personen met een traumatisch hcrsenletsel en personen
met aandocningen van hct bewegingsapparaat ctTcctief. wanncer het gaat om langdurig
succesvolle reYntegratie (Ahlgren & Hammarstrom, 1999; Ciroswasser. Mclamed,
Agranov & Keren. 1999).

Personen die een scholingsprogramma volgen tijdens een reYntegratieprogramma,
hebben meer kans op werk en op een betere tockomstige economised« status dan
personen die tijdens het volgen van een reYntegratieprogramma gcen scholing volgen
(Gogstadt. 1968).
Uit een over/ichtsstudie naar reintegratiemethodcn van Mul ct al. (1995) blijkt dat
scholing een belangrijke voorwaarde vormt om weer aan het werk te komen voor
personen met een arbeidsongeschikthcidsuitkering vanwege een of mcerdere
beperkingen. Fmste et al. (1995) voegen hieraan toe dat met name scholing succesvol
is in te zetten als arbcidsrcintegratiemiddcl wanncer het berocpsgerichte scholing
betreft. Wanneer deze beroepsgerichte scholing wordt aangevuld met arbcidstraining
en fysieke training blijkt dit een aanvullend positicf effect te hebben op dc
rcintegratiekansen voor personen met beperkingen (Hennessey & Muller. I995).
Schwab & DiNitto (1993) vinden in hun ondcrzock naar gereintegrcerde werknemcrs
met beperkingen. dat de succesvol gereYntegreerde werknemers een reYntegratie-
programma hebben doorlopen waarin relatief veel aandacht wordt bestecd aan het in
kaart brengen van de mogelijkhcdcn van de persoon en een hierop gcrichtc scholing en
training. Unger (1994) heeft de reYntegratie kansen voor personen met psychische
beperkingen bestudeerd en concludeert dat de reVntcgratickanscn stijgen door hct
volgen van scholingsprogramma's.
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Het bestcden van aandacht aan gerichte carriereplanning binnen arbeids-
reintegratieprogramma's voor jongeren met psychiatrische problematiek. blijkt een
overall positief effect te hebben op langdurig succesvolle reintegratie (Ellison, Danley,
Bromberg & Palmer, 1999). Daarnaast blijkt aandacht voor de bemiddeling van
pcrsonen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering vanvvege de aanwezige beperkingen
van wezenlijk belang. Niet alleen de mogelijkheid tot bemiddeling, maar ook het
verstrckkcn van gocde voorlichting aan de toekomstige werkgevers alsmede het
benadrukkcn van de kwaliteit van de sollicitanten zijn factoren die een positieve
invloed blijken te hebben op succesvolle reintegratie (Van den Berg & Van der Veer,
1990a en b). Bemiddelingsactiviteiten worden eveneens positief beinvloed wanneer
bcmiddclaars beschikken over ccn netwerk onder werkgevers (Lamberts, 1982;
Bijlsma, 1987; Berkell, 1987; Reihl. 1988; Dauwalder & Hoffmann, 1992).
Langdurige succesvolle reintegratie, c.q. het behouden van werk op de lange termijn.
wordt positief beinvloed indien personen die een reintegratieprogramma doorlopen, de
mogelijkheid wordt geboden stage te lopen en begeleiding te ontvangen tijdens de
ccrstc maanden van het werk (Dauwalder & Hoffmann, 1992; Classen, Boeskcn,
Krnjcwski. Denzer & Hafer, 1993). F.veneens wordt langdurige succesvolle
reintegratie positief beinvloed wanneer personen een traject volgen binnen
rei'ntegratieprogramma's dat leidt tot een funetie waarin de aanwezige beperkingen
gcen belcmmcringcn nicer vornien voor het uitoefenen van deze functic (Van Elderen
et al.. 1995).

2.3 I)KI)KIJFS(;I:BONDEN FACTOREN

Men groot scala aan factoren die invloed hebben op (langdurig) succesvolle reintegratie
kau worden gclabcld als bedrijfsgebonden factoren. Het betreft onder meer de grootte
van het bedrijf. de bedrij fssector. de organisatie van de arbeid. het belcid ten aanzien
van reintegratie en de beeldvonning binnen het bedrijf. De invloed die deze factoren
(kunnen) hebben op het al dan niet reintegreren en langdurig succesvol functioneren in
de wcrksituatie zullen in het hiernavolgende worden besproken.

Door mcerdere onder/.oekcrs wordt geconstateerd dat kleinere bedrijven vaker
personen met een arbeidsongeschiktheidsverleden in dienst nemen dan grotere
bedrijven (Bremer & Corten.1990; Michon & Van Weeghel.1990; Veerman & Cave.
1994). Bij grotere bedrijven is de kans op reintegratie van de eigen werknemers die
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arbeidsongeschikt raken binnen hct bedrijf. grotcr. Een verklaring die hiervoor wordt
gegeven is onder meer dat in grotere bedrijven een ruinier aanbod van alternntieve
functics aanwezig is en functies gemakkclijkcr zijn aan te passen. Ook hebhon grotere
bedrijven vaak een meer professioneel personeelsbeleid (Nijhuis & Soelers. 1983;
Nijhuis & Bullinga. 1987).
In een Studie naar de reintcgratiekansen voor chronisch zieken vinden Van l-ldcrcn et
al. (1995) dat in alle bedrijven weerstand bestaat tegen het aannemen van personal met
een chronische beperking. maar dat de redencn van nfwij/ing vcrschillen.
l.eidinggevenden van kleine en middclgrote bedrijven geven toe dat ecu eventuele
aandoening tijdens dc sollicitatic procedure al voor uitsluiting zorgt. tcrwijl grote
bedrijven functicgericht zoeken en personen afwij/en op oncigcnlijkc gronden. zoals
verminderde flexibiliteit van de pcrsoon met chronische bepcrkingen.

Wanneer in een bedrijfsscctor relatief veel personen met bepcrkingen werkzaam /.ijn,
zal de kans waarschijnlijk groter zijn dat een persoon met een arbeidsongeschikt-
heidsuitkering vanwege een of meerdcre beperkingen in de/.e sector een bnan vindt,
dan wanneer dat niet het geval is. Bij de overheid werken relatief minder personen met
bepcrkingen dan binnen de marktsector. Binnen de murktscctor blijken grote
verschillen te bestaan in het aantal in dienst hebbendc personen met beperkingen.
Onder meer in de industrie. de dienstvcrlcning cn de bouw werken relatief veel
personen met beperkingen, terwijl in de horcca cn de detailhandcl relatief wcinig
personen met beperkingen in dienst zijn (Nijhuis & Bullinga, 1987; Ter Huurne et al.,
1990; Bremer & Corten, 1990; Bosselaar & Van Meertum, 1993). Vccrman & Cavd
(1993) constateren dat in de sectoren handcl cn horeca de mceste bedrijven voorkomen
waar helemaal geen personen met beperkingen in dienst zijn.

vo/t <
De organisatie van de arbeid heeft een relatic met dc kans op succesvollc rc'fntegratic
voor personen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering vanwege dc aanwc/.ige
beperkingen. In organisaties waar bijvoorbeeld veel in teamverband wordt gewerkt,
worden minder personen met een arbeidsongcschikthcidsvcrledcn aangenomen dan in
organisaties waar veel alleen wordt gewerkt (Nijhuis & Bullinga. 1987; Bremer &
Corton. 1990). Hen verklaring die hiervoor wordt gegeven is dat in taakgroepen hoge
eisen worden gesteld aan de flexibiliteit en inzetbaarheid van de werknemer,
eigenschappen waarover werknemers met beperkingen in mindere mate zouden
beschikken. Een andere of aanvullende verklaring kan liggen in dc bercidhcid van
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collega's om samen te werken met een werknemer met een beperking. Het blijkt dat
deze bereidheid (evenals de bereidheid van de chef) van doorslaggevend belang is voor
een succesvolle (her)plaatsing (Michon & Van Weeghel, 1990). I

. , - • ? , ' ; , ; ' • • • • • : , . . * . - , ; : • • • - • • . - - . . • - . . . , - • • : • • • . ' . , • • • - . • • !

/tefeirf vow /re/ A«/r(y
De vvij/.c waarop binnen een bedrijf het beleid ten aanzien van rei'ntegratie wordt
vormgegeven, heeft invloed op de kans die een persoon met beperkingen heeft om bij
dat bedrijf te worden aangenomen. Volgens Kenny (1995) moet de oorzaak voor het
niet in dienst ncmen van menscn met beperkingen, onder meer worden gezocht in het
gcgeven dat de werkzaamheden binnen het bedrijf niet zijn afgestemd op de
mogclijkheden van werknemers met beperkingen. Ter Huurne, Veerman, Van Deursen,
Schellekens & Vissers (1997) delen deze conclusie en voegen hier aan toe dat deze
afstemming kan worden bevorderd - en daarmee de aanname van personen met
beperkingen - door een gocd ontwikkelde medezeggenschapsraad, een breed
ontwikkeld arbobeleid en de bereidheid van het bedrijf om aanpassingen te verzorgen.
w'anneer binnen een bedrijf onvoldoende kennis aanwezig is omtrent instrumenten die
de reintegrate aantrekkelijker maken. heeft dit een negatieve invloed op het
iiannamchclcid (Kenny. 1995).

Personen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering ontvangen deze uitkering vanwege
de aainve/igheid van een of meerdere beperkingen. Door de aanwezigheid van deze
beperkingen kunncn vooroordelen ontstaan ten aanzien van het functioneren van hen
(Dijkcr & Koomen. 1996), die het handelen van werkgevers kunnen beinvloeden. In
een onderzoek van Bruggeman (1991) wordt gevonden dat de attitude van werkgevers
de bclangrijkste factor blijkt voor het al dan niet aannemen van personen met
beperkingen. Dit gegeven wordt bevestigd door Kenny (1995), die concluded! dat een
negatieve attitude ten aanzien van werknemers met beperkingen de aanname crvan
belemmert. Met name voor personen met niet-zichtbare klachtcn. zoals onder mcer
diabetes of psychische klachtcn. zijn de kansen op aanname gering: werkgevers blijkcn
minder geneigd personen met niet-zichtbare kluchten aan te nemen (Van Ivldercn et al..
1995). Mergers. Nijhuis, Janssen & Van der Horst (1999) laten daarentegen zien dat er
gecn vcrschil is in aanname tusscn diabctici die hun diabetes hebben gemeld bij de
sollicitatie en diegencn die het niet hebben genoemd. Hit onderzoek naar het
beslissingsgedrag van werkgevers bij sollicitanten voor laaggeschoolde functies, blijkt
dat gezondhcid een van de bclangrijkste selectiecriteria is voor werkgevers (Van Beck
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& Van Praag. 1992). Dit selectiecritcrium beinvloedt de attitude van werkgevers ten
aanzien van de aanname van arbeidsgehandieapten. s
De reeds genoemde studie van Bruggeman (1991) rieht zieh op de kleinere hedrijven
waar. ondanks een gemiddeld neutrual beeld. nog veel stereotype idecc'n heslaan over
het functioneren van personen met beperkingen: de werknemer met beperkingen
verzuimt meer. is minder produetief. vraagt meer aandacht en doet vaker een heroep op
collcga's. In een onderzock van Veerman & Cave (1993) wordt gevonden dat de
houding van werkgevers ten aan/ien van het in dienst hebben van nrheidsongcsehiktc
werknemers. in het algemcen niet negaticf blijkt te zijn. lien gunstig ol in ieder geval
neutraal beeld hebben de werkgevers met name wat betreu de aeeeptatie door
collega's. de gemotiveerdheid en de produetiviteit. Ongunstig wordt vooral gedacht
over de nodige extra begelciding die deze werknemers zouden moetcn krijgen en de
kans op (hemicuvvde) langdurige uitval. Ruim een kwart \ an de werkgevers schal dat
het verzuimrisico van (gcdccltelijk) arbeidsongeschikten hoger is dan dat van andere
werknemers. De helft denkt dat er geen verschil is en slechts een klein dcel (5%) mecnt
dat dit risico lager is.

Collega's spelen een belangrijke rol bij het al dan nict slagcn van een
reintegratiepoging. In het reeds aangehaalde onder/oek van Veerman & Cave (1993)
wordt geconstateerd dat een nieuw aangestcldc werknemer met beperkingen in eerste
instantie afstandelijker wordt bejegend dan nieuw aangestelde werknemers zonder
dezc beperkingen. Collcga's zijn veelal bevreesd voor een verhoging van de eigen
arbeidsbelasting omdat ze taken van de werknemers met beperkingen moeten
overnemen (Van der Aa & Vlaanderen, 1991). Van belang voor de aeeeptatie en
bereidheid van collega's om samen te werken met een (gcdccltelijk) arbeids-
ongeschikte en zelfs taken over tc nemen. is duidclijkhcid omtrent de aandoening en de
beperkingen die dit met zieh mecbrengt voor het werk (Michon & Van Weeghel,
1990). Deze duidclijkhcid ontbreekt veelal bij mensen met (tijdelijke) psychische
Problemen en bij mensen met vage lichamclijkc aandocningen.

Het belang van werkaanpassingen voor het vergroten van de kans op reintegratie komt
uit verschillende publicaties naar voren (Schultz-Johnson, 1987; Van Dijk, Hasclen &
Lcnshoek. 1987; Philips. 1989; Ganz. 1990; Maas, van Dongcn & Hamcrs. 1990;
Michon & Van Weeghel. 1990; Ter Muurne et al.. 1990; Van Dooren, 1990; Mitchell,
1991; Diethelm & Schüler. 1991; Bijl & Lemmens, 1993; Nijboer, Gründemann &
Andries, 1993; Johns, Bloswick, Elegante & Colledge, 1994; Grijpink, 1994; Harlan
en Robert. 1998). Werkaanpassingen betreffen zowel het aanpassen van de werkpiek
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(meubilair, apparatuur en dcrgelijke) als het aanpassen van functies op het gebied van
taakinhoud, arbeidsomgeving, vverktijden en werktempo. v "••»<•;
Volgens Harlan en Robert (1998) hangt het al dan niet verkrijgen van aanpassingen af
van drie groepen factoren, namelijk (1) het geslacht en de positie binnen het bedrijf,
(2) de bercidheid van de leidinggevenden om zieh te conformeren aan wettelijke regels
die hiertoe min of meer verplichten en (3) het type aanpassingen dat vvordt gevraagd.
In hun kwalitatief onderzoek bij verschillende bedrijven blijkt dat aanvragen van
vrouwen alsmede aanvragen van personen uit de lagere echelons meer worden
afgewezen in vcrgelijking met mannen en personen uit de hogere echelons. Een
verklaring die de onderzoekers geven is dat in de laagst betaalde beroepen minder
variatie bestaat in taken. Wanneer personen een bepaalde taak niet meer kunnen
uitvocren, betekent dit in veel gevallen het beroep niet meer kunnen uitoefenen. In dat
gcval zijn wcrkgevcrs minder bereid om aanpassingen te verrichten, in hun perceptie is
het dan gemakkelijker een ander het werk te laten doen. Ten aanzien van punt 2, blijkt
dat naarmate werkgevers meer bereid zijn zieh te conformeren aan wettelijke regels ten
aan/ien van het verzorgen van aanpassingen, worden aanvragen voor aanpassingen
nicer ingcwilligd. Tcnslotte worden aanvragen voor relatief eenvoudige aanpassingen
eerder ingewilligd dan aanvragen voor relaticf moeilijk realiseerbare aanpassingen. De
'prijs' van aanpassingen zou geen belemmering voor werkgevers moeten vormen.
immcrs uit meerdere studies is gebleken dat de gemiddelde kosten voor aanpassingen
vrij laag zijn (Blanck. 1996; Granger & Baron. 1996). Bovendien blijken bij duurdere
aanpassingen, de kosten van aanpassing veel minder te bedragen dan de produetiviteit
en de prestatics die worden behaald door de persoon met beperkingen die deze
aanpassing nod ig heeft (Harris, 1995).

In het kwalitatief ondcr/ock van Harlan en Robert (1998) is gebruik gemaakt van
grounded theory teneinde een dieper inzicht te krijgen in de beweegredenen van
werkgevers om al dan niet aanpassingen te verzorgen. Zij zoeken de verklaring voor de
weerstand van leidinggevenden ten aanzien van het verzorgen van aanpassingen onder
meer in de behoofte \an werkgevers van het behouden van controle over hierarchic en
autoriteit. Als bepaalde aanpassingen niet alleen interessant zijn voor de persoon met
beperkingen, maar ook voor niet bepcrktc werknemers, is het risico voor de
leidinggevende te groot dat anderen dan de persoon met beperkingen dcze aanpassing
eveneens willen. Daamaast bestaat bij leidinggevenden de angst dat werknemers met
beperkingen die om nict-matcriele aanpassingen \ ragen, daardoor lev eel zeggenschap
en dus controle krijgen over de invulling van het werk.

Michon <& Van Weeghel (1990) noemen in hun rapport over werken met beperkingen
de weerstand legen het aanpassen van werk als een van de knelpunten bij reintegratie.
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Michaels en Risucci (1993) vullen aan dat deze wcerstand bij werkgevers voortkomt
uit de idee van werkgevers dat het rcgclcn van individuelc aanpassingcn oneerlijk is
ten opzichte van collega's die geen aanpassingcn mxJig hchhcn. hel rcgclcn van
aanpassen te vecl tijd in beslag necml en te duur is.
Uit onderzoek van Ter Muurne el al. (1990) blijkt dat werkgevers ten bchocve van
werknemers met beperkingen maar weinig aanpassingen van de wcrkplck of dc
werkomgeving realiseren. Dit hoeft nict te betckenen dat werkgevers hierin
tekortschicten. de werknemer met beperkingen die ecu baan vinclt bij ecu nieuwc
werkgever blijkt vaak geen aanpassingcn nodig te hebben (Vccrmun & Cave, 199J).

2.4 BElNVLOEDBARF. FACTOREN

Bij de reintegrate van mensen die vanwege een /.iekte of aandoening arbcids-
ongeschikt zijn verklaard zal zoals reeds is aangegeven in hoofdstuk I. de male van
participatie in de betekenis van het vinden en hehouden van een baan, met name
worden beinvloed door de mate waarin een pcrsoon met een specil'ieke /iektc of
aandoening bepaalde activiteiten kan uitvocren. door pcrsoon I ijkc en externe factored
en door de wisselwerking hiertussen. Vergroting van de uitstroom zal echter slechts
dan mogelijk zijn, wanneer de genoemde factoren daadwerkelijk te beinvlocdcn zijn.
In deze paragraaf zal kort worden weergegeven welke van dc persoonsgebonden
factoren. omgevingsgebonden factoren en bcdrijfsgcbonden factoren. beschrcven in
de paragrafen 2.1, 2.2 en 2.3 te beinvloeden zijn.

Persoonsgebonden factoren
Van de genoemde persoonsgebonden factoren die van invloed zijn op succcsvoile
rei'ntegratie zijn in feite twee factoren mogelijk te beinvloeden. De ene factor betreft
het verhogen van het opleidingsniveau van de te reintegreren pcrsoon met beperkingen,
de andere factor hecft betrekking op dc wijze waarop personen met beperkingen him
gezondheid beleven en daaraan gerelatccrd hoe ze omgaan met hun beperkingen.
Het merendeel van de personen uit de WAO-populatie is werkzaam geweest in de
lagere beroepen. Gerichte scholings- en trainingsprogramma's zouden moetcn worden
gevolgd teneinde niet alleen te streven naar een herstel (vergroten van de
mogelijkhcden om ran te gaan met een beperking) maar ook naar een daadwerkelijke
verbetering van de sociale, economische en maatschappclijke positie (zie paragraaf
2.2.2).
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Omgevingsgebonden factoren

Wannccr wordt gckcken naar de omgevingsgebonden factoren blijkt de wet- en
regelgeving op het gebied van de sociale zekerheid tot op heden weinig invloed te
hcbben op de omvang van de WAO in- en uitstroom (Parlementaire enquete. 1993;
Jehocl-Ciijsbers & van der Giezen, 2000). Indien er al sprake is van een invloed blijkt
doze ncgatief (zie paragraaf 1.3). Factoren als een mime of krappe arbeidsmarkt en een
verschuiving van productie naar dienstverlening zijn factoren, die weliswaar van
invloed zijn, maar die slechts constateerbaar zijn en derhalve niet veranderbaar en
bcTnvloedbaar. I)e bceldvorming met betrekking tot de arbeidsmogelijkheden van
arbcidsongeschikten en de cconomische positie van de gere'integreerde werknemer zijn
in beginsel beinvlocdbaar. Hier dient de kanttekening te worden geplaatst dat het
aanpakken op macro niveau van het verschijnsel vooroordelen, stigmatisering en
stcrcotypcring (bccldvomiing) om specifieke gedragsveranderingsstrategieen vraagt
die dennate complex zijn (zie ondcr meer Damoiseaux, Van der Molen & Kok, 1993),
dat kan worden gcsteld dat de beinvloedbaarheid op körte termijn gering is.

Met volgen van een re'mtegratieprogramma, waarbij specifieke aandacht wordt gegeven
aan het traincn van persoonlijkc vaardigheden. van sociale vaardigheden en van
werkgerelateerde vaardigheden. waarbij wordt gewerkt in kleine groepen. waarbij
werkervaring kan worden opgedaan in de vorm van een stageperiode. en waarbij wordt
opgeleid voor ecu functie waarin de aanwc/.igc beperkingen geen bclemmering vonnen
voor het uitoefenen van de functie. blijkt succesvol. Bovendien betreft het volgen van
een re'integratieprogramma een interventie die volledig beinvlocdbaar is.
ReVntegraticprogramma's kunnen alle bovengenoemde elementen bevattcn en derhalve
de suceeskans vergroten van de te reTntegreren persoon met beperkingen. Het zorg
dragen voor een adequate bemiddeling is eveneens een activiteit die zonder grote
Problemen kan worden uitgevoerd en behoort in die zin tot de veränderbare factoren
die van invloed zijn op succesvolle reintegratie.

Wanneer het gaat over interventies gericht op de persoon blijkt de kans op succesvolle
reVntegratie positief te worden beYnvloed wanneer scholingsprogramma"s worden
gevolgd. waarbij specifieke aandacht wordt gegeven aan het trainen van /.oweI
persoonlijkc vaardigheden. sociale vaardigheden als werkgerelateerde vaardigheden.
waarbij wordt gewerkt in kleine groepen. werkervaring kan worden opgedaan in dc
vonn van een stageperiode. en waarbij wordt opgeleid voor een functie waarin dc
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aanwezige beperkingen geen of een zo beperkt mogclijkc belemmering vomicn voor
het uitoefcnen van de functie. Tevens is het van belang tijdens ccn dergelijk
scholingstraject te werken aan de attitude ten aanzicn van de eigen beperkingen en aan
het leren om te gaan met deze beperkingen. I-en dcrgelijk seholingsprograiuina wordl
afgesloten met een bemiddclingstraject. waarbij mogelijke vooroordelen hij
wcrkgevers kunnen worden weggenomen en eventueel benodigdc werkaanpassingen
kunnen worden geregeld.

Bcdrijfsgebonden factoren
Ikdrijfsgebonden factoren die van invloed zijn op succcsvolle reinlegratic en
beinvloedbaar zijn. betreffen voornamelijk het belcid van het bedrijf gerichl op het
aannemen en in dienst houden van personen met beperkingen. de aard van het
productieproces en de mogelijkhcid tot het regelen van aanpassingen van dc
werksituatic. De eerstgenoemde factor is reeds eerdcr genocmd en kan op individueel
niveau worden beinvloed via de directe bemiddeling van personen met beperkingen.
De tweede factor is relatief weinig be'invloedbaar. lerwijl de derde factor, het regelen
van aanpassingen van de werksituatie. een factor is die veelal eenvoudig le reuliseren
is.

Resumerend
Het doel van het hier beschreven overzicht van binnen en buiten de persoon gelegen
factoren die van invloed (lijken te) zijn op succcsvolle reintegratie. is het bepalen van
de bcinvloedbaarheid, c.q. het belang van die diverse factoren bij de tcrugdringing van
de omvang van de WAO-populatie. Op basis van dit overzicht kan worden bepaald of
de aandacht bij rei'ntegratieprocessen meer gcricht dient tc zijn op factoren binnen de
persoon, dan wel op factoren die buiten de persoon gelegen zijn.
Uit het overzicht blijkt dat een aantal factoren op macro-niveau van invloed blijken en
mogelijk beinvloedbaar zijn. Veranderingen op macro-niveau. zoals deze onder mccr
plaats hebben in veranderde wetgeving, zijn noodzakclijk om ccn bctere infrastnictuur
te crceren voor dc reintegratie van arbeidsongeschikten. Beleidsmatigc veranderingen
hebben op korte termijn geen invloed op het individuelc reintcgratieproces. Dc
beschreven literatuur en onderzoeken laten een groot aantal binnen de persoon gelegen
factoren zien die goed beinvloedbaar zijn en factoren die de succeskans van op dc
persoon gerichte interventies beinvloeden. Met name op de persoon gerichte
interventies in de vorm van bcroepsgerichte scholing, waarin aandacht voor specificke
ondersteuning en begeleiding blijken de kans op succesvolle re'mtegratie stcrk te
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vcrgroten, alsmede persoonsgerichte bemiddelingsactiviteiten waarbij wordt gestreefd
naar een optimale matching tussen persoon en werk. s
De in deze paragraaf 2.4 weergegeven beinvloedbare succesfactoren zijn niet specifiek
gerelateerd aan de situatie in Nederland. In die zin is de vraag in hoeverre de als
succesvolle interventie beschreven beroepsgerichte scholingstrajecten in Nederland
aanwezig zijn en in hoeverre dergelijke scholingsprogramma's de verschallende
aspecten omvatten die als voorwaarde voor succes worden beschreven. Een antwoord
op deze vraag wordt gegeven in de hiernavolgende paragraaf 2.5.

2.5 BEROEPSC.ERICHTE SCHOLING ALS REINTEGRATE INSTRUMENT

Zoals aangegeven aan het einde van de vorige paragraaf 2.4 blijken op de persoon
gerichte interventies in de vorm van beroepsgerichte scholing, waarin aandacht voor
specifieke ondersteuning en begeleiding, de kans op succesvolle reintegratie sterk te
vergrotcn.

In Nederland kunncn pcrsonen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering vanwege een
ziekte of aandocning voor een dergelijk beroepsgericht scholingstraject terecht bij in
totaal vijf REA-scholingscentra, die zieh op een structurele wijze bezighouden met
pcrichtc rcYntegratie activiteitcn voor personen met bepcrkingen. Met betreft de centra
I loensbrocck Centrum voor Arbeidsperspectief, Werkenrode Arbeidsintegratie,
Vnkopleidingcn Sonnehecrdt. Instituut voor Arbeidsintegratie en Scholing Heliomare
en EECiA educatie^. De REA-centra hebben specifieke reTntegratiestrategiee'n
ontwikkcld om personen die vanwege hun beperkingen volledig arbeidsongeschikt zijn
verklaard. tcrug te breiigen naar de reguliere arbeidsmarkt. Op basis van een
assessment wordt een individueel einddoel vastgesteld. Dit einddoel (reintegratie)
wordt normalitcr bereikt door het volgen van een een- tot tweejarig beroepsgericht
scholingstraject. Verwijzing naar de centra vindt plaats op indicatie van een
arbcidsdeskundige van een uitvocringsinstelling\ Wanneer een persoon met een

IV/r centra worden jmucl in ik WAGW als in de »et RKA genocmd «Is scholingsccnira specifiek voor personen met
cen arheidsongctchiktheidsuilkering.

Tol begin jaren ncgcnlig \indt ver»ij/tng plaals door medewerfcers van de GMD. Vervolgcns wordl in 1991 deze
teak uilpr\«i\1 ih«w arbrulsde^kundigrn «an Je toenmaligc hedrijf^verenigingen. de huidige uitvoerinpsin5aellingen.
u u n u Jc/c in I * * »orvtl ovcrpelKvckl naar arbeivls\»<r/iening
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arbeidsongeschiktheidsuitkering in aanmerking komt voor scholing*. wordt naar een
van de vijf centra verwezcn indien de kandidaat tengevolge van ziekte ot'gcbrck voor
een (her)inpassing in het arbeids-proces aangevvczen is op een bijzondere,
praktijkgerichte scholing. vvaarbij de voor de persoon noodzakelijke begeleiding
aanwezig is. opleidingen eiders niet toegankelijk zijn (Icettijd. tocgankclijkhcid) en/of
wanneer voor een vcrgelijkbare opleiding eiders tbnnclc vooropleidingscisen worden
gesteld waaraan niet kan worden voldaan. Daarnaast moet de fysieke ttxrstand van de
kandidaat van dien aard zijn dat uit dien hootde geen (ovenvegende) bezwaren bestaun
tegen uitoefening van hct beroep waarvoor wordt opgeleid (GMD. 1990).
De keuze %oor scholing an sich vindt voornameiijk piaats op basis van dc individuete
besiuitvorming van de arbeidsdeskundige. Pas in 1997 is door hct i.andciijk Instituut
Soctaie Verzekeringen een eerste aanzet gemaakt om dit keuzeproces te protocolliscren
(USV. 1997).

l)e doetstciling van de centra kan als volgt worden gekcnschelst. Uitgaandc van een
assessment van de mogeiijkheden van de potentiele cursisten worden scholings-cn
begeleidingsactiviteiten ondernomen, die moeten resultcrcn in bctcre arbeidsmarkt-
mogelijkheden en die moeten leiden tot een verstcrking van de eigen cflcctivitcil om
op con mecr adequate wijze om te gaan met de maatschappelijke en individuele
Problemen waarmee de persoon met een beperking tc maken kan krijgen.
De vijf REA-centra werken daarbij volgens een bepaalde methodick. welke wordt
weergegeven in het procesmodel arbeidsreintegratie (zie figuur 2.1).

Relntegratieplan Arbeidstoeleiding

Assessment Scholing en training Plaatsing en nazorg

• Begeleiding en ondersteuning

Fif oar 2.1. Het procesmodel arbeidsreTntegratie

Scholing in het algcmcen vvordi gclndicccrd »annccr vemcrfcing van dc posilie van de arixidvmgcschiklc nodig if.
Indien dc (oegankclijkheid van de arbeidsmark! onibreckl of gering is en/of dc concurrcnlicposilic van dc pcrsoon tc
zwak is onxlal hij/;ij tekort schiel in kennis en vaardigheden voor de functie of fiincties waarop hi>/zij is aangewczen.
dan wordl scholing gezien als geschikt middel om deze lacunn op Ic heffen
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Het arbeidsreTntegratieproces omvat volgens de REA-centra alle activiteiten die gericht
zijn op het analyseren van de uitgangspositie van de persoon met een arbeidshandicap
en het op basis daarvan ontwikkelen van een voor hem op maat gesneden reTnte-
graticplan. Dit reintegratieplan omvat alle activiteiten (training, scholing. therapie e.d.)
die noodzakelijk zijn om de arbeidsmarktkansen van de betrokkene te vergroten.
De eerste stap in dit proces is een uitgebreide assessment, waarbij wordt gekeken naar
dc mogelijkheden van de persoon. Het gaat hierbij om perceptieve, intellectuele en
motorische luncties (zie ook Hamcock. 1987). om de aanwezige skills, het
prestatievermogen, de intcresses en vvaarden en de speeifieke biografische kenmerken
(zie onder mccr Roe. 1984 en Fleishman & Quaintance, 1984). Vervolgens worden
dezc eigenschappen of kenmerken afgezet tegen de eisen die de arbeid stelt. Hiervoor
is het noodzakelijk om niet uit te gaan van de aanvangssituatie met de op dat moment
aanwezige bepcrkingen. maar van de resterende capaciteiten en de potentieel te
ontwikkelen mogelijkheden (potentiele capaciteiten). De uitgevoerde assessment moet
leiden tot bepaling van de reintcgratiebehoeften. Door middel van diverse methodieken
(psychologische tests, worksamples en dergelijkc) wordt nagegaan of de persoon
voldocnde mogelijkheden bezit om een her- of omscholing te volgcn en wat het
strccthivcuu dient te zijn. Daarnaast wordt de noodzakelijke begeleiding op sociaal-
psychologisch. psychotherapeutisch, fysiotherapeutisch en medisch vlak in kaart
gebracht en dc betckenis daarvan bepaald met betrekking tot aanpassingen in de
werksituatie en in het opleidingstraject. Op basis van deze assessment wordt een
persoon I ijk trajcctplan ontwikkcld. waarbij aandacht wordt besteed aan de
(werkgerelateerde) sociale en beroepsvaardigheden. De duur van een traject varieert
van een tot twee jaar. afhankelijk van het op basis van de assessment vastgesteld
einddocl. Dc persoon wordt gedurende het traject geleerd om zijn gerichtheid op de
beperkingen - onmogelijkheden zoals deze veelal in de arbeidsongeschiktheidsperiode
door WAO-keuringen door dc gerichtheid op medisch-curatief handelen zijn ontstaan -
om te zettcn naar het activeren van de resterende capaciteiten. De "zieke" persoon zal
daardoor zijn ziekenrol (zicktc als "sickness") gaan atleggen. Dit betekent dat de
persoon met bepcrkingen die vaardigheden aangeleerd krijgt die noodzakelijk zijn om
ndcquaat om te gaan met zijn socialc omgeving en met een eventuele werksituatie.
Bovendien leert de persoon een nieuwe functic of beroep. waarbij de impact van zijn
bepcrkingen rclaticf zal zijn. Dit moet onder nicer blijken uit een relaticf gering aantal
aanpassingen die noodzakclijk zijn om de herplaatste werknemer loonvormendc arbeid
tc laten verrichten. 1 enslotte wordt de persoon ondersteund om de aangeleerde kennis
in dc pruktijk (c brengen. in de vorm van duur/ame plaatsing.
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Dc vraagstelling
Aangezien uit lilcratuurondcrzoek blijkl dat beroepsgeriehle scholing ecn succesvolle
op de persoon gerichte interventie is. en dat de kans op reintcgratie dnarmcc sterk
wordt vergroot en gezien het feit dat niet bekend is in hoevcrre in Nedcrlund bcrocps-
gerichte scholing bijdraagt aan succesvolle reintegratie en daarmcc zorgt voor ecn
uitstroom uit de WAO. is in dit proefschrift gcko/.cn voor de volgcndc ccnlralc
probleemstelling: :

/« //oeverrt? /e/<// Ae/ vo/#en v«n pen ftwt|scAo//>i,g.y/rtf/«7 /o/ rf/nfejjrrtf/t' tv»

Voor de beantwoording van deze vraagstelling is een ondcr/.oek vcrricht ondcr dc
totale populatie personcn in Nederland die gedurende een hcpaaldc periodc ecn
(om)scholingstraject hecft doorlopen. I let onderzoek kan daannce worden gekarakte-
riseerd als een niet vergelijkendc cohortstudie. De resultaten van dit ondcr/.ock,
waarbij zovvel de bij wet hierttx- aangewezen scholingsccntra, de oud-cursisten als de
werkgevers zijn betrokken, worden in dit proefschrift weergegeven. Dc cerder
genoemde RIvA-scholingsccntra zijn alien betrokken bij de aanlcvcring van
deelnemers aan het onderzock dat is vcrricht in het kadcr van dit proefschrift.

2.6 NAAR EEN MODEL

De werkwijze van de scholingscentra kan worden gekenmerkt als ecn
normalisaticproces: de activiteiten binnen het rcintcgratietrajcct zijn er op gcricht om
dc persiwn met beperkingen, via een op maat gesneden (om)scholingstraject, in slaat tc
stellen vorm te geven aan een normale arbeidscarriere. Het op maat gesneden
reintcgratieplan omvat een beroepsopleiding die zal leiden tot een functic waarin
vrijwel geen aanpassingen nodig zullcn zijn en dc aanwezigc beperkingen niet of
nauwelijks als een handicap worden ervaren. Vanuit dc formulc van dc socialc
constructie gedachte gezien, wordt in die zin binnen de REA-ccntra de volledigc
aandacht gericht op de persoon en zijn/haar beperkingen. Het door de scholingsccntra
gehanteerde procesmodel voor arbeidsreintegratie kan worden gccombinccrd met het
in liguur 1.5 (zie hootdstuk I) weergegeven 1CIDII-2 model en vervolgcns worden
toegepast om de centrale vraagstelling te beantwoorden.
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Ccntraal in het procesmodel voor arbeidsintegratie Staat de persoon aan wie vanwege
de aanwezige bepcrkingen een volledige arbeidsongeschiktheidsuitkering is verleenc
en die door middel van een scholingsprogramma zieh kwalificeert om zieh een plaats
te kunnen vervverven op de reguliere arbeidsmarkt. Op basis van een aantal persoons-
gebonden kenmerken vvordt een reTntegratietraject opgesteld. waarbij de nadruk wordi
gelcgd op hct ontwikkelcn van die persoonskenmerken die de kans op succesvolk
reintegratie vergroten. Onderdeel hicrvan is het verkleinen van de invloed van factoren
waarvan bekend is dat ze een negatieve invloed hebben op (de kans op) succesvolle
reintegratie. In het in dit proefschrifl beschreven onderzoek zijn gegevens verzameld
omtrent de volgcnde persoonsgebonden kenmerken: leeftijd, geslacht, opleidings-
niveau, arbcidsverleden (niveau en sector), type aandoening, type beperking en
gezondhcidsstatus. .

Zoals beschreven in paragraaf 2.2 is de inhoud van een scholingsprogramma van
belang voor de kans op succesvolle reintegratie. Wanneer reintegratieprogramma's een

individuele op maat gesneden werkwijze hanteren. een begeleidings- en onder-
steuningscomponent bevatlen alsmede een stage- en bcmiddelingsperiode en cursisten
door middel van een bcrocpsgericht scholingsprogramma worden opgclcid voor
luncties waurin him bepcrkingen met of nauwelijks een belemmerende working
hebben, is de kans op succesvolle reintegratie groter.
In het in dit proefschrift beschreven onderzoek zijn de volgende elementen van het
rcTntcgraticprogrnmmn mcegenomen: de assessment, het berocpsgerichte scholings-
gcdccltc (viiklhcorclische gcdccltc). de begeleidings- en ondersteuningscomponenl en
de toclciding naar arbeid (bemiddeling).
Een beschrijving van het scholingsprogramma is niet voldoende om een uitspraak te
kunnen doen over de kwaliteit van dit programma en de waardering van dit programma
door de deelncmers. De diverse aspecten binnen de beroepsgerichte scholing. de
begeleidings- en ondersteuningscomponent en het bemiddelingsproces kunnen alle een
speeifieke bijdrage leveren aan de mening van de oud-cursist over het totale
scholingsprogramma. Hinnen de beroepsgerichte scholing van hct programma zijn te
ondcrschcidcn. de theoretische vorming. de praktische vorming. de didactische
kwaliteiten van de doccntcn. de kwaliteit van het lesmateriaal en het niveau en tempo
van het scholingsprogramma. Hinnen de begeleidings- en ondersteuningscomponent
/ijn te onderscheiden. de bcgeleiding tijdens hct onderwijs. de studiebegeleiding en de
psycho-sociale bcgeleiding. Hinnen de bemiddelingscomponent kan worden onder-
scheiden dc wij/e van bemiddeling en de ondcrsteuning tijdens de bemiddeling.
Dc genoemde elementen zijn in hun gehcel meegenomen in het model.
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Met resultaat van deze scholingsprogramma's kan in bcginscl worden afgemcten uun
hct aantal plaatsingcn op de reguliere arbcidsmarkt. waarbij weer kan worden onder-
scheiden een plaatsing op korte termijn en het behouden van een plants op de reguliere
arbcidsmarkt op de lange termijn. Daarnaast zijn de scholingsprogramma's gericht op
het scholen en begeleiden naar een functic waarin de aanwe/ige beperkingen niet of
nauwelijks meer een rol spelen. In die /in is het van belang dal de gerealiscerdc
plaatsingen aansluiten op de gevolgdc opleiding cn dat er zo min mogelijk
aanpassingen nodig zijn.
In dit proefschrift zal eveneens het aannameproecs bij een werkgever worden
beschreven waarbij de bovensiaande aspecten aan de orde zullen komen.

De REA-centra trachten door middcl van intensicve training en bcgelcidingdspmOQS
te ondersteunen om de eigen beperkingen op een andere wij/e te laten percipiPrcn cn
daarmee om te gaan. llicrmee hoopt men te bereiken dat de persoon de uandacht gaal
richten op de aanwezige restcrende capaciteiten. Een groei in de persoonlijke
ontwikkeling van de cursist kan daarom worden gezien als een van de resultaten van
het scholingsprogramma. De persoonlijke ontwikkeling kan worden geplaatsl binnen
het kader van het normalisaticproccs, waarbij aspecten als het beter leren omgaan inet
de eigen beperkingen en daarmee een verhoogd incasseringsvennogen, een toe-
genomen zelfvertrouwen, alsmede het toenemen van de sociale vaardigheden cn tot
slot een beter funetioneren op de arbeidsmarkt onderdeel zijn van dit
normalisatieproces.

De persoonlijke ontwikkeling heelt invloed op het al dan nict vinden van een baan na
afloop van het scholingsprogramma. In die zin is de persoonlijke ontwikkeling een
aparte outputvariabele. maar kan tevens worden gezien als een van de factoren van
invloed op plaatsing.

De centrale vraagstelling rieht zieh op de mate waarin volledig arbeidsongeschikt
verklaarde personen door middel van het volgcn van cen langdurig (om)scholings-
programma reintegrercn cn daannee uit de WAO strömen, (iedeeltelijk wordt het
antwoord op deze vraag gevonden in de plaatsingsresultaten. echter informatie over het
funetioneren in de werksituatie en over de behoefte aan en de realisatie van eventucle
aanpassingen. gee ft een meer volledig beeld als hct gaat om langdurige succes volle
reintegratie.

Ten aanzien van het funetioneren in de werksituatie wordt in dit onderzock gekeken
naar de algemene produetiviteit van de gercintegreerde werknemer, de vakkennis,
vaktechnische vaardigheden. sociale vaardigheden. werkhouding en verzuimgedrag.

51



H00PDSIHK2 FACTORKN VAN INVI.OIOOPRI-INTKURATIE

Op basis van paragraaf 2.3 kan worden geconcludeerd dat de grootte van het bedrijf.
de sector, de organisatie van het werk, het beleid ten aanzien van reintegratie, de
bceldvorming over mensen met beperkingen en het al dan niet bereid zijn
werkaanpassingen te regelen invloed hebben op de kans op (langdurig) succesvolle
reintegratie. Tcr completering van het gchele reintegratie proces, kan worden nagegaan
in welke bcdrijven (grootte van het bedrijf, type bedrijf en de cultuur van het bedrijf).
de succesvol gereintegreerde personen terecht komen en in hoeverre de uit eerder
onderzoek bekende en van invloed zijnde factoren zijn te herkennen. /•"
Een vertaling van het proeesmodel voor arbeidsreintegratie en het ICIDH-2 model naar
ccn analysemodel zoals dat kan worden gehanteerd voor de beantwoording van de
cenlrale vraagstelling van dit proefschrift. waarin alle in de voorgaande tekst
genoemde variabelen zijn opgenomen, staat weergegeven in figuur 2.2.
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Vanuit hcl 1CIDH-2 nuxicl (tlguur 1.5. hoofdstuk I) /ijn dc persoon lijkc fuetoren en
de gezondhcidsproblcmen hcrkenbaar binnen het blok persoonsgebonden factoren (I).
Participate wordt in het procesmcxlel weergegeven dcx>r de factoren plaalsing,
persoonlijke ontwikkeling en functioneren in de werksituatie (II). De factoren
gerelateerd aan het scholingsprogramma en de bedrijfsgebonden tuctorcn kunncn
worden ge/ien als exteme factoren die van invloed /ijn op de purtieiputie (III).

In het analysemodel (figuur 2.2) wordt weergegeven dat het effect van het
scholingsprogramma verondersteld wordt afhankclijk te /ijn van persoonsgebonden
factoren. van factoren gerelateerd aan het scholingsprogramma /elf, de persoonlijke
ontwikkeling en bedrijfsgebonden factoren. I let functionercn in dc werksituatie wordt
beinvloed door de vvij/e vvaarop dc plaatsing tot stand is gekomen en de beroepsmutige
- en sociale kwaliteiten van de persoon. Daarnaast /ullen ook bcdrijfsgeboiulcn
factoren van invloed /ijn op het uiteindclijkc functioncren in de vverksituutie.

2.7 VRAAGSTELLINGEN

Uitgaande van de centrale vraagstelling kan een aanlal deelvragen worden
geformuleerd. Daarbij /ullen dc - binnen het in dit proefschrift gehantccrd
ondcr/ocksmodel - bctrokken partijen worden onderscheiden. namelijk dc persoon met
beperkingen /elf. het RhA-scholingscentrum en hot bedrijf waar de persoon met
beperkingen eventueel een baan vindt. Inzicht in het totale proccs van reintegrate
houdt in dat alle drie genoemde partijen deel moeten uitmaken van ecn onder/oek dat
hierop is gericht.

Uitgaande van de centrale vraagstelling. "in hoeverre leidt het volgen van een
(om)scholingstraject tot reintegratie en daarmcc tot een uitstroom uit de WAO", is het
op de ecrste plaats noodzakeiijk om ondcr/ock tc docn naar het vcrloop en het resultaat
van het reintegratieproces.
De kern van het onderzoek verricht in het kader van dit proefschrift, is dat wordt
onderzocht in welke mate de genoemde langdurige (om)scholingstrajccten leiden tot
succesvolle reintegratie. waarbij als outputvariabelen /ijn genomen, de pers<H)nlijke
ontwikkeling van de cursist. plaatsing in een functie die aansluit bij het gcvolgdc
traject en het functioneren in de werksituatie.
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De eerste drie onderzoeksvragen van dit proefschrift hebben een beschrijvend karakter.
Hct betrefl vragen die betrekking hebben op de persoonsgebonden factoren van de
cursistenpopulatie, de inhoud en vormgeving van de REA-scholingscentra en de
plaatsingsresultaten:

/. Wo/ zy/i o"e /temwer^e/j vow o"e CMrs/s/ertpopM/af/e, ;'.c. Je

2. //oe wor<// /ie/ Ac7io//>ig.5;progra»j/tta zoa/s /oegepas/ door c/e /?£/<-

5. /« Aoeverre /e/oV Ae/ vo/gew van een /anga"wr/g scAo//>jg.s/vografWfwa /o/ 5t/ccej,
o/Jftv/Af̂ e/ZAJg, p/aa/5/rtg op cfe
c/e

Dezc vrngen zullen worden beantwoord in de hoofdstukken 4 en 5.

Vcrvolgcns zal worden onderzocht in hoeverrc hel succes van de langdurige
scholingstrajcctcn wordt beinvloed dixir persoonsgebonden factoren. door specifieke
kenmerken van hel scholingsprogramma, door bedrijfsgebonden kcnmerken. dan wel
dtx>r dc interactic tusscn de genocnide kenmerken. leneinde een beter inzicht te
krijgen in dc mate waarin eventuele efYccten worden veroorzaakt dewr ccntrum-
specilleke persoonsgebonden tactoren en/of dc specifieke elcmenten binnen de
scholingsprogramma's. zullen bij de beantwoording van de onderzoeksvragen. daar
wuar mogclijk de analyses ook op ccntrumnivcau worden uitgevoerd. Inzicht hierin
leidl cncrzijds tot handvatten voor tockomstig belcid ten aanzien van de reintegrate
van personen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering. andcrzijds kan hct bestaande
scholingsprogramma hierdoor nicer worden toegespilst op individuele kenmerken van
de tc rcinlegreren personen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering en daardoor
worden geoptimaliseerd.

Meer specillek leidt dit tot de volgende vraagstellingen:

// /e
WIM Ae/ .vt'Ao//Mg.v/>r<)gr«mww. rym/e een foenome /M rfe

/**t7//»g. />/<wrv/>ig op </e regw/iere arAe(<£v/mirA/ en .
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//j we/fe mate dragfn de vrrsrA/7/f/»/<? e/f/new/e« VOM At7 .vrAo///i,j».vpro£r<j/Mm«,

///A / vaA/Zwore/m^K* com/wnen/ en

6y aon Ae/ re5«//oa/ vow A

iw </f /XT.voo«/y'Af onAv/AAf/m?. /)/««/.vmg op

en Jucceyvo//M/jc7/owf/-en m J

Fen antwoord op dcze \ ragen wordt gegcvcn in hoofdsluk 6.

6. /« we/Ae mote />///Afn 6eJry/\£ffro/»/e/i Afn/MtrAfn Ay /e oVageM oon Ae/ rf.v«//<;o/

va« Ae/ jcAo//M^5pro^rfl/M/Ma. rym/p p/aa/f mj; op c/e regw//>rf orA /̂VfewJorA/ t-n
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METHODEN VAN ONDERZOEK

3.1 INLEID1NG

Hit een inventarisatie van centra in Nederland die zieh bezighouden met aetiviteiten op
het gebicd van reintcgratie. blijken ten tijde van het hier beschreven onderzoek allecn
de vijf genoemde Rl-A-centra zieh op een structured wijze bezig te houden met
langdurige rei'ntegratieprogramma's voor personen met beperkingen (Collijn. van
l.ierop & Nijhuis. 19%). De cursistcn van deze vijf" centra vonncn derhalve in de
bestudeerde periode - zijnde de periode voorafgaande aan de privatisering - de gehele
populatie personen met een arbeidsongeschikthcidsuitkering in Ncderland waarvoor
gerichte reintegratic aetiviteiten zijn ondernomen in de vorm van een scholings- en
begeleidingsprogramma. In die /.in kan worden gesproken van een populatiestudic. lien
deel van deze totale populatie, namclijk alle cursistcn die in de periode '88 - '95 een
opleiding volgen, zijn betrokken bij dc beantwoording van de in dit pruef schritt
behandelde centrale vraagstelling:

/n /joeverr? /e/oV ne/ vo/gen van een fomjfc/io/j/ig.tfra/ec/ to/ refn/egraf/t' en </f/armee
M/V de

In dit hoofdstuk wordt een beschrijving gegeven van de wijze waarop de
onderzoeksvragen (zic paragraaf 2.7) worden bcantwoord. In eerste instantie wordt het
object van onderzoek beschreven alsmedc dc procedure voor de benadering van de
ondcr/oekspopulatic (paragraaf 3.2). Vervolgens wordt ingegaan op de aard en het
type onderzoek (paragraaf 3.3) en worden de factoren beschreven die in dit onderzoek
zijn mcegenomen (paragraaf 3.4). lenslotte zal de wijze van analyse worden
beschreven (paragraaf 3.5).

3.2 OBJECT VAN ONDERZOEK EN ONDERZOEKSPOPULATIE

Het ccntrale object in dczc studic vormen de scholingsprogramma's van dc vijf ecrder
genoemde reintegratiecentra. Dc groep cursisten van deze rcintcgratiecentra vormt dc
totale populatie personen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering die. voorafgaandc
aan het onderzoek. een (langdurig) scholingsprogramma heeft gcvolgd. Daarmee
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omvat het onderzoek zowel de breedte van de individuele variantie als van de
institutionele variantie (verschillende centra). Hierdoor wordt de representativiteit en
de generaliseerbaarheid van de uitspraken aanmerkelijk vergroot. Door de vijf
reintegratiecentra in de beschrijving en de analyses zowel per centrum te beschrijven
als dezc te beschouwen als een geheel. kan inzicht worden verkregen in hoeverre
spcciilekc clementen binnen de centra bepalend voor het resultaat.

3.2.1 Procedure en onderzoekspopulatie
Om cen evcntueel effect van de scholingsprogramma's of van de verschillen tussen de
centra te kunnen begrijpen is het noodzakelijk om inzicht te hebben in de inhoud en
vormgeving van de te onderscheiden scholingsprogramma's. Daartoe zijn interviews
gehouden met professionals van de diverse centra. Teneinde gegevens omtrent de mate
van participatie tc verzamelen is een telefonische survey gehouden onder een selectie
van oud-cursisten van de reintegratiecentra, die tenminste twee jaar voorafgaande aan
het onderzoek him oplciding hebben afgerond. Specifieke gegevens omtrent de
aanstellingsprocedure en het functioneren in de werksituatie zijn verzameld door
middel van gestructureerdc diepte-interviews met werkgcvers/leidinggevenden van
gere'integrcerdc oud-cursisten. In die zin is in het hier beschreven onderzoek sprake
van drie ondcrzockspopiilaties, namelijk de professionals, de cursisten en
vverkgevers/leidinggevenden (zie ook tabel 3.7, pagina 74-75).

In het hicrnavolgende zullen de gevolgde procedures en onderzoekspopulaties
achtereenvolgcns worden beschreven.

Professionals: procedure en populalie
Door middel van een brief, waarin de aard en het belang van het onderzoek wordt
aangegeven. zijn de cotfrdinatoren assessment, dirccteuren reTntegratiecentra. hoofden
van opleidingsrichtingen, begeleiding en bemiddeling benaderd om hun medewerking
te verlenen aan het onderzoek in de vorm van het deelnemen aan een individueel
diepte-interview. Alle hiervoor benaderde personen blijken bcreid hun medewerking te
verlenen.

Kvcnecns door middel van een brief alsmcde een mondelinge ondersteuning door de
directeuren van de centra zijn in icdcr centrum ongeveer vijf docenten benaderd om
him medewerking te verlenen aan het onderzoek. In enkele gevallcn blijken docenten
wcliswaar hun medewerking te willen verteilen, niaar door /iekte \erhinderd zijn deel
te nenien. Mij alle \ijf reintegratiecentra zijn focusgroep interviews met minimaal vier
docenlcn gehouden.
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C ursisten: procedure en onderzoekspopulatie
Basis voor het in dit proefschrift beschreven onderzoek vornit de totale populatie
cursisten die een scholingstraject heel\ doorlopen bij een van de vijf genoemde
rei'ntegratiecentra.
Alle oud-cursisten waarvan het adres kan worden achterhaald zijn door middcl van een
brief geinformeerd over de enquete en het belang van hun medewerking daaraan. Bij
de brief zit een toelichting waarin dc inhoud van de enquete kort wordt besehreven.
[{veneens toegevoegd is een antwoordfomiulier met portvrije antwoordcnvcloppc. Op
het antwoordformulier kan ook worden aangegeven dat men nict benaderd wenst tc
worden.

In de referentie periode hebben 835 personen een seholingsprogramma afgerond.
Negen oud-eursisten zijn inmiddels overlcden. Van 740 van de resterende oud-
cursisten zijn adrcssen en telcfoonnummers achterhaald. Achteraf blijken 42 adressen
toch onbruikbaar. De 'bereikbare" groep oud-cursisten bestaat derhalve uit 698
personen.

In totaal sturen 141 personen het antwoordformulier terug met de medcdcling dnt men
niet wenst mee te werken aan de enquete. Tijdens de telefonische enquete weigeren 12
personen alsnog hun dcelnamc, 31 personen blijken niet bereikbaar ondanks herhaalde
(10) pogingen.
In totaal worden 504 oud-cursisten telefonisch geönqueteerd. De respons bedraagt,
uitgaande van de groep waarvan het adres beschikbaar is, 72.2%.
Teneinde vast te kunnen stellen in hoevcrre de onderzoeksgrocp overeenkomt met de
niet deelnemers, is de onderzoeksgroep vergeleken met de cursisten die niet deelnemen
aan de telefonische survey tengevolge van onbereikbaarheid, non-rcspons en het niet
voldoen aan de inclusiecriteria (minimaal twee jaar gcleden een scholing afgerond
hebbende). Dcze beide groepen zijn vergeleken met betrekking tot lceftijd, geslacht,
opleidingsnivcau en arbcidsverlcden (tabellcn 3.1 en 3.2). Voor wat betreft de
onderzochte variabelen blijkt gcen vcrschil te bestaan tussen dc deelnemers aan dc
telefonische survey en dc niet deelnemers.

Tabel3.l Vergeltjk deelnemeri enquete - niet deelnemers: geslachl en arbcidsverlcden (n 1092)

Ocslacht Arbcidsverleden

Deelnemers n=504

Niet-deelnemers n-

Missing value

588

= 10

Man

391

429

78%

74".

Vrouw

113

149

22%

26%

Gewerkt

320

393

63%

68%

Niet gewerkt

184 37%

195 32%
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Tabel 3.2

Deelncmers n

Vergelijk deelnemers enquete - niel deelnemers

Opleidingsniveau'

VBO MAVO

504 220 47% 105 22%

Niel-deelnemersn 588 297 52% I I I 19%

MRTHODKN VAN ONDFRZOEK

: opleidingsniveau en

MBO/

HAVO/VWO

123 26%

128 23%

leeftijd (n~

HBO/WO

26

32

5%

6%

1092)

Leeftijd (sd.)

27.7(7.9)

28.7(8.0)

' Missing value =-50

Werkgevers/leidinggevenden: procedure en onderzoekspopulatie
Het basisbestand voor het werkgeversonderzoek vormen alle personen die zijn
geenquetccrd en een scholingsprogramma hebben gevolgd aan de centra Sonneheerdt,
Werkcnrodc, Iloensbroeck ol'lleliomare'. Alle respondenten hebben na afloop van het
ondcrzock ecu vcrkorte versie van de rcsultaten toegestuurd gekregen, alsmede een
fonnulier waarin wordt gevraagd hun medewerking te verlenen aan een vervolg-
oiidorcuok. Dc iiicdcwcikin^, bestaat uit lici vcilciicu van (oesteinming aan de

onderzockcrs om contact op tc ncmen met de huidige werkgever. Indien de werknemer
hicrop posiliel reageert, worden de werkgevers benaderd of zij bcrcid zijn nice te
werken uan een onderzoek inzake genoemde gereintegrecrde werknemer. Gezien de
kvvalitalievc benadering kan worden volstaan met twintig tot dertig cases per centrum
(Maso. 198')). Indien het aantal respondenten nicer dan dertig bedraagt, zal random
sclectic plaalsviiulcn.

In totaal hebben 274 oud-cursisten het fonnulier teniggestuurd. Van deze groep blijken
I6Ü oud-cursisten om diverse redenen hun medewerking niet te willen verlenen.
Ongeveer 22% (59 van de 274) van de respondenten geeft aan geen medewerking te
kunncn verlenen aan het onderzoek omdat ze op dat moment geen werk hebben,
hetgeen overeenkomt met het verwachtte aantal werkloze oud-cursisten. Bijna 10%
van de oud-cursisten is van mening dat het onderzoek bij hun werkgever geen zin
hccH. uange/.ien het huidige werk volgens hen niet aansluit bij het door hen gevolgde
scholings- en bcgclcidingstraject. Andere redenen die worden genoemd hebben
betrekking op het niet willen lastig vallen van hun leidinggevenden. privacy, dan wel
niet meer te willen worden geconfronteerd met de opleidingsperiode (tabel 3.3).

' Met rcintegraliccentnim FFGA heeft aan dil omicr/oek niet deelgenomen.
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Tabd 3-3 Overzicht redenen om gccn medcwerking te verlenen aan ecn vervolgonderzoek onder
werkgevers (n 160) Aantallen

Redenen

De oud-cursisl heeft ten tijde van de vraag geen werk S»)

Er besiaal geen aansluiting tussen het huidige werk en de gevolgde upleiding. De uud-cursist '
vemchl nu ander werk dan waarvoor opgeleid 20

Br bestaat geen aansluiting tussen het huidige werk en de gevolgde upleiding. De uud-cursist hcell
na oplciding nug andere upleidingen gevolgd en daarin werk verkregen 3

Vulgens de oud-cursist wil de werkgever niet mccwerken *
(geen zin of geen tijd) 10

[)e oud-cursisl geetl aan het contact met de werkgever zinloos te vinden (werkgever kent

retntegratie centra niet of heeft volgens de werknemer geen in/.icht in /ijuhaar lakcn) 13

De oud-cursist wil de werkgever niet lastig v allen 12

De oud-cursist wil niet worden geconfronteerd met de opleiding of de opleidingsperiode 9

De oud-cursist is erg gesteld op zijn/haar privacy 13

Geen reden 2 I

In totaal hebben 114 oud-cursisten toestemming gegeven hun werkgever te benaderen.
Van deze groep werkgevers blijken uiteindelijk 75 werkgevers bereid mee te willen
werken aan het vervolgonderzoek. Achttien werkgevers geven geen reden op waarom
zc niet willen meewerken. eencntwintig werkgevers geven aan niet mee te werken
omdat ze hiervoor geen tijd hebben. Uitgaande van de werknemers die toestemming
geven hun werkgever te benaderen, betreft de respons onder werkgevers 66%.
Om te kunnen vaststcllcn in hocverre de cursisten, waarvan de werkgever wordt
benaderd, overeenkomen met de resterende groep gegnqueteerden. zijn beide met
elkaar vergeleken met bctrekking tot lecftijd. geslacht, opleidingsniveau en arbeids-
verleden (tabellcn 3.4 en 3.5). Voor wat betreft de ondcrzochtc variabelen blijkt geen
vcrschil te bestaan tussen de oud-cursisten waarvan de werkgevers zijn gcVntcrviewd
en de andere deelnemers aan de telefonische survey.

Tabel 3.4 Vergelijking deelnemers interview werkgevers -

Deelnemers n=75

Niet-deelnemers n=421

(jcslacht

Man

53

> 338

7 1 %

78%

Vrouw

22 29%

91 22%

niet deelncmcrs (n 504 j

Arbeidsverleden

Gewerkt

45 60%

275 64",,

Niet

30

gewerkt

40%

36%
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Tabel 3.5 Vergelijking deelnemers interviews werkgevers

Deelnemers n=75

Niet-dcelncmers n 429

Üpleidingsniveau'

VBO

32

188

MAVO

43% 23 31%

47% 82 21%

METHODEN

- niet deelnemers (n=504)

MBO/

HAVO/VWO

16 21%

107 27%

HBO/WO

3 4%

23 6%

VAN ONDERZOEK

Leeftijd (s.d.)

26.0(7.0)

28.0(8.0)

Missing value =30

[)c kans bcstaat dat uitsluitend oud-cursisten die tevreden zijn over hun arbeidsplek en
hun eigen functioncren, toestemming hebben gegeven aan de onderzoeker om hun
werkgever tc mögen benaderen. Gezien het verplichtende karakter van deze te
doorlopen procedure, kon dit op geen enkele wijze worden voorkomen. In de discussie
zal worden ingcgaan in hoeverre dit mogelijk heefl geleid tot een verstoring van de
rcsultalcn.

3.3 AARD EN TYPE ONDERZOEK

In dit onder/.oek wordt een antwoord gezocht op de vraag in hoeverre een specifieke
vorm van interventie. namclijk een scholingstraject, succesvol is, c.q. bijdraagt aan een
vcrgroting van dc uitstroom uit de WAO. l-nerzijds is dus sprake van een beschrijvend
onder/oek. ander/ijds wordt nagegaan - door middel van het onderzoeken van de
rclntic lussen dc diverse onalhankelijke en afhankclijke variabelcn - welke factoren
verklärend zijn voor succes. Het beschrijvende deel van het onderzoek heeft
betrekking op het in kaart brengen van de persoonsgebonden variabelen, de
vormgeving van het reintegratietraject. het plaatsingsproces en het functioneren in de
wcrksituatic. Met betreff dc beantvvoording van dc onder/oeksvragen 1. 2 en 3. Het
verklärende deel heeft betrekking op het onderzoeken van de verbanden tussen
pcrsoonlijke factoren, externe factoren en de mate van participate. Het betreft de
beantwoording van dc onderzoeksvragen 4 tot en met 6.

De gegevens omtrcnt persoonsgebonden factoren zijn verzameld door middel van een
dossicrstudic. Het betret\ de dossiers van alle cursisten die in de pcriode 1988 - 1995
een scholingsprogramma hebben gevolgd bij een van de vijf centra. Gegevcns omtrent
dc vonngcv ing van hot remtegratietraject zijn op vier verschillende wijzcn verzameld.
namclijk ecu documcnlcnstudic. schriftclijke vragcnlijsten. interviews (individucle
diepte-interviews en foeusgroep-interviews) en een telefonische survey. Gegevens over
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het plaatsingsproces zijn vervolgens verzameld door iniddcl van eon telefonische
survey. Tenslotte zijn gegevens omlrent bedrijfsgebondcn factored en het lunctionercn
in de werksituatie verzameld door middel van gestructureerde diepte-interviews (zie
paragraaf 3.4). Dcx>r het gebruik van kwalitatieve data in dit onderzoek is gctmeht een
dieper inzicht te verkrijgen in de ervaringen en onderliggende processen die hebben
geleid tot de bereikte mate van participatie van personen met een arbcidsongeschikt-
heidsuitkering die een scholingsprogramma hebben doorlopen (Maso. 1989; Polit en
Hungler. 1999).
Het betreft een cross-sectioneel onderzoek. wnarhij gedecltclijk gebniik wordt gemnakt
van retrospectie. De interviews alsmede de schriltelijke vragenlijst hebben betrekking
op de situatie van het moment van vragen. de telefonische survey vraagt dccls nuar de
momentane situatie. deels naar ervaringen in het verleden opgedaan.

Van belang in dit onderzoek is de vraag in hoeverre dc resultaten van het onderzoek
generaliseerbaar zijn naar andere scholingsprogramma's voor arbeidsgehandicaptcn.
Het eerstc punt daarbij is dat het een populatiestudie betreft van iedcre
arbeidsgehandicapte die geparticipeerd heeft aan een scholingsprogramma. l-lr zijn
geen redenen om te veronderstellen dat onderzoek onder andere arbeidsgehandicaptcn
die een dergclijk langdurig traject volgen, andere resultaten zal vertonen. Hen tweede
element is de diversiteit van de scholingsprogramma's. Door de centra afzonderlijk te
analyseren is het mogelijk om te bekijken of de vcrschillende scholingsprogramma's
die door de vijf centra worden aangeboden. tot vcrschillende resultaten leiden. Indien
de resultaten uitvvijzen dat de vijf centra geen substantiele verschillen in resultaten
opleveren. betekent dit dat niet zozeer de specificiteit van het programma. maar (de
intensiviteit van) het scholingsprogramma mcer bepalend is. Hen derde element is het
bovenregionale karakter van de centra; drie van de vijf centra hebben een landelijke
functie. Een vierde element is de veelheid van gebruiktc methoden, waardoor
Problemen met betrekking tot methodevariantie ten dele worden ondcrvangen. Met
gebruik van een objectieve outputvariabelc als onafhankclijkc variabele, voorkomt dat
een vorm van systematische positieve of negatieve vertekening op kan treden. Hen
vijfde element is dat naast objectieve criteria ook gekozen is voor meerdere
respondenten. waardoor sprake is kruisvalidatie en triangulatic.

Op basis van bovenbeschreven elementcn kan worden geconcludeerd dat de resultaten
van deze Studie generaliseerbaar zijn naar vergelijkbare scholingsprogramma's voor
arbeidsgehand icaptcn.
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Een problecm in veel survey onderzoek is dat de afhankelijke en onafhankelijke
variabelen door middel van eenzelfde methodiek worden gemeten. Hierdoor kan
sprake zijn van een vorm van HALO-effect; de positieve beoordeling van enkele
spccifieke aspectcn kan een positieve uitstraling hebben naar andere gemeten aspecten
(zie onder meer Nijhuis, 1984).
In dit onderzoek is getracht om een dergelijk effect op te vangen door gebruik te
makcn van objectieve gegevens met betrekking tot plaatsing en van het werkgevers-
oordeel over onder mecr net functioneren in de vverksituatie, het aannameproces. dc
benodigde aanpassingen en dergelijke. De gegevens met betrekking tot het
scholingsprogramma zijn verkregen door zowel gebruik te maken van gegevens
aflcomstig van documenten, diepte-interviews en focusgroep-interviews met profes-
sionals, focusgrocp-interviews met cursisten als door middel van vragen in de
telefonische survey onder oud-cursisten. Er is dus gebruik gemaakt van verschillende
in fonnaticbronnen.

Met feit dat dc gegevens door middel van een cenmaligc meting zijn vcrzamcld,
betekent dat het in kaart brengen van het reintegratieproces gedeeltelijk plaatsvindt op
basis van retrospectic. Kctrospcctief onderzoek draagt in haar hoedanigheid altijd een
bepaaldc mate van subjectiviteit in zieh; /aken die zieh in het verleden hebben voor-
gcdaan. kunnen worden gekleurd dcx>r ontwikkelingen die vervolgens hebben
plaalsgcvonden, zaken ten tijde van de vraagstclling kunnen anders worden
geVnterpretcerd dan destijds het gcval was (Munhall & Boyd. 1993) dan wel kunnen de
rcspondenlen bepaalde /aken niet meer hcrinneren (recall-bias). Door gebruik te
makcn van diverse inlormatiebronncn en zowel objectieve gegevens als subjeetieve
gegevens met elkaar te combincren. alsmede de respondenten voor te bereiden op de
survey door middel van een aankondigingsbrief met interviewtopics, is getracht om de
nadelen van retrospectie gedceltelijk op te vangen. Bovendicn hebben de respondenten
minimual twee jaar voorafgaande aan de telefonische survey het scholingsprogramma
afgerond. waardoor een rclaticl grote a Island tot het gevolgde scholingsprogramma
wordt gecree"erd.
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3.4 BESCHRUVING FACTOREN - rää

Persoonsgebonden factoren - : ;? • ^ üw/i
De gegevens over persoonsgebonden factoren zijn aflcomstig uit de dossiers die bij de
verschillende centra vcxir iedere cursist worden uangelegd. In ecn groot aanlal dossiers
ontbreekt informatie over de assessment. \vaard(Hir slechis in bcperkte mate gegevens
beschikbaar zijn over burgerlijkc staat en woonsituatie. pcrsoonlijkheid, sociale vaar-
digheden. intellectuele capaciteiten. mentale belastbaarheid. fysieke belasibaarheid,
motorische vaardigheden en interesses. voorafgaandc aan het scholingsprogramma en
die voorspellend zouden kunnen zijn geweest voor succcs. Daamaast worden door de
vijf centra niet altijd even consequent assessmentinstrumcntcn ingczct en worden in
een aantal gevallen verschillende instrumentcn ingezet voor het nieten van dczelfde
persoonsgebonden factoren. Door het ontbreken van gegevens en dc mogelijke
interpretatieverschillcn bij gebniik van verschillende mectinstrumentcn is opnamc in
het analysemodel van deze persoonsgebonden factoren niet mogclijk. Ondcrzoek naar
de assessmentgegevens met betrekking tot succes van het scholingsprogramma zoals
dat in een van de centra heeü plaatsgcvonden. hecft laten /icn dat persoonlijk-
heidskenmerken geen voorspcllendc waarde hebben op tiK'komstig rcintcgratic succes
(Van Lierop & Nijhuis. in prep.).

Voor het beschrijven van de cursistenpopulatie is derhalve gekozen voor dc factoren
lecftijd, geslacht. opleidingsniveau. arbcidsverleden en aandocningen (en functionele
beperkingen).
Het opleidingsniveau wordt vastgesteld aan de hand van dc hoogst gevolgdc oplciding
voorafgaande aan het scholingsprogramma.
Voor het bepalen van het arbeidsverleden. i.e. een inventarisatie van dc berocpen van
de cursisten is gebruik gemaakt van dc standaard bcrocpenclassificatic 1992 van het
CBS (CBS.1993). In deze classificatie worden beroepen ondcrscheiden naar nivcau
(elementaire beroepen. lagere beroepen. middelbarc beroepen. hogcrc berocpen en
wetenschappelijke beroepen) en sector (bijvoorbecld agrarisch, bouwkundig,
technisch, administratief. etc.)
Het door de cursist laatste uitgeoefende beroep wordt beschreven naar nivcau en
sector. Indcling naar het aantal jaren dat de cursist werkzaam/nict werkzaam is. is door
het ontbreken van dit soort gegevens in ccn groot aantal dossiers, niet mogclijk
gebleken.
Wanneer het gaat om het begrip aandoening blijkt dit moeilijk te definieren. In wczen
kunnen twee benaderingen worden onderscheiden. Enerzijds de opvatting dat bij ziekte
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een pcrsoon hoort met een geschiedenis en een plaats in de hem omringende wereld,
die vervolgens in een code kan worden ondergebracht (bijvoorbeeld de ICIDH).
Anderzijds kan de aandoening worden omschreven in termen van lichamelijke
klachten, waarbij wordt uitgegaan van een revalidatieperspectief. Voor het classi-
ficeren van de aandoeningen van de in dit proefschrift beschreven cursistenpopulatie
is, gezien de veelheid aan diagnoses, uitgegaan van een afgeleide van de indeling van
Hanssen (1985). Hierbij wordt namelijk zovvel gebruik gemaakt van medische
diagnoses als van revalidatiegeneeskundige klachten, zoals bijvoorbeeld 'rugkIachten".
Voor hct classificeren van de lichamelijke beperkingen is uitgegaan van de door een
aantal centra gehantcerde indeling van het CBS (Sonsbeek & Verweij, 1991; NRV,
1994). De nadruk ligt hierbij op de functionele beperkingen die optreden vanuit de
specifieke aandoening c.q. stoornis. Voor deze Studie worden beperkingen ten aanzien
van zitten/lopen, arm/handgebruik, zien, horen en spreken in kaart gebracht.

Beschrijving programma
Voor de beschrijving van het scholingsprogramma is gebruik gemaakt van semi-
gcstructureerde dicptc-intervicws met professionals werkzaam bij de reintegratie-
centra, ecu schriftclijke vragcnlijst voor een deel van de geinterviewde professionals
en de cursistendossicrs. Dcze laatste zijn gebruikt om inzicht te krijgen in de

individuele trajecten.
llitgangspunt voor de in dit proefschrift gekozen methode van beschrijving van het
curriculum vomit de wij/.c waarop visitatiecommissies de curricula van middelbare
berocpsopleidingen beoordelen.
De coördinatoren van het assessment-gedeelte zijn geinterviewd om inzicht te krijgen
in de betrokken disciplines bij de assessmentprocedure, de vaste onderdelen van de
assessment, eventuele toevoegingen, de beslissingsprocedure. opleidingsplan en
instroom op de opleiding.
Gestructureerde diepte-interviews zijn gehouden met de hoofden van de
reVntegratieccntra. IX' vragen hebben met name betrekking op de inhoud en organisatie
van het curriculum alsmede op de kosten van de scholingsprogramma's.
De hoofden van het begclcidings- en ondersteuningsgedeelte van de scholings-
programma's zijn eveneens uitvoerig geinterviewd. De vragen met betrekking tot de
begeleiding richten /ich op de inhoud en organisatie van de verschillende vormen van
begeleiding (bcgeleiding bij persoonlijke problemen. studiebegeleiding. psychosociale
begeleiding en (para)medische begeleiding). Met de hoofden bemiddeling is gespro-
ken over arbeidsbemiddeling, afstemming van de opleiding op de arbeidsmarkt. relatie-
ondcrhoud en nazorg voor cursisten die de opleiding reeds hebben afgerond. Tijdens
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de focusgroep interviews met de hoofden van de vakrichtingen en de
begeleidingsmedewerkers is gesproken over doclstcllingcn en het realiseren van de
doelstellingen en in hoeverre men de hiervoor benodigde zaken binnen bercik hecft.
Daamaast is gesproken over de inhoud en vormgeving van de opleidingcn.
De schriftelijke vragenlijst is voorgelegd aan de hoofden van de vakrichtingen en de
begeleidingsmedewerkers. De vragen hebben bctrekking op de inhoud en het doel van
hun vakrichting/begeleidingsvorm. de verdeling thcoric en praktijk alsmede de
gehanteerde werk-, instruetie- en toetsvormen.
De door de professionals besehreven inhoud en organisatie van het scholings-
programma is vervolgens getoetst aan de voorwaarden voor een succesvol
scholingsprogramma, zoals die in de literatuur (zie hoofdstuk 2) worden besehreven.
In de cursisten dossiers blijkt informatie over de individuelc scholingsprogramma's die
door de oud-cursisten zijn gevolgd grotendeels te ontbreken. I litge/onderd gegevens
over de vakriehting kan uit dc dossiers niet worden afgclcid in hoeverre en in welke
mate oud-cursisten gebruik hebben gemaakt van bijvoorbccld aangepaste Ics-
programma's en/of individuele bcgeleiding en ondersteuning. Ilierdoor is het niet
mogelijk de individuele programma's van dc oud-cursisten nice te ncmen in de
analyse. Door hierover vragen tc stellen in de telefonische survey is getracht dc/.c
omissie op te lossen. Het bet re It echter subjectieve informatie in tcgcnstclling tot de
objectieve informatie die via de dossiers zou kunnen worden vcrzameld.

Waardering scholingsprogramma

Bij de oud-cursisten (zie hiervoor procedure en onderzoekspopulatie) heeft een
telefonische survey plaatsgevonden teneinde inzicht te krijgen in de waardering voor
het scholingsprogramma c.q. de aansluiting van het scholingsprogramma op de
persoonlijke behoeften en capaciteiten van de oud-cursisten. Door middcl van de
telefonische survey dient tevens inzicht verkregen te worden in de persoonlijke
ontwikkeling van de oud-cursisten en de arbeidsparticipatic op de körte cn lange
termijn. De telefonische survey is afgenomen door vooraf getrainde en gcinstruccrde
enquetrices van het MEMIC. een facilitate dienst binnen de IJniversitcit Maastricht.
Op basis van de in de hoofdstuk 2 besehreven scholingsgebonden factorcn van invloed
op succesvolle reintegratic, dc diepte-interviews met professionals en de eerder
genoemde procedure voor visitatie van middelbare beroepsopleidingen, zijn de
onderwerpen inzake de waardering van, c.q. de mate van tevredenhcid over het
scholingsprogramma vastgesteld. Hierbij is uitgegaan van het disconfirmaticparadigma
van Oliver (1980). Wanneer het scholingsprogramma voldoet aan voorafgestelde
venvachtingen (confirmatie), is de cursist niet ontevreden maar ook niet tevreden. Pas
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wanneer het scholingsprogramma niet overeenkomt met de verwachtingen van de
cursist, ontstaat een ontevredenheid of juist een tevredenheid (disconfirmatie). Aan de
oud-cursisten is gevraagd naar de mening over de inhoud, het tempo en het niveau van
het educatieve gedeelte binnen het scholingsprogramma. Aan de orde komen de
theoretische en praktische vorming binnen de vaktheoretische component, de kwaliteit
van het lesmatcriaal, het niveau en tempo van het scholingsprogramma, de didactische
kwalitcitcn van de docenten en de diverse vormen van begeleiding. i.e. de begeleiding
tijdens lessen, de studiebegeleiding en de begeleiding bij persoonlijke problemen. Voor
alle genoemde componentcn is de tevredenheid gemeten door middel van Stellingen,
waarop met bchulp van een vijfpuntsschaal de mate van tevredenheid kan worden
aangegeven (1 =hclemaal mee eens, 5= helemaal mee oneens).

Ten aanzien van het begeleidingsgedeelte binnen het scholingsprogramma is gevraagd
naar de mening in/ake de begeleiding bij persoonlijke problemen, de specifieke
psychosocialc begeleiding en de (para)medische begeleiding. Ten behoeve van deze
genoemde componenten zijn eveneens Stellingen gcformuleerd waarop met behulp van
een vijfpuntsschaal kan worden geantwoord (l=helemaal mee eens, 5= helemaal mee
oneens).
Tenslotte is geinformecrd naar dc door de oud-cursist ervaren bijdrage van de
verschillendc scholingscomponenten aan een goede voorbereiding op de arbeidsmarkt.
namclijk de bijdrage van het vakgericht theoretisch gedeelte. van het vakgericht
praktijkgcdcelte. van de beroepsgerichte trainingen, van de begeleiding bij het vinden
van ecu baan nlsmedc van de ondersteuning door het scholingsccntrum na het
scholingsprogramma. Hiervoor zijn Stellingen gefonnuleerd. waarop met een
vierpuntsschaal kan worden geantwoord (l=veel bijgedragen, 4=niet bijgedragen).

Persoonlijke ontwikkeling
De mate waarin een persoon kan participeren in de maatschappij. en meer specifiek op
de arbeidsmarkt. is under meer alhankelijk van de mate waarin een persoon denkt in
Staat tc zijn arbeid te kunnen verrichten, c.q. de beoordeling van de eigen effectiviteit
met hetrckking tot het verrichten van arbeid (Bandura. 1986). De eigen effectiviteit
wordl /.owcl bepaald door de ingeschatte vakmatige vaardigheden. als door factoren op
psyeho-sociaal gebicd. Vanwege het door de persoon met een arbeidsongeschiktheids-
uitkering ervaren medicaliseringsproees (zie hoofdstuk 1). kan worden gesproken over
een läge eigen elVectiviteit ten aanzien van het \errichten van arbeid. In hocverre hier
ecu ontwikkeling hcefl plaatsgevonden kan. gezien het karakter van het onderzoek
(cross-scctioncel onderzoek) alleen worden bevraagd door middel van een
retrospectieve zelfrapportage vergelijking. In de telefonische survey voor de oud-
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cursisten is gevraagd in hoeverre naar hun idee het scholingsprogramma hecft
bijgedragen aan een toegenomen persoonlijke ontwikkeling. waarhij worden
onderscheiden een toegenomen zelfvertrouwen. het beter kunnen omgaan met hun
ziekte/beperking. betere sociale vaardigheden. een groter incasscringsvemiogen en een
beter functioneren op de arbcidsmarkt. Het bctret\ items die dcels /ijn gebaseerd op de
litcratuur. dcels zijn gehaseerd op de interviews met de professionals en op dc
focusinterviews met de oud-cursisten. Voor elke component zijn Stellingen
geformuleerd, waarop met bchulp van een vijfpuntsschaal kan worden geantwoord
(l^hclemaal mee eens. 5=helcmaal niet nice eens).

Tabel 3.6 gee ft een overzicht van de ondcrlinge correlaties tussen dc variabelen binnen
de factor persoonlijke ontwikkeling. Cursisten die aangeven een positieve
ontwikkeling tc hebben doorgemaakt ten aanzicn van hun zclfvertrouwen. geven
eveneens aan beter ran tc kunnen gaan met hun beperkingen, over belere sociale
vaardigheden te beschikken. een groter incasseringsvermogen te hebben en beter te
kunnen functioneren op de arbcidsmarkt. in vergclijking met de situatie voorafgaandc
aan het scholingsprogramma. Op basis van dezc verbanden /.ijn de individiiele
variabelen (zelfvertrouwcn. omgaan met beperkingen. sociale vaardigheden,
incasseringsvermogen en functioneren) tot een schaal 'persoonlijke ontwikkeling'
geconstrueerd (alpha = 0.75).

Tabel 3.6 Correlates tussen dc variabelen binnen de factor persoonlijke ontwikkeling : /clfvertrouwen.
omgaan met beperkingen. sociale vaardigheden. incasseringsvermogen en lunctionercn op de
arbeidsmarkl (n 504)

Omgaan met beperkingen

Sociale vaardigheden

Incasseringsvermogen

Functioneren op arbcidsmarkt

" 0.001 • p i 0.01

Gezien het belang van de individucle bijdrage van dc variabelen binnen de schaal.
zullen bij de analyses in een aantal gcvallen zowel de individucle variabelen worden
beschreven als de schaalconstructic.

Zelfvertrouwen

. 4 8 "

. 4 3 "

. 4 0 "

. 3 1 "

Omgaan met
beperkingen

4 8 "

. 3 9 "

. 3 2 "

Sociale

vaardigheden

. 5 2 "

. 2 7 "

Incassenngsvermogen

. 2 5 "
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Plaatsing
Wannecr wordt gekeken naar de wijze waarop in eerder onderzoek plaatsingsresultaten
worden beschreven (zie hoofdstuk 2), blijkt dat in vrijwel alle gevallen deze resultaten
zieh beperkingen tot het beschrijven van het percentage geplaatsten. Daarnaast vinden
evaluaties van reintegratieprogramma's meestal plaats binnen een half tot een jaar na
afronding, hetgeen geen inzicht geeft in de plaatsingsresultaten op de lange termijn
(Riipinen ct al., 1994). Voor de vraagstelling van dit onderzoek vormen percentuele
plaatsingsresultaten een indicatie voor succes, echter deze geven onvoldoende inzicht
in hoeverre het scholingsprogramma heeft bijgedragen aan de plaatsingsresultaten. In
die /.in kunnen gegevens omtrent het aannameproces, de benodigde werkaanpassingen
en de aansluiting met het scholingsprogramma meer inzicht geven in de mate vvaarin
scholingsprogramma's bijdragen aan succesvolle reintegratie. De keuze voor deze
variabelen komt voort uit de werkwijze van de rei'ntegratiecentra, waarbij de cursisten
een traject volgcn in een vakrichting waarin de aanwezige beperkingen niet of
nauwclijks een rol spelen, teneinde blijvende reintegratie op de reguliere arbeidsmarkt
te be vorderen.

In de telefonische survey is aan de oud-cursisten gevraagd of zij op korte termijn na
afronding van het scholingsprogramma een baan hebben gevonden en of zij op de
lange termijn nog steeds werkzaam zijn. IMaatsing op korte termijn is gedefinieerd als
binnen twaalf maanden na afronding van het scholingsprogramma, op längere termijn
is gedefinieerd als het vcrvullen van een plaats op de arbeidsmarkt op het moment van
de survey, gemiddeld vijf jaar na afronding van het scholingsprogramma.
(Jcvraagd is op welke wijze de oud-cursisten de eerste baan hebben gevonden. waarbij
dc respondenten kunnen kiezen uit meerdere antwoordmogelijkheden (onder meer
open sollicitatie. bemiddeling door dcrden, reguliere vacatures etc.). Hierbij is tevens
gevraagd naar de aansluiting tussen de theoretische vorming en praktische vorming
van het scholingsprogramma en de eerste baan (gesommeerd: alpha = 0.75). dan wel
de aansluiting van deze eerste baan met cerdere beroepservaring. Aan de werkende
oud-cursisten is gevraagd in hoeverre ze van zichzelf vinden dat ze minder goed. gelijk
of bcter zijn opgeleid in vergelijking met collega's die soortgelijk werk verrichten.
Vervolgens is geinformeerd naar de vorm van het dienstverband, zelfstandig.
loondienst etc. (mccrdcre antwoorden mogelijk). het soort dienstverband (vast
onbepaald of tijdclijk bepaald) alsmcde de actuele inkomens- en uitkeringspositic van
de oud-cursisten. Voor de inkomsten is aangesloten bij het onderzoek onder WAO-
uitkeringsgerechtigden van Fiseler. Molenaar-Cox. Kers & Van der Stell (1993).
De gegevens met bctrekking tot dc uitkerings- en inkomenssituatie zijn voornamelijk
gebruikt om vast te kunnen stellen in hoeverre de kosten van een scholingsprogramma
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opwegen tegen de baten, uitgedmkt in hct vinden van betaald werk en Uerhalve een
verminderd beroep op de sociale zekerheid. •,
Aan de werkenden is gevraagd naar eventuclc aanpassingen van dc werkappnrntuur,
meubilair. werktijden en/of ondersteuning van collega's. Daamaast is gcYnfonnccrd of
zij beperkingen onder\ inden in het uitoclenen van nun huidige beroep.
In het in het kader van dit proefschrift verricht onderzock zijn. naast oud-eursisten,
tevens werkgevers die gereintegreerde werknemers in dienst hchben geVntcrviewd (zie
tevens 'functioneren in de werksituatie*). Men aantal vragen in de/e interviews rieht
zieh op het aanstellingsproces vanuit het oogpunt van de werkgever. Men vijftal vragen
heeft betrekking op de procedure rondom de sollicitatie en aannamc. namclijk de s<x>rt
vacature en aanstclling, hct aantal kandidatcn waaruit is gekozen cn de redenen voor
aanname. Bij alle vragen zijn gesloten antwoordcategoricCn gefomuileerd. specifiek
gericht op de vraag. Vervolgens wordt middcls cen zevental vragen geTnfortnecrd naar
de bekendheid met en het gcbruik van diverse instrumenten die kunnen worden inge/et
bij de indienstneming van een persoon met een arbeidsongeschikthcidsvcrledcn. De
vragen richten zieh op loonkostensubsidie. begeleidingssubsidie, job coaching,
loondispensatie, loonvergoeding bij ziekte en vergoeding van aanpassingen. Indien
gcen gcbruik is gemaakt van het instrument wordt gevraagd naar dc rcdenen hiervoor.
Een vraag rieht zieh op de tijd die de aanname hceft gekost in vergelijking met
vergelijkbare andere werknemers. Antwoordmogelijkhcdcn zijn meer. minder, gelijk
of niet van toepassing. Indien de aannamcproccdurc mcer tijd nee ft gekost, wordt
gei'nformeerd vvaarom dit hct gcval is en of de grotere tijdsinvestering volgens de
geinterviewde de moeite waard is geweest.
Vragen aangaande de beperkingen van de gereintegreerde werknemer richten zieh op
de bekendheid van de werkgever met de aanwezige beperkingen. of dc tockomstige
collega's zijn geinformeerd over de komst van een persoon met beperkingen en indien
ja, op welke wijze deze informatie overdracht hceft plaatsgevonden (open antwoord-
mogelijkheid).
Bij de oud-cursisten die geen baan hebben op zowel körte als lange termijn is gevraagd
naar de redenen hiervoor.

Functioneren in de werksituatie
De invulling van de factor "functioneren in de werksituatie' wordt in dit ondcrzock
bepaald aan de hand van gestructurecrde diepte-interviews met werkgevers/
leidinggevenden van gereintegreerde oud-cursisten. Men ondcrzoek naar hct daad-
werkelijk functioneren in de werksituatie van personen met een arbeidsongeschikt-
heidsverleden is in Nederland nog niet eerder verricht en in die zin lean worden
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gesproken van een toevoeging aan de tot nu tot verrichte studies op het gebied van de
rei'ntegratie van personen met een arbeidsongeschiktheidsverleden. Voor dit onderdeel
van de hier beschreven Studie zijn face to face interviews gehouden met werkgevers en
leidinggevenden. De face to face interviews zijn op band opgenorren en nadien
lctterlijk uitgcwerkt. Vervolgens zijn de antwoorden door divers«; onderzoekers
onathankelijk van elkaar gescoord. teneinde een grotere betrouwbaarheid te bereiken.
De lctterlijkc teksten zijn, zoals aangegeven, gesorteerd en worden in dit proefschrift
regelmatig aangehaald teneinde de kwantitatieve gegevens te visualiseren. • * ? '
Bij vragen over aanpassingen wordt een onderscheid gemaakt tussen aanpassingen op
de werkpiek, aanpassingen van het takenpakket, aanpassingen van de werktijden,
overige aanpassingen. Gevraagd wordt in hoeverre aanpassingen nodig zijn en welke
aanpassingen het betreft. De vragen over ondersteuning hebben betrekking op de
ondcrsteuning door collega's.
Dc vragen die betrekking hebben op het algemeen en specifiek functioneren van de
gereintegreerdc werknemer betreffen vragen over de algemene arbeidsproductiviteit,
de vakkennis, vaktcchnische vaardigheden, sociale vaardigheden, de werkhouding.
verzuim van de gereintegreerde werknemer. Volgens de geinterviewde werkgevers
omvnttcn de/e vragen de domeinen waarop werknemers worden gewaardeerd. De
vragen hierovcr zijn opgesteld volgens een bepaaldc systematiek. In eerste instantie
wordt gevraagd of de gereintegreerde werknemer volgens de geinterviewde leiding-
gevende op een hoger, lager of gelijk niveau functioneert in vergelijking met
vergclijkbare collega's als het gaat over bovengenoemdc onderwerpen. of dat deze
vraag niet \an locpassing is. vanwege de onmogelijkheid van vergelijking. Indien
wordt geantvvoord dal de gereintegreerde werknemer op een hoger of lager niveau
functioneert. wordt door een open vraag ge'informeerd waaruit dit blijkt. In relatie met
het algemeen en specifiek functioneren is gevraagd naar (vergelijkbare) doorgroei-
mogelijkhcdcn binnen het bedrijf in het algemeen en specifiek voor de betreffende
gercVntcgreerde werknemer. Vervolgens wordt gevraagd of en in hoeverre de
aanstelling van de gereintegreerde werknemer de sfeer op de afdeling/binnen het
bedrijf heel! be'invloed. lot slot is bij de leidinggevenden geinformeerd naar hun
mening betreffende bcinv loedende factorcn voor succesvolle blijvende integratie van
mensen met bepcrkingen.

Redrijfsgebomlen factoren
/oals blijki ml hoofdsluk 2 kunnen bedrijfsgebonden factorcn. zoals grootte en type
bedrijf en cultuur van het bedrijf. een rol spelen bij succesvolle reintegratie. Derhalve
zijn in het face to face interview met leidinggevenden vragen gesteld over
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rcspectievelijk de omvang van het bedrijf (aantal wcrkncmcrs) en de sector waartoe het
bedrijf behoort. Beide vragen hebben een open antwoordmogelijkhcid. Ion uan/icn
van de cultuur van het bedrijf in relatie tot mensen met een arbeidsongeschikt-
heidsvcrleden. c.q. dc visic van de leidinggevende op het aanncmen van mensen met
een arbeidsongeschiktheidsverleden. wordt gevraagd of de betreffende werkgever
meerdere personen met een arbeidshandicap in dienst heell en in hooverre het bedrijf
open Staat om in de toekomst arbeidsgehandicapten in dienst tc nemen. "*"
Aangezien allecn gegevens bekend zijn over bedrijfsgrootte en bcdrijfssector in relatie
tot gcreintegreerde wcrkncmcrs is het nict mogelijk een relatie to Icggen met plaalsing.
aansluiting opleidingsprogramma en aanpassingen in de werksituatic. lusscn
bcdrijfsgroottc en bedrijfssector enerzijds en de variabelcn met bctrekking tot het
functioneren in de werksituatie ander/.ijds bestaat geen samenhang. Dcrhalve vcrvalt
de zesde onderzoeksvraag. De beschrijving van dc bcdrijfsgebondcn factoren" is in
zijn geheel opgenomen in het 'plaatsingsgcdeclte' (paragraal 5.2).

3.5 ANALYSE VRAAGSTELLINGEN

De vraagstellingen 1 tot en met 3 hebben een beschrijvend karakter en zijn beanlwoord
met behulp van descriptieve statistiek. Alle variabelen die in tabel 3.7 zijn opgenomen,
zijn op deze wijze verwerkt. Met bctrekking tot de nominale en ordinalc variabelen
zijn frequenties berckend. waar met bctrekking tot de ratio variabelen gemiddeldes (en
standaarddeviaties) zijn bepaald. Voor vergelijking waarin nominale en ordinalc
variabelcn zijn betrokken is gebruik gemaakt van chi-kwadraat toctsing, daar waar
ratio variabelen zijn betrokken heeft vergelijking plaatsgevonden met behulp van t-
toctsen. In de hoofdstukken 4 en 5 van dit proefschrift zijn dc resultaten hiervan tcrug
te vinden.

Dc vraagstellingen 4 en 5 hebben een verklärend karakter en zijn beantwoord met
correlationele en multi-variate analyses. Hen aantal variabelen is om statistische
redenen (nominale variabelen. sprciding, respons) uitgcslotcn van dezc analyses. Dc
variabelen die in deze analyses wel zijn mecgenomen zijn in dc tabel 3.7 aangegeven
met een asterix. Met betrckking tot de analyses waar dc afhankclijkc variabeic een
dichotome betreft. is gebruik gemaakt van logistische regressic. daar waar de
afhankelijke variabele een ordinaal karakter heeft, is gebruik gemaakt van een multiple
lineaire regressie.
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Overzicht variabelen, onderzoekspopulatie en meetinstrumenten
In label 3.7 wordt een overzicht gegeven van de verschillende factoren, de daarbij
gemeten variabelen. de onderzoekspopulatie en de gehanteerde meetinstrumenten.

Tabt l 3.7

I'aclor

Pcrsoons-
gehonden
laclorcn

Hcschrijving
scholings-
prugramma

i

Wunlerinfi
progmmiun

Ovcr/ichl taclnrcn. variabclen. onder/oekspopulaties

Variabelen

lecnijd*
gcslacht*
werkcrvaring*

nivcau
sector

hoogsie opleiding*
aiindocningcn
bepcrkingen
vakrichting

assessment
procedure
vastc onderdclcn
locgcvocgdc onderdclcn
hctrokken disciplines
bcsl issingsproccdure
indivuluccl rcVnlcgraticplan
inslroomproccdure

vaktheorctischc component
inhoud
organisal tc
werkvormen

bcgeleidings- en ondcntcuningscomponcnl
inhoud

orggnisittie
bemiddeling

urbcidsbcmiddeling
al'slcmming oplciding op arbcidsmarkt
nu/org

theoretische vorming*
praktische \omnng*

en mcctinstrumcntcn

Onderzoekspopulatie

Totale cursistcnpopulatic
in de periodc 8 8 - ' 9 5

Professionals werkzaam
bij retnlcgraiiecentra

Populatie oud-cursisten

Meclinstrumcnt

Dossierstudie

Schriftelijke vragenlijst

Semi-gestructureerde
dicple-inrcn'tcH5

Focusgrocp interviews

Telefonisch« survey

IVri»H>nlijkc

onlwikkcling

kualilcil Icsmatcriaal*
nivcau schohngsprogramma*
tempo schohngsprogramma*
bcgclciding lijdens ondcrwijs
didaclischc kualilcilcn diKcnlcn*
sludicbcgclcidtng*
begclciding bij pcrsoonlykc problemen*

/clfvertrouwin*
omgaiin met bepcrkingen*
conliictcn omgaan met anderen*
incassenngsvermogen*
I'unclioncrcn op dc arbcidsmarkt*

Populate oud^ursisten Telefonische survey
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T«bel 3.7 < )ver/ichl lactorcn. v anabclcn. ondcr/ockspopulaties en mcclinslrumcnlcn

PlutMng aannamcpnH.es
; T . J : ' : S ' " - soon vacalure

aanlal sollicitanten
•f» . wij/e van aannamc

redenen aannamc
, i . . kennis % an arbcidshandicap

kennis/toepassing rcVnlcgrulic
instrumenten
tijdsinveMcnng
betrokkenhcid afdcling
informaticvoor/iening collegt's

ptaatsing konc icrmijn
werk hinnen cen jaar'

aanlal maanden na almnding werte
ounstuiltng baan ecrdcrc bcrticpscrvanng
vcrgclijking oplcidingsnivcau mcl
collcga's
uij /c van baan \ indtn
»crkvonn

plaatsing lange Icrmiin
wcii op moment van survey*
soon dienstverband
uitkering-ssituatie
inkomslen
crvarcn bepcrkingen in de werksituatie

benodigdc werkaanpassingen
aanpassingen van apparaluur*
aanpassingen van meubilair*
aanpassingen van vverklijdcn*
ondcrstcuning van collcga's*

aansluiling vaklhcorclischc vorming op baan*
aansluiling baan theoretische vorming
aansluiling baan praktische vorming

factoren inzakc nicl-succcsvolle reintegrate

lunctioncrcn in gcrcgcldcaanpassingen
dc vvcrksiluatic aanpassingen van wcrkplck*

aanpassingen van takcnpalckct*
aanpassingen van werktijden*
ondcrsteuning van collcga's*

algemene productivileit*
vakkennis*
vaktcchnischc vaardigheden*
socialc vaardigheden*
werkhouding*
vcrzuim*
doorgroeimogelijkhcdcn
invloed aanstclling op sfecr afdchng
factorcn in/akc succcsvollc blijvcndc intcgratic

Bcdrijfsgcbonden groonc bednjf
factoren t>pc bednjf

cultuur bednjf
meerdcrc werknemers mcl
arbeidshandicap
aannamebeleid arbcidsgchandicaplen

Populalic oud-cursislcn Telefonische «u»

Weriujevtn/
leidhmvenden die
ttwlBtetiu.uk
oud-cursistcn in dicn-it
hebben

(•«tructurccfdc dicplc-
imeniews

W'crkgcvers/
Icidinggevcndcn die
gerclntcgrccrde
oud-cursislcn in dienst
hebben

(icslructurccrdc dicptc-
intcrvievn

Werkgevcrv
leidinggevenden die
gcrcfmcgrccfdc
oud-cunistcn in dtenst
hebben

OcKruclurccrdc dicpu-
inlcrviews

Variabclcn opgenomen in multi-variate analyses
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Tenslotte is van belang aan te geven dat in dit onderzoek gegevens afkomstig van
verschillende bronnen aan elkaar worden gekoppeld. Aan de oud-cursisten is
toestemming gevraagd de dossiers in te zien en de werkgever te mögen benaderen.
Tcvens is gebmik gemaakt van unieke nummers, waardoor koppeling van gegevens
mogelijk was zonder dat deze herleidbaar zijn tot persoonsniveau.
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RESULTATEN: SCHOLING

4.1 1NLEIDING

In dit hoofdstuk wordt antwoord gegeven up de eerste twee vraagstellingen, betrekking
hebbende op de kenmerken van de cursistenpopulatie en de inhuud en werkwij/.e van
de RHA-centra, zijnde:

V Wo/ 2///1 Je fenmerfen van de curm/en/x?/>u/a/;e, i.e. äV/w
yäetoren?

2 //oe MorJ/ /je/ sc/»o//«g.sprogramma zoa/s /oegepas/ c/oor Je

In paragraaf 4.2 worden de kenmerken van de cursistenpopulalic beschreven.
Vervolgens zal in paragraaf 4.3 het scholingsprogramma worden beschreven vanuil het
perspectief van de professionals, waarna in paragraaf 4.4 het scholingsprogramma
wordt geevalucerd op basis van de eisen die vanuit de litcratuur aan dergclijkc
scholingsprogramma's worden gcsteld en vanuit het perspectief van de oud-cursisten.

4.2 KENMERKEN CURSISTENPOPULATIE

Personen die een scholingsprogramma aan ecn van de RFA-ccntra volgcn. worden
gekenrnerkt door cen aantal gemcenschappelijke factoren. I let betrcft in alle gevallcn
Personen die een volledige arbcidsongcschikthcidsuitkcring hebben, langdurig uit het
arbeidsproces zijn of nog niet aan het arbeidsproces hebben declgenomen en, ten
gevolge van een gezondheidsprobleem, een dusdanig grote afstand tot de arbeidsmarkt
hebben dat reintegrate via reguliere wegen niet (meer) tot de mogelijkheden behoort.
Alle cursisten ervaren een of meerdere beperkingen vanwege een al dan niet
objeetiveerbare aandoening. Naast cen aantal gemcenschappelijke kenmerken is sprake
van cen aantal speeifieke persoonsgebonden kenmerken. In het hiernavolgende wordt
een bcschrijving gegeven van de speeifieke karakteristicken van de cursistenpopulatie,
namelijk de sociaal-demografische kenmerken lecftijd, sexe, opleidingsniveau. waarbij
als referentie wordt genomen. de hoogst genoten opleiding die een cursist heeft
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genoten alvorens te starten met een scholingsprogramma, het arbeidsverleden van de
cursisten (voor zover van toepassing) en tot slot de aandoeningen en beperkingen van
dc cursistenpopulatie.

In dc hiernavolgende tabel 4.1 wordt een overzicht gegeven van de variabelen leeftijd,
gcslacht, arbeidsverleden en hoogst gevolgde opleiding voorafgaande aan het
scholingsprogramma van de cursisten van de vijf reintegratiecentra.
Dc gemiddelde lecflijd bij aanvang van het reintegratietraject is 28.2 jaar. De cursisten
van Sonnchcerdt en Werkenrode zijn ten opzichte van de andere drie reintegratiecentra
aanmerkclijk jongcr (F=39,1, p<0,001). De gemiddelde leeftijd van de cursisten van
Sonnchcerdt en Wcrkcnrode is gemiddeld 23 jaar en daarmee ongeveer zeven jaar
lager dan die van de andere drie centra.
Dc cursisten zijn gemiddeld 17.2 jaar wanneer zij een eerdere opleiding hebben
afgerond, hetgeen betekent dat de cursisten gemiddeld ruim tien jaar uit het

.„s/;bnligs",snYcc.<"i ijiiri/OiiicesvC tumsk'n nfcoben ue'rnhlve geen ervanng meer met het
dagelijkse schoolritmc. lien groot gedcclte van dc cursisten heeft de tusscnliggcnde tijd
ingcvuld met werken, dit gcldt echter niet voor iederecn.

T«M4.I

UcMjd' •••

man
vruuw

l>rmiiKr»fischc grgcwns

1 olaal

n 1092

28.2(8.0)

819 76%
263 24%

cursistcn. (.emiddcldcn.;

llocnshrocck
n .186

30.0 (6.8)

352 9 1 %

33 9%

Wcrkcnrode

n 113

23.4 (4.9)

86 76%
27 24%

lanlallen en percentages.

Sonnchcerdt
n 171

22.9(6.2)

125 73%
46 27%

Hcliomare

n -- 260

29.4 (8.5)

165 64%
91 36%

EEGA

n= 162

31.

91

66

2 (9.0)

58%
42%

Hoogsteopleiding'***
VBO 517 50% 202 54% 71 63% 67 39% 140 60% 37 24%
MAVO 216 21% 79 21% 32 29% 62 37% 38 16% 5 3%
MBO/HAVO/VWO 251 24% 80 21% 9 8° . 34 20% 45 20% 83 55%
HBO/WO 58 6% 14 4% 7 4% 10 4% 27 18%

ArbeMsverkdtn ••*
Ja
Nee

713
379

65%
35%

346
40

90%
10%

52
61

46%
54%

42
129

25%
75%

168
92

65%
35%

105
57

65%
35%

Als pcildatum \uor de leeftijd is net slurtjaar gchameerd
' Missing Value - 10
' Missing Value - 50
••• p i 0.001
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Met aantal mannen dat een scholingsprogramma volgt is drie maal zo grool als het
aantai vrouwen. in hoeverre deze verhouding overccnstemt met landelijke
verhoudingen mannen en vrouwen in het voorbereidend en middelbaar beroeps-
ondenvijs, is afhankelijk van de aangeboden vokrichtingen. Uezien het grote aanbod
aan •mannelijke vakken' (zie paragraaf 4.2). is een scheve verdeling niet vreemd
(CBS. 1997). Wannecr op ccntrumnivcau wordt gekckcn kan de extreem scheve
verdeling "Hoensbroeckse' mannen en vrouwen niet worden verklaard door het vuk
aanbod (chi" = 86.9. pO.OOl). Evenmin kan deze verhouding worden verklaard door
de verhouding man-vrouw in de WAO (60% - 40%). Concluderend kan worden
gesteld dat er een ondervertegenwoordiging is van vrouwen in scholingsprogramma's.
Voor het vaststellen van het feitelijke niveau van de vooropleiding bij nanvang van een
opleiding aan een van de vijf centra, is in label 4.1 de hoogst genoten opleiding van de
cursisten weergegeven. Uiermec wordt gerefereerd aan de hoogstc opleiding die met
een diploma c.q. certifieaat is afgcsloten. Opleidingcn aan de strcekschool/lecrling-
wezen. Centra voor Vakopleidingen en schriftelijke cursussen thuis /.ijn hierbij
afhankelijk van het niveau als voorbereidend. middelbaar of hoger beroepsoiulerwijs
geclassiflceerd. Ongeveer de helft van de cursisten hccÜ een diploma behaald op
VBO-niveau, een kwart heeft een MAVO-diploma en eveneens een kwart heeft een
MBO-, HAVO- of VWO-diploma. Zoals in hoofdstuk 2 is aangegeven met een lager
opleidingsniveau de kans op reintegratie relatief klein. Ongeveer 75% van de hier
beschreven cursistenpopulatie heeft in die zin een verminderde kans op reintegratie.
Op centrumniveau blijkt EEGA relatief veel cursisten te scholen die reeds een
middelbare of hogere beroepsopleiding als vooropleiding hebben (chi* = 86.9,
p<0.001). Bij het opleidingsniveau van de cursisten moet echter de kanttekening
worden geplaatst dat diplomering op een bepaald niveau niet allcs/.cggcnd is,
aangezien de aanwezige beperkingen van invloed kunnen zijn op het funetionerings-
niveau. Met name voor de cursisten met traumatisch hersenletscl kan dit een rol speien
(zie hiervoor tabel 4.3).

Een groot deel van de cursisten heeft. voorafgaandc aan het scholingsprogramma,
gewerkt (65.3%). De cursisten die voorafgaande aan het scholingsprogramma hebben
gewerkt, zijn gemiddeld negen jaar ouder bij aanvang van het programma (31.2 jaar
versus 22.4 jaar; F=84.0, p<0.001).

In tabel 4.2 wordt een aantal aspecten van het arbeidsverleden van de cursisten
weergegeven. Van de cursisten die actief zijn geweest op de arbeidsmarkt wordt in
hoofdeategorieen (Standaard Beroepenclassificatie CBS, 1993) de sector en het niveau
aangegeven waarop het laatst uitgeoefende beroep kan worden geclassificeerd.
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Tahel 4.2 Arbeidsverleden cursislen

Tolaal

n 713

1locnsbroeck

n = 346

Werkcnrode

n = 52

Sonneheerdt

n = 42

RESULTATEN:

Heliomare

n = 168

SCHOLING

tEGA
n= 105

lager nicl spec.

lager agrarisch

lager technisch

lager transport

lager paramedisch

lager adm/com

lager verzorgend

middel technisch

middcl paramedisch

middel adm/com

middel soc. inaatsch.

middel verzorgend

hoger pedagogisch

hoger technisch

hoger anders

Niet hckenil

I I I

I I

142

30

18

76

26

118

28

41

10

13

22

7

15

45

16%

2%

20%

4%

3%

11%

4%

17%

4%

6%

1%

2%

3%

1%

2%

f.%

40

8

81

24

4

24

6

86

8

16

2

4

10

3

12 8

I 1

21 3

I 2

2

10 14

4 1

I

3

2

36

1

24

3

II

22

12

25

4

9

4

3

3

10

15

13

1

6

3

6

13

14

S

4

8

I

5

De cursisten van de centra zijn in hun laatste functie voornamelijk werkzaam geweest
in beroepen op lager of middelbaar niveau. Met beroepenveld vvaarin de cursisten
werk/aam /ijn bet re ft met name de technische beroepen en beroepen in de
administruticf-cconomischc richting. Waar de cursisten van Moensbroeck. Heliomare
en KI-XiA in een aantal gcvalien een berocp op middelbaar niveau uitoefenden, blijken
de cursisten van Sonneheerdt en Werkenrode werkzaam te zijn geweest in nineties op
met name lager niveau. De beroepen op een lager niveau zijn een logisch gevolg van
de door dc/c groepen cursisten gevolgde oplcidingen op een lager niveau. Bekend is
dat de rcintcgrutickans in ongeschoolde beroepen klein is. Deze beroepen kennen
namelijk veelal een /.ware fysieke inspanning, vergeleken met beroepen waarvoor een
middclbarc of hogere scholing is vereist (Blocmhoff & De Winter. 1990). De kans op
succcsvollc rcintcgratic /ondcr het ondememen van extra activiteiten. lijkt alleen al op
basis van dc/c gcgevens erg klein voor een deel van de cursistenpopulatie.



H00FDSTUK4 RKSlll.TATKN: SCIIOLING

F.en overzicht van de aandoeningen waarmee de cursistcn van de rcspeclievelijke
centra kampen, staat in label 4.3. Dc indcling is een afgcleide van dc categorisering
van llansscn (1985). Samengevoegd zijn de arm- en becnamputatie. tocgevoogd is
psychische problematiek. Ondcr hct begrip herscnletsel vallen traumatisch hersenlctscl
ontstaan op latere leeftijd. maar tevens door een gcboortctraunui ontstane degencra-
tievc hersenziektes (infanticlc cncephalopathie) met als belangrijkste icstveischijnsolon
halfzijdigc of volledige verlammingen. lot do categoric aandocningcn van hot bewo-
gingsapparaat behoren zowel aandocningcn van dc wcrvclkolom die gevolgcn hebben
voor het peri fere zenuvvstelscl, bijvoorbeeld hernia nuclca pulposi. alsmede
orthopedische problematick waaronder degeneratieve afwijkingcn van dc wcrvclkolom
of andere skclctdclcn en kraakbecn/.icktes. Bij rcuma moct worden gedacht aan de
zicktc van Bcchtercw, reumatoide arthritis en llbromyalgic. Vervolgcns omvattcn
neurologische aandocningcn onder meer progressicve spicr/.iektes als de ziektc van
Duchennc. maar ook multiple sclerose, poliomyelitis en spina bifida. Tcnslotte zijn
aandoeningen van dc adcmhalingswegcn. huidziektcn, stolwisselings/iektcn. hydro-
ccphalus, epilepsie of brandwonden ondcr dc categoric diversen ondergebracht.
Aangczien een aantal cursisten mecr dan een aandocning (problcem) hccfl, overstijgt
hct totaal aantal aandocningcn hct aantal cursistcn en hct percentage van 100%.

Tabcl 4.3 Aandoeningen cursistcn. Aantallen (en percentages)

Totaal Hocnsbrocck Wcrkenrudc Sunnehccrdt l lcl iomarc 1.1.(/A

1092 n 386 n - 113 n 171 n 260 n 162

Arm/been-amputatie

Dwarslaesie

Hersenletsel/CVA

Handpathologie

Psychische problematiek

Bewegingsapparaat

Visusbeperking

Slcchthorend'doof

Reuma

Neurologische aandoening

Polytraumalise

Diversen

39

35

160

31

123

427

194

27

81

I 'd

12

147

4%

3%

15%

3%

11%

39%

18%

2%

7%

10%

1%

n o -

24

12

52

19

49

245

12

15

49

39

21

5

6

44

3

5

26

7

3

4

29

6

70

1

7

1

5

171

4

8

10

30

9

21

104

4

5

21

21

4

17

2

6

27

47

47

7

14

2

V.
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Over het gehcel gezien blijken aandoeningen van het bevvegingsapparaat relatief het
meest voor tc komen. Daarnaast komen hersenletsels, blind- of slechtziendheid.
psychische aandoeningen of neurologische aandoeningen relatief het meest voor in de
cursistenpopulatie (tabel 4.3).
Wanncer op centrumniveau wordt gekeken, blijken de cursisten van Hoensbroeck met
name aandoeningen van het bewegingsapparaat te hebben. Ook, maar in mindere mate,
is sprake van reumatische aandoeningen. hersenletsel/CVA. psychische problematiek
en neurologische aandoeningen. De cursistenpopulatie van Werkenrode wordt
gckenmerkt door aandoeningen van het bewegingsapparaat, hersenletsel en
neurologische aandoeningen. Psychische problematiek komt minder voor. Een groot
deel van de cursisten van Werkenrode heeft ziektes of aandoeningen die niet onder een
van de catcgorieön is thuis te brengen. De gehele populatie cursisten van Sonneheerdt
heeft visucle aandoeningen. Cursisten van Heliomare blijken voornamelijk aan-
doeningen te hebben van het bewegingsapparaat en hersenletsel/CVA. Psychische
problematiek blijkt eveneens bij een aantal cursisten een rol te spelen. Aandoeningen
vim het bewegingsapparaat en psychische problematiek komen het meest voor bij de
cursisten van lüXiA.
Complexe (medische) problematiek, hiermee wordt gerefereerd aan het hebben van
meer dan t'tfn nnndocning, speelt bij meer dan de helft (59%) van de cursisten van
llocnshrncck. Bij lenminste 40% van de cursisten van Werkenrode is complexe
prohlcmulick aan de orde. Dit geldt eveneens voor 21% van de cursisten van EEGA en
voor 9% van de cursisten van Heliomare. 12% Van de cursisten van Sonneheerdt hceft
12% een additionele aandocning.
Rehoudens enkele uit/oiuleringcn worden geen patronen ontdekt met betrekking tot het
voorkomen van meerdcre aandoeningen bij een persoon. Personen met
verlammingsvcrschijnselen worden vaker dan anderen geconfronteerd met epileptische
aanvallen. Daarnaast blijken personen met psychische problematiek vaker klachten aan
het bewegingsapparaat te vertonen.
Vastgesteld kan worden dat het aandoeningenpatroon van de cursisten duidt op
ernstige lot /eer ernstige aandoeningen. die - zoals blijkt uit dc genoemde factoren uit
hoofdstuk 2 - niet bevorderlijk zijn voor een succesvolle reintegratie.

De lichamelijke beperkingen die de cursisten van de vijf centra ondeninden zijn
weergegeven in tabel 4.4. De lichamelijke beperkingen liggen logischerwijs in het
verlengdc van de hierboven beschreven aandoeningen
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T»h*l 4.4 Beperkingen cursisten

zinen lopen

Armhandgebruik

Zien

Horen

Spreken

Overig

lot aal

1092

671

183

205

48

19

183

1

6 1 %

17%

19%

4%

2%

17%

Aantallen en percentages

Hoensbroeck

n = 386

293

87

9

13

5

13

Werkenrode

n = 113

73

23

13

4

7

24

Sonnehecrdt 1 Icliotnare

n - 171 n-260*

13 M

6 39

171 4

• «

2

F.F.CJA

n - 162

201

28

1

16

S

140

• missing values: 119

Uit label 4.4 kan worden afgelcid dat het merendeel van de cursisten beperkingen
ervaart in hct zitten en/of het lopen. Daarnaast is cen groot deel van dc cursisten
beperkt in het zicn (dit betreft voornamelijk cursisten van Sonnchcerdt) en cen groot
aantal beperkt in hun arm/handgebruik. Relatief cen klein aantal cursisten is beperkt in
hct horen of spreken. Voor wat bctrcfi dc populatie van llcliomarc vomit hct grotc
aantal missing values aanlciding dc gcconstatccrde beperkingen niet als kcnmcrkend
voor het centrum te benoemen. De cursisten van Wcrkenrode, I loensbroeck en KI-XiA
ondervinden met name beperkingen in het lopen, zitten/staan en arm/handgebruik.
De beperkingen die worden ervaren hebben voornamelijk bctrckking op fysickc of
visuelc beperkingen. Ten aanzien van dc kans op reintegratic bctckcncn zowel fysickc
als visuelc beperkingen dat aanpassingen moeten worden gcrealiseerd, teneindc deze
beperkingen te minimaliseren. Het moeten regelcn van aanpassingen kan cen
belemmerende factor vormen wanneer het gaat over reintegraticsucces (hoofdstuk 2).

Samem attend kan ten aanzien van dc karaktcristicken van de cursisten die een
scholingsprogramma volgen bij een van de vijf centra worden geconcludeerd dat zij
alien volledig arbeidsongeschikt zijn verklaard. dc populatie voor drickwart uit
mannen bestaat. cen gemiddcldc lecftijd hebben van 28 jaar, cen gcmiddcld laag
opleidingsnivcau hebben, langdurig uit hct arbeidsproccs zijn dan wel nog niet cerdcr
hebben gewerkt, alvorens te starten met het scholingsprogramma sinds lange tijd gcen
onderwijs hebben gevolgd. aandocningen hebben van hct bewegingsapparaat.
hcrsenletsel hebben (al dan niet aangeboren). blind of slcchtzicnd zijn of psychische
aandoeningen hebben ,-n beperkingen ervaren in het lopen/staan, arm- en/of
handgebruik of visusbeperkingen ervaren.
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De geconstateerde verschillen in karakteristieken ten aanzien van de cursisten-
populaties van de hier beschreven reintegratiecentra maken het mogelijk om te toetsen
of scholingsprogramma's voor verschillende doelgroepen leiden tot de gewenste
effectcn of dat het een spccifieke interactie betreft tussen cursistkenmerken en
opleiding.

4.3 UKSCIIKIJVING PROGRAMMA

Zoals blijkt uit het onderzoeksmodel zijn de scholingsprogramma's opgebouwd uit
diverse onderdelen, namelijk een assessment, het vaktheoretische gedeelte, het onder-
stcunings- en begelcidingsgedeelte en de bemiddeling. De diepte-intervievvs met
aldclingshoofden, de focusgrocpinterviews met docenten en de schriftelijke vragen-
lijsten voor de hoofden van de opleidingen leveren de informatie die nodig is om de
verschillende onderdelen in kaart te brengen. In deze paragraaf zullen de assessment,
het vakthcorcti.schc gcdceltc. het ondcrsteunings- en begeleidingsgcdeelte en de
bemiddeling respccticvclijk kort worden beschreven.
Deze beschrijvingen zullen vervolgens in paragraaf 4.4 worden afgezet legen de in de
litcrutuur beschreven succesfactoren voor scholingsprogrammas ten behoeve van
reinlcgralic (/.ie hoofdstuk 2).

4.3.1 Assessment
Tijdens de assessment wordt met bchulp van diverse methodieken nagegaan voor welk
scholingsprogramma de kandidaat qua capacitcitcn. interesses en mogelijkheden in
uunmcrking konii. Daamaast wordt de noodzakelijke begeleiding op sociaal-psycholo-
gisch-, leertechnisch- en materieel gebied voor de betreffende kandidaat in kaart ge-
bracht.

In het navolgcndc wordt beschreven uit welke onderdelen de assessment procedure is
opgebouwd. Aansluitend wordt ingegaun op de mogelijke uitkomsten van de
assessment. lot slot wordt ingegaan op het individucle remtegratieplan waarin de aan-
dachtspunlen van de individucle cursist gedurende het opleidingstraject worden gefor-
muleerd.

Het intakegesprek hect\ als doel een zo goed mogelijk beeld te verkrijgen van de
kandidaat en wordt tevens gebruikt om eventueel naar voren körnende aandachtspunten
direct tc verwerken in de inhoud en de opbouw van de assessment procedure. lijdens
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dit gesprek wordt op gestructureerde wijze een aantal basisgegevens van de kandidaat
geinventariseerd. Hct betraft onder meer personalia, contactadres. scholingsverleden,
arbeidsverleden. datum uitval en medische situatie. Met intakegesprek vindt plaats dan
we I direct voorafgaandc aan de assessment, dan wel enige weken van tc voren. I let
gesprek heeft een orienterend karakter voor /.oweI de kandidaat als de intaker.

/**>rAo/ojf/wA onrferzo?* «i /wvr Ao/fcAmvcA
Bij het psychologisch en psychotechnisch onderzoek kan cen onderscheid worden
gemaakt tussen enerzijds testen die gericht zijn op het vaststellen van cognitieve en
differentiele capaciteiten. en anderzijds testen die zieh richten op de persoonlijkhcid.
De resultaten van de testen worden aangcvuld met gegevens uit gesprckken tussen de
psycholoog en een kandidaat. Het doel van het psychologisch en psychotechnisch
onderzoek is inzicht verkrijgen in iemands persoonlijkhcid alsmede socialc vaardig-
heden. intellectuele capaciteiten. interesses en mentale bclastbaarheid. Het psycho-
logisch onderzoek en het psychotechnisch onderzoek vormen dc bclangrijkste
onderdelen in relatie tot de leerbaarheid en de cognitieve haalhanrhcid van de
voorgestane opleiding alsmede de vraag of er op pcrsoons- c.q. gedragsniveau van een
zodanige interferentie sprake is dat het nict gewenst is om in die opieidingsrichting ecn
Studie te gaan volgen.

Fw/t c/ro/f ??/ m«/«cA
Mcdisch onderzoek van ecn kandidaat heeft als doel vast tc stellen of op grond van
medische aspecten en lichamelijkc beperkingen (geen) bezwaar bestaat tot het volgen
van de voorgestane opleiding en de daaraan gekoppcldc tockomstigc werksituatie. In
de verwijzingsstructuur betreft dit een verantwoordelijkheid van de ver/.ekeringsge-
neeskundige. Hoensbroeck en Werkenrode hanteren de opvatting dat zij hierin ook cen
verantwoordelijkheid dragen aangezien het medisch onderzock bij de centra altijd
plaatsvindt in relatie tot mogelijkheden om een specifiekc functie uit tc oefencn.
Sonneheerdt gaat ervan uit dat kandidatcn in principe normaal fysiek belastbaar zijn.
Derhalve is functioned medisch onderzoek niet nodig. Wel wordt de visus van de
kandidaten getest tijdens een low vision onderzoek. Dit onderzoek heeft als docl zieht
te krijgen op de visuele beperkingen van de kandidaat en de hiervoor benodigde
aanpassingen.

Hct belastbaarheidsrapport van de arbeidsdeskundige gee ft Hcliomarc voldoende
zekerheid om de vraag te kunnen beantwoorden of een kandidaat een scholings-
programma kan volgen. Indien hierover twijfel bestaat wordt de belastbaarheid alsnog
bepaald door de bedrijfsarts.
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EEGA verricht evenals Heliomare niet standaard een medisch onderzoek. Indien een
modisch onderzoek is geindiceerd, wordt dit verzorgd door een medisch adviseur.

Met het fysiek functioned belastbaarheidsonderzoek kan worden bepaald in welke
mate een kandidaat lichamelijk bclastbaar is. Voor het fysiek functioned
belastbaarheidsonderzoek wordt door Hoensbroeck, Werkenrode en EEGA gebruik
gemaakt van de Ergos Werk Simulator, een gevalideerd instrument waarmee het fysiek
verwerkingsvermogen in relatie tot de arbeidsbelasting kan worden gemeten
(Reneman, Jaegers, Muskee, Schroer & Göeken. 1997). Door arbeidssimulaties, in de
vorm van een nauwkeurige nabootsing van werkplekspecifieke fysieke belastingen
wordt via een geautomatiseerde dataverwerking, de lichamelijke belastbaarheid
bepaald. llicrbij wordt niet allcen gekeken naar de tijd die iemand in een bepaalde
houding kan werken, maar ook of het daarbij behorende werktempo kan worden
volgchoudcn. Met aan de werksimulator gekoppelde databestand omvat ruim 13.000
beroepen, waarvan middels circa veertig parameters is aangegeven wat de
bclastingseiscn zijn. llieruit koml een advies van eventuele arbeidsmogelijkheden. De
Hrgos meet zowel kracht, uithoudingsvennogen als duurbelasting (Mul. 1999).
Bij de contra lleliomare en Sonneheordt wordt de fysieke belastbaarheid niet gemeten
(zio 'functioned modisch onderzoek').

Bij het motorisch onderzoek kan worden onderscheiden. een onderzoek naar de grove
molorick en een onderzoek naar de fijne motoriok. Voor beide onderzoeken wordt
gebruik gcinaakt van oefenwerksiluaties, i.e. worksamples (zie onder meer Couch Cole
& Wilkins. 1989).

Do attinilcit en vaardigheden ten aanzien van een bepaalde beroepsrichting wordt door
de contra op diverse wijzcn bepaald. Alle centra maken gebruik van beroepskeuze
testen alsinode beroepen afllnitoiton testen. Deze testen hebben zowel een
orientcrende- als een soloctoroiulo on bevesligende funetio. Daamaast worden bij
1.1 (iA groepsgesprekken gevoerd on maken Werkenrode on Hoensbroeck gebruik van
meer gcavancecrdc worksamples. de zogenoemde job samples, llierdoor krijgcn
kandidaten de kans om hun affiniteit to bepalen ton aanzien van een bepaalde
beroepsrichting. IV kandidaten van Sonnoheerdl krijgcn de gelegenheid enige tijd mee
to draaien bij een voorkcursxukrichling.
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In geval van twijfel ten aanzien van het te ontwikkclcn individuccl reVntcgratic plan
kan. naast de beschreven vastc ondcrdclcn. auditioned onder/oek worden vcrricht en
kunnen activiteiten worden toegevocgd worden, /oals neuropsychologisch ondcr/oek.
dyslexie onderzoek. onderzoek naar leermocilijkheden. ergotherapeutiseh onder/ock
en didactisch onderzoek. Bovendien kan ecn mcerdaagse orientalic bij de gewenstc
vakrichting plaatsvinden.

Aan het einde van de assessment wordt tijdens ecn multidisciplinaire tcambijeenkomst
een beslissing genomen omtrent het vervolgtrajcct voor de kandidaat. I loenshrocek
hanteert als enig centrum uitsluitingscriteria; op basis van de gegevens van de
assessment wordt bepaald of ecn kandidaat in staat is (e voldocn aan de oplcidings-
eisen. Analyse van de assessmentgegevens van Moensbrocck wijst uit dot met name
intelligence als selectiecriterium wordt gchanteerd.

Uitgaande van de bevindingen tijdens de assessment wordt het individuele reintcgratie-
plan opgcstcld. waarin wordt vermeid het scholingsplan. de nood/akclijkc individuele
ondersteuning en bcgeleiding en het verwachte eindniveau. Individuele ondersteuning
en begeleiding kan betrekking hebben op studievaardigheden alsmedc bcgeleiding op
medisch-, ergotherapcutisch- en/of psycho-sociaal gebied.

Het individuele reintegralieplan wordt verstuurd naar dc verwij/er tencinde
toestemming te verkrijgen voor de uitvoering ervan. Wanneer toestemming wordt
verleend. kan met het scholingsprogramma worden gestart.
De minimale tijd tussen moment van uitval en instroom in het scholingsprogramma
bedraagt twee jaar.

4.3.2 Vaktheoretisch gedeelte van het scholingsprogramma
De docenten van de rcintegratiecentra onderwijzen een populatie cursistcn die zowcl
qua theoretische als praktische vaardigheden vrij hetcrogcen is samengestcid. Dit
vereist volgens de hoofden opleiding een gediffercnticerde aanpak afgestcmd op het
niveau van de individuele cursist. Volgens de hoofden opleiding nee It derhalvc het
vaktheoretisch gedeelte bij alle rei'ntegratiecentra een individueel karaktcr, hetgeen tot
uitdrukking komt in de \oornamclijk modulairc werkwij/e bij zowcl het
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theoriegedeelte als het praktijkgedeelte. De keuze voor een modulaire werkwijze is
volgens de hoofden opleiding voomamelijk ingegeven door het bevorderende effect op
de mogelijkheid voor de cursist om op eigen tempo en niveau te werken. De gediffe-
rentiecrde aanpak is ook terug te vinden in het feit dat de docenten gebruik maken van
diverse instructiemethoden en werkvormen, varierend van mondelinge instructie en het
aanbieden van schriftelijk instructiematcriaal tot het gebruik van demon-
stratiemodellen, apparatuur en audiovisuele hulpmiddelen. De cursisten zijn tijdens de
theorielessen voomamelijk bezig met het beantwoorden van vragen, het maken van
vcrslagen en werkstukken, het voeren van discussies, het houden van rollenspellen en
voordrachten.
In schema 4.1 staat een overzicht van de vakrichtingen waarin de cursisten een
ccrtillcaat/diploma kunnen behalen (gedurende de onderzochte periode).

Schema 4.1 Vnkrichtingcn waarin een scholing kan worden afgerond

Sonnehcerdt

Administrate
Informal ica
(i rail sehe

lechnieken

blcklrotcchnick
rielslcclink'k
MeubelslolTercn
Iclcniarkcling.

Wcrkenrode

Administralic
Tuinbouw

Grafische

lechnieken

Mclaal

lloensbrocck

Adminislralie
Infonnatica
lijnmechanica

Werktuighouwkundig
lekcnen

Heliomare

Administratic
Informalica

Technisch Tekenen

Hjnmechanische
mclaaloplciding
tlcklrolechnick

Grafische techniek

EEGA

Adminislralie
Elektron ica

Automatisering

Commercie

Logisliek
Receptionist/

lelefonist

De doccnlcii merken op dat met name aan de praktijkcomponent van de diverse
vakrichtingen veel aandacht wordt bestccd. omdat zij van mening zijn dat hierdoor de
nansluiting met de toekomstige bcdrijfspraktijk optimaal kan verlopcn. Hiertoe wordt
cner/ijds gebruik gemaakt van simulatiebedrijven. anderzijds worden regelmatig
opdrachlen uit het bedrijfsleven aangenomen en verwerkt. Mogelijke problemcn die in
de praklijk ontstaan worden rechtstreeks temggckoppeld naar de theorielessen. Hinnen
de praktijkcomponent staat het aanleren c.q. vcrbcteren van praktische vaardigheden
ccnlraal. waarhij te\ens aandacht besteed wordt aan commtmicatieve- en socialc
vaardigheden. liij een aantal rci'ntegratiecentra maakt een praktijkstage ondcrdccl uit
van het scholingsprogramma.

4.3.3 Bcgclcidings- en ondersteiiningsromponent
Irinnen de curricula van de reintcgralieccntra is ecu begeleidings- en ondersteunings-
componcnt opgenomen. die ener/.ijds dient (er onderstcuning van het vaklheoretischc
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dccl en anderzijds bijdraagl aan de voorbereiding van de cursist op de toekomstigc
bedrijfspraktijk. Onderdelen vormen de psycho-sociale begcleiding. studiehcgelciding.
(para)medische begeleiding. voortgangsbegcleiding en (allccn Werkenrode)
begcleiding in de woonsituatie.

De psycho-sociale begeleiding wordt voornamelijk geboden door orthopedagogen.
Psychologen en gcdeeltclijk door het onderwijskundig personeel. Onderdelen van cleze
vorm van begeleiding zijn onder meer trainingen gericht op eoinnumiculicvc- en
sociale vaardigheden. assertiviteit. spanningshantering en handicaps erwerking. Dczc
begeleiding wordt. alhankclijk van de inhoud dan wel individueel aangcbodcn. dan wcl
in groepsvorm in en/of buitcn de lessen.

Individuelc studiebegeleiding wordt ver/orgd door begeleidingUMdewerkers en/of
doccnten en vindt plaats tijdens de lessen, 's middags na de lessen en/of in dc
avonduren. I)c studiebegeleiding kan ener/ijds vakgericht zijn. andcrzijds algeniecn in
de zin van hct trainen van studievaardigheden en studiemethodiek.
(Para)Medische begcleiding wordt aangeboden bij vier van de vijf centra (Sonnchccrdt
biedt vanwege dc specifieke problematiek van de cursistenpopulatie geen
paramedische begcleiding). Onderdelen van dc/e begeleiding zijn ondcr nicer fysio-
thcrapie. ergotherapie en (revalidatie)genecskundige ondcrstcuning. De begcleiding
vindt voornamelijk plaats tijdcns de lessen, waarvoor de cursisten lesvrijstelling
krijgen. Naast individuelc begeleiding wordt ook groepsgcwijze (para)mcdischc
begcleiding geboden, bijvoorbeeld aan cursisten die lijden aan de ziekte van Uechte-
rew.

Op alle scholingsccntra wordt rcgelmatig de voortgang van de cursist gcövaluccrd
waarbij. indicn daartoe aanlciding bestaat. het studieprogramma en/of de bcgelci-
dingsactivitciten aangepast kunnen worden. Hct individuelc' rcmtegratic plan kan
dcrhalvc worden gezien als een vloeiend verlopend proces dat, alhankclijk van de
situatie. voortdurend kan worden bijgesteld.

Werkenrode Arbcidsintegratie biedt als enigc begeleiding in de woonsituatie. met als
doel hct bevorderen c.q. vcrbetcren van hct zelfstandig functioneren van dc cursisten in
de maatschappij. Werkenrode hceft hiervoor de beschikking over woonaccommodaties
zowcl op - als buiten het terrein waarbij de intensitcit van dc begeleiding variccrt per
accommodatie.

4.3.4 Bemiddeling naar arbeid

Ten aanzien van de bemiddeling kan cen ondcrscheid worden gemaakt tussen plaatsing
en naz.org. Plaatsingsactiviteiten richten zieh voornamelijk op die activitcitcn die
worden uitgevocrd in het kader van het vinden van ecn arbeidsmarktpositic voor dc
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cursist. Nazorg heeft voornamelijk betrekking op de ondersteuning van de oud-cursist
in algcmenc zin.
In eerste instantie zien de reintcgratiecentra arbeidstoeleiding niet als een hoofdtaak
die door hen zou moeten worden verzorgd, aldus de hoofden opleiding. Zij geven aan
dat cursisten door net volgen van een op maat gesneden reintegratietraject dermate
zelfstandig worden, dat ze in staat zijn om zelf een baan te vinden en niet afhankelijk
hoeven tc zijn van de plaatsingsactiviteiten van het reintegratiecentrum. De
begcleiding die de reintegratiecentra bieden, bestaat onder meer uit het verzorgen van
sollicitatic trainingen. het stimuleren van cursisten om zelf activiteiten te ondernemen.
het aanbiedcn van advcrtenties aan cursisten en/of het contact opnemen met
werkgevcrs, al dan niet naar aanleiding van een vacature. Na afronding van het
scholingsprogramma worden cursisten van Sonneheerdt en EEGA nog gedurende
enige maanden meer of minder intensief begeleid bij het zoeken naar een baan in de
richting wanrin het certificaat/diploma is behaald. Bij de overige drie centra vindt na
afronding van het programma vrijwel gecn begeleiding meer plaats.
Nazcvg in .»Ĵ fWMwe <w? HÖRA' gofrodtai fot maximaai' e'en jaar na afronding van het
scholingsprogramma. Deze nazorg bestaat voornamelijk uit ondersteuning en
adviscring op individuele hulpvragen van oud-cursisten.

4.4 EVALUATIF. SCIIOLINGSPROGRAMMA'S:
TOETSING AAN DE IJTERATUHR

In hoofdstuk 2 is een aantal voonvaarden genoemd waaraan een scholingsprogramma
zou moeten voldocn om de kans op het vinden en behouden van werk voor mcnsen met
een afstand tot dc arbcidsmarkt vanwege een chronische ziekte of aandocning te
vcrgroten. In dc/c laalste paragraaf /ullen deze voorwaarden met betrekking tot vorm
en inhoud van scholingsprogramma's, worden gerelateerd aan de daadwerkelijk
gerealiseerde programma's. Lrnste et al. (1995) concluderen in hun overzichtsstudie
dat met name scholing succesvol is in te zelten als arbeidsreintegratiemiddel \sanneer
het bcrocpsgerichte scholing betreft. De scholingsprogramma's van de reintegratie-
centra betreffen in alle gevallen beroepsgerichte scholing. Schwab & DiNitto (1993)
vinden in him onderzoek naar gereintegreerde werknemers met beperkingen. dat dc
succesvol gereintegreerde vverknemers een reintegratieprogramma hebben doorlopen
wanrin reluticf veel aandacht wordt besteed aan het in kaart brengen van de
mogclijkhcdcn van de persoon en een hicrop gehchte scholing en training. Uit de
interviews met de professionals uit de reintegratiecentra kan worden opgemaakt dat

90



HooFDsniK4 RESULTATEN: SCHOMNG

sprake is van een uitgebreide assessment en een op basis van dc uitkomsten van dc
assessment individueel opgesteld scholingsprogramma. Hiermee wordt eveneens
voldaan aan de door Van Hlderen et al. (1995) bcschrcvcn voorwaarde voor
succesvolle remtegratie. namclijk dat deze wordt vergroot wanneer personen een
scholingsprogramma volgen dat Icidt tot een functie waarin de aanwc/.igc bcpcrkingcn
geen belemmeringen mecr vormen voor hct uitocfenen van dezc functie.
De kans op succesvolle remtegratie wordt volgens Wilgosh & Müller (1993) vergroot
wanneer in reintegratieprogrammas aandacht wordt bestccd aan hct trainen van zowel
pcrsoonlijke vaardigheden. sociale vaardigheden als werkgerelateerde vaardigheden.
Deze aspecten zijn te herkennen in de werkwijze van de re'intcgratieccntra. Berg et al.
(1997) voegen hieraan toe dat hierbij specifieke aandacht dient tc worden gcgcvcn aan
een flexibele werkhouding. vanwegc dc voortdurend vcranderende werkomgeving. In
hocverre de reintegratic centra hiervoor aandacht kan niet worden opgcmaakt uit dc
gehouden interviews.

Wanneer beroepsgerichtc scholing wordt aangcvuld met arbcidstraining en fysickc
training blijkt dit een positief effect tc hebben op de remtegratie kansen voor personen
met beperkingen (Hennessey & Müller. 1995). Binnen de praklijkcomponent van de
scholingsprogramma's werken cursisten in simulaticbcdrijvcn. vocrcn concrete
opdrachten uit afkomstig uit het reguliere bedrijfsleven en wordt veelal cen praktijk-
stage doorlopen. Deze elementen van hct curriculum kunnen worden ge/ien als
arbeidstraining. De mogclijkheid om stage le lopen heeft tevens een positieve invlocd
op langdurige succesvolle reintegratic c.q. het behouden van werk op de lange tcrmijn
(Dauwalder & Hoffmann. 1992; Classen et al.. 1993). Aan het tweede aspect dat wordt
genoemd door Hennessey & Müller (1995). fysickc training wordt. zoals blijkt uit dc
interviews weliswaar aandacht besteed. maar vormt gcwoonlijk geen
standaardonderdeel van het curriculum en is dcrhalve ook niet genoemd in de
beschrijving.

Fen aantal auteurs meldt hct belang van het werken met kleine groepen waarin
iedereen een geindividualiseerd programma kan volgen (Lubbe. 1990; Mul et al.. 1995;
Bolton & Akridge. 1995). hetgeen van wczenlijke invlocd blijkt te zijn op succesvolle
reintegratic In alle ondcrzochte reintegratiecentra wordt cen individuclc werkwijze
gehanteerd en in die zin voldoen zij aan de hiervoor beschreven voorwaarden. Zccr
intensicve reintegratieprogrammas blijken cffccticf wanneer hct gaat om langdurig
succesvolle reintegratic van personen met een traumatisch hcrsenletsel en personen
met aandocningen van het bewegingsapparaat (Ahlgren & llammarstrom, 1999;
Groswasser et al.. 1999). Het is echter niet duidclijk wat de auteurs vcrstaan onder
'zeer intensief. waardoor het niet mogelijk is dc uitspraken tc toctscn aan dc
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werkwijze van de in dit proefschrift beschreven reTntegratieprogramma's. Uit de
interviews met de diverse gcledingen binnen de reintegratiecentra (inclusief interviews
met cursisten) kan wel worden opgemaakt dat de programma's als intensief worden
b e o o r d e e l d . •;. V » - J ! I , V * : : - ; < v : » . i y y . f * " - - - " •• — • » ; ' " • • • • --•••'*!• . . . - • . - . .

Aandacht voor de bemiddeling van personen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering
vanwcge de aanwezige beperkingen blijkt van wezenlijk belang. Niet alleen de
mogelijkheid tot bemiddeling, maar ook net verstrekken van goede voorlichting aan de
toekomstige werkgevers alsmede het benadrukken van de kwaliteit van de sollicitanten
zijn factorcn die een positieve invloed blijken te hebben op succesvolle reintegratie
(Van den Berg & Van der Veer. 1990a en b).
Het belang vervolgens van een netwerk onder werkgevers voor een succesvolle
reintegratie blijkt uit diverse studies (Lamberts, 1982; Bijlsma, 1987; Berkell. 1987;
Reihl, 1988; Dauwalder & Hoffmann, 1992). De in dit proefschrift beschreven
rcmtegratieccntra hebben weliswaar een bemiddclingscomponent, echter dircete
bemiddelingsactiviteiten (inclusief voorlichting) zoals in het bovenstaande genoemd,
zy« ;n gawgerc mate «wmezfg. De reintegratiecentra beschicken vrijwel allemaal
over een netwerk van werkgevers, deels vanwegc hun stageprogramma en deels
vanwege de relatic die de praktijkdoccnten onderhouden met de arbeidsmarkt.

Samenvattend kan worden gesteld dat dc scholingsprogramma's in hogc mate voldoen
aan de in hoolilsluk 2 beschreven voorwaarden voor succesvolle rcintegratie. De
reintegratiecentra hanleren een uitgebreide assessment, waarin zowel aandacht voor de
psychische en lysieke belaslbaarheid, alsmede psychodiagnostiek, motorische
vaardigheden en berocpsgerichte orientatie. Binnen de vaktheoretische component
Staat een individuele benadering ccntraal. hetgeen tot uiting komt in de modulaire
werkvonncn en wordt relatief veel aandacht besteed aan dc praktijkeomponent waarbij
niet alleen vakteehnische vaardigheden maar ook beroepsgerichte, sociale en
comnuinicatieve vaardigheden onderdeel uitmaken van het programma. Het onder-
steunings- en begeleidingsgedeelte omvat een diversiteit aan voomamelijk individuele
begeleidingsvormen gericht op de persoonlijke ontwikkeling van dc cursist en waar
nodig additioneel aan de vaktheoretische inhoud van het scholingsprogramma. Tot slot
is voomainclijk sprake van indirecte bemiddelingsactiviteiten. teneindc de cursist te
ondersteunen in het zclfstandig vinden van een baan in de gekozen vakrichting. Nazorg
vindt vrijwel alleen vraaggericht plants.
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4.5 WAARDER1NG SCHOLINGSPROGRAMMA

De beschrijving van het curriculum is gebaseerd op diepte-interviews en focusgrotp
interviews met professionals en leidinggevenden. Met betrett een ecn/ijdige visic op de
inhoud en vormgeving van de scholingsprogramma"s en de vraug is in hoeverre dezc
overeenkomt met de visie van diegcnen die de scholingsprogramma's doorlopen, de
personen die volledig arbeidsongeschikt /ijn vcrklaard. Om dat te toetsen is ook aan de
oud-cursisten gevraagd het scholingsprogramma te bcoordelcn. Daamaast is gevraagd
in hoeverre de oud-cursisten tcvreden /ijn over dc inhoud en vonngeving vim het
scholingsprogramma. Dit laatste kan tevens een indicatie /ijn voor het mogelijk succes
van dergelijke programma's.
Aan de oud-cursisten die een rci'ntegratietraject hebben doorlopcn bij dc
scholingscentra is hun mening gevraagd over de verschillende onderdelen van het
scholingsprogramma, namelijk over de inhoud en organisatie van het vakthcorctisch
deel van het scholingsprogramma, over de begeleidings- en onderstcuningscomponent
en over de plaatsing en na/org. De mening van de oud-cursisten over de
assessmentperiode is niet aan hen gevraagd. De/e periodc neemt maximaal een week
in beslag van het totale scholingsprogramma. In een retrospectief onder/.ock als het
hier geprescnteerde is de kans op herinneringsbias dcrmate groot dat het realiteits-
gehalte van de antvvoorden sterk aan tvvijfcl onderhevig zal /ijn. Kvcncens komt in
dc/e paragraaf aan de orde in hoeverre het scholingsprogramma van invloed is geweest
op de persoonlijke ontvvikkeling van de cursist. In het hicrnavolgende worden de
resultaten van de telefonische survey gepresenteerd die betrekking hebben op dc
meningen van de cursistenpopulatie ten aan/ien van de inhoud en vonngeving van het
vaktheoretisch gedeelte, het ondersteunings- en bcgeleidingsgcdcelte en de
bemiddeling, alsmede de bijdrage van deze onderdelen aan de voorbereiding op de
arbeidsmarkt en de bijdrage aan de persoonlijke ontwikkeling van de cursist.

Waardering vaktheoretisch gedeelte
De oud-cursisten /ijn in het algemeen zeer tevreden over de inhoud en vormgeving van
de vaktheoretische component (tabel 4.5). Het merendeel van de oud-cursisten is van
mening dat voldocnde aandacht aan theorie en praktijk wordt geschonken
(respectievelijk 84% en 70%) en dat voldoende praktijkapparatuur voorhanden is
(85%). Het gebruikte lesmateriaal is van goede kwaliteit (80%). Het schriftelijk
lesmateriaal wordt door de oud-cursisten geschikt bevonden om zelfstandig mee te
werken (78%). In het algemeen wordt het nivcau en het tempo van de vaktheoretische
component als goed ervaren (respectievelijk 83% en 74%).
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Tabcl 4.5

4 RESULTATEN: SCHOLING

Mening oud-cursisten over verschillende onderdelen van het scholingsprogramma (n=504). ' '•'

Aantallcn en percentages.

Totaal
(n=504)

lloensbroeck Werkenrode Sonneheerdt lleliomare

(n=199) (n=58) (n=77) (n=97)

eens oneens eens eens eens eens

EEGA

(n=73)

eens

Voldocnde aandacht voor
theorie*" 425 84% 37 7% 186 93% 46 79% 57 74% 81 84% 55 75%

Voldoende aandacht voor
praktijk ••• 352 70% 95 19% 153 77% 51 88% 53 69% 48 50% 47 65%

Voldocnde
praktijkapparatuur 428 85% 46 9% 168 84% 54 93% 64 83% 77 81% 65 89%

Goede kwalileit van het
lesmateriaal 404 80% 45 9% 160 80% 51 88% 57 74% 82 85% 54 74%

Schriflelijk matcriaal
was gcschikt voor
zelfstandige werkwijze 394 78% 61 12V. 151 76% 44 76% 65 84% 79 82% 55 75%

Tevrcden over (n-251) (n=49) (n=76) (n=73) (n=53)
stageplaau 195 78% 38 15% 39 80% 60 79% 53 73% 43 84%

Niveau vakthcorctisch
gedeeltcisgocd«" 418 83% 49 10% 186 93% 46 79% 57 74% 80 82% 49 67%

Tempo viiktheoretisch
gedeeltc is gocd 373 74% 92 18% 159 80% 43 74% 48 62% 73 75% 50 68%

, te hoog 27
te laag 65

Voldoende hegeleiding
tijdcnsdc lessen" 409 81% 46 9% 176 88% 46 79% 51 66% 76 78% 60 82%

Stofgoed kunncn
overbrcngen ~ 402 80% 49 10% 170 85% 47 81% 58 75% 77 79% 50 68%

' De categoricin neutrul en oneens zijn in deze tabel (gedeeliehjk) niet weergegeven
•• 0.001 - p ^ 0.01
••• p i 0.001

Indien wordt gekeken naar verschillen tussen de centra blijken de oud-cursisten van
Hocnsbroeck relatief meer tevreden over de aandacht die wordt geschonken aan dc
theorie (chi* - 26.3, p < 0.001). Ten aan/ien van de praktijkeomponent blijken met
name de oud-cursisten van Meliomare hicrover relatief minder tevreden te zijn. Dit in
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tegcnstelling tot de oud-cursisten van Hoensbroeck en Werkcnrode. die relatief mcer

tevreden zijn over de aandacht die aan de praktijkcomponcnt word! gcschonkcn (chr =

276 , p< 0.001). Hr bestaan tussen de oud-cursisten van de vijf centra vrijwcl geen

verschillen van mening over het lesmateriaal. zijnde de praktijkapparatuur. en hct

schriftelijk lesmateriaal. De oud-cursisten van HI-.GA zijn relatiel'minder tevreden over

het niveau van de opleiding, waar de oud-cursisten van Hoensbrocck in hct algemccn

meer tevreden zijn over het niveau van de vaktheoretische component (chr - 35.9. p<

0.001). Voor wat betreft het temp« worden vrijwcl geen oiulcrlinge verschillen

geconstaleerd.

Een ruimc meerderheid van de oud-cursisten is tevreden over de wcrkwijze van dc

docenten (tabel 4.5). Ze zijn van mening dat de docenten voldoendc bcgeleidcn tijdens

de lessen (81%) en de slof goed kunncn overbrcngen (80%). Wannecr wordt gekeken

naar verschillen op centrumniveau, blijken met name de oud-cursisten van

Sonneheerdt relatief minder tevreden tc zijn over de begeleiding tijdens dc lessen (chi '

= 21.5. p<0.01). De oud-cursisten van 1U-GA zijn relatief minder positief over de mate

waarin dc docenten de stof goed kunnen overbrengen (chr - 13.5, p< 0.10 ms).

Waarde r ing onders teunings- en begeleidingsgedeclte

Uit de interviews met docenten. professionals en leidinggevenden komt naar voren dat

de reintegrate centra diverse vonnen van ondcrstcuning en begeleiding in hun

programma hebben opgenomen, namclijk studicbcgelciding. psycho-sociale begelei-

ding. (para)medische begeleiding, en (allecn Werkcnrode) begeleiding in dc

woonsituatie*.

Vierhonderd cursisten (79%) hebben studiebegeleiding na de lessen gchad, 426

cursisten (85%) hebben psycho-sociale begeleiding gckregen en 137 (27%) cursisten

hebben aangegeven gebruik tc hebben gemaakt van (para)medische begeleiding (tabel

4.6). Dat geeft aan dat de door de professionals genoemdc begeleidingsvormen worden

aangeboden en er door de cursisten gebruik van wordt gemaakt.

Bijna twee derde deel van de oud-cursisten die studiebegeleiding na de lessen hebben

gehad. geeft aan deze studiebegeleiding als voldoende te hebben ervaren (63%). Hen

kwart van deze groep (23%) heeft deze studiebegeleiding als onvoldocndc ervaren.

Van de oud-cursisten die psycho-sociale begeleiding hebben gekregen (n 426), is

ongevcer driekwart van dc oud-cursisten (72%) tevreden over deze begeleiding.

I k gcge\cns omireni dc hegclciding in dc woonsitualie »lien nicl «pan worden genoemd. aangezicn dc/c allecn « n

locpassing iijn op de situalic binnen Werkcnrode.
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Tabcl 4.6 Mening oud-cursisten

Totaal
(n=504)

eens

over begeleidingsaspecten (n=504)

RESULTATEN:

. Aantallen en percentages.

Hoensbroeck Werkenrode Sonneheerdt Heliomare
(n=199) (n=58) (n=77) (n=97)

oneens eens eens eens eens

SCHOLING

EEGA
(n=73)

eens

Voldoendc
studicbegelciding na (n 400) (n=l72) (n=36)
de lessen" ' 250 63% 93 23% 124 72% 16 44%

Voldoende psycho- (n=426) (n=168) (n=48)
sociale bcgcleiding •• 305 72% 78 18% 132 79% 33 69%

(n=48)
19 40%

(n=60)
33 55%

(n=78) (n=66)
48 62% 43 65%

(n=83) (n=67)
56 67% 51 76%

(Para)medische
bcgcleiding gekregen 137 27% 78 39% 15 26% 39 40% 5 7%

0.001 ^ p :
p S 0.001

0.01

Dc oud-cursistcn van Wcrkcnrode en Sonneheerdt zijn ten opzichte van de overige
reintegratiecentra rclaticl minder tevreden over de studiebegcleiding na de lessen (chP
- 29.4, p< 0.001). De oud-cursisten van EEGA en Hoensbroeck zijn relatief meer
tevreden over de psycho-sociale bcgeleiding. waar de oud-cursisten van Sonneheerdt
rclulicf minder tevreden zijn over deze begeleidingsvorm (chr = 39.3. p< 0.01).
Ongevecr ecu kwart van de oud-cursisten geel\ aan (para)medische begeleiding tc
hebben gekregen. Tussen de centra underling bestaan verschillen. de oud-cursisten van
Hoensbroeck en Heliomare hebben rclaticf in gelijke mate gebruik gemaakt van de
(para)medische begeleiding. de oud-cursisten van EEGA maakten relatief weinig
gebruik van de aanwezige (para)medische begeleiding. Het geringe gebruik kan niet
geheel worden vcrklaard door het relatief groot aantal cursisten met psychische
problematiek.

Bemiddcling naar arbeid
Hit de interviews met docenten. leidinggevenden en professionals blijkt dat relatief
weinig aandacht wordt besteed aan directc bemiddcling. Dcrhalve is gcinformcerd in
hoeverre de oud-cursisten berocpsgerichte trainingen hebben gevolgd. begeleiding
hebben gekregen (in algemene /in) bij het vinden van een baan en ondcrsteuning
hebben crvaren na het scholingsprogramma. Van de oud-cursisten geeft 77% (n=389)
aan beroepsgerichte trainingen tc hebben gevolgd. 69% van de oud-cursisten (n=351)
heeft begeleiding gekregen bij het vinden van ecn baan en 64% (n=321) heeft
ondcrsteuning crvaren nadat het scholingsprogramma is afgerond (zie tabel 4.7).
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De aandacht die aan deze indirecte bemiddelingsactiviteiten is besteed. verschilt per
reintegratiecentrum. In tcgcnstelling tot de overige reintegratiecentra gcven vrijwel alle
oud-cursisten van Hoensbroeck en Werkenrode aan beroepsgerichte trainingen te
hebben gevolgd ((chr = 85.5. p< 0.001). Ten aan/icn van het krijgen van begeleiding
van een baan, wijken de oud-cursisten van Meliomare af van het gcmiddekle; do helfl
van de oud-cursisten van Heliomare geert aan begeleiding te hebben gekregen bij het
verwerven van een baan (chi- = 30.3, p< 0.001). Driekwart van de oud-cursisten van
Sonnehecrdt heeft ondersteuning ervarcn na afronding van het scholingsprogramma en
de helft van de oud-cursisten van Meliomare kreeg ondersteuning. Hij de overige
reintegratiecentra geeft 66% van de oud-cursisten aan ondersteuning na atronding van
het scholingsprogramma te hebben gekregen (chi* = 13.2, p< 0.01). De in deze
paragraaf genoemde cijfers zijn te herleidcn uit tabel 4.7.

Bijdrage scholingsprogramma aan de voorbereiding op dc arbcidsnixrkt
Aan de oud-cursisten is gevraagd in hoeverre de diverse ondcrdelen van het
scholingsprogramma hebben bijgedragen aan een gocde voorbereiding op de
arbeidsmarkt (tabel 4.7). Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tusscn het theoretisch
gedeelte, het praktijkgedeelte en de begeleidings- en ondcrsteuningscomponent.
Tevens wordt daarbij de studiebegelciding, de psycho-sociale begeleiding en de
bemiddelingscomponent meegenomen. Met betrekking tot de bemiddelingscomponent
kunnen verschillende aspecten worden onderscheiden, te weten de bcrocpsgcrichte
trainingen (zoals onder nicer sollieitatietraining). de begeleiding bij het vinden van ccn
baan en de ondersteuning na de oplciding.

Meer dan driekwart van de oud-cursisten is van mening dat het vakgericht theoretisch
gedeelte en het vakgericht praktijkgedeelte in positieve /.in hebben bijgedragen aan ecn
goede voorbereiding op de arbeidsmarkt (respectievelijk 78% en 83%). Ten aan/.ien
van de beroepsgerichte trainingen vindt ongeveer de helft van dc oud-cursisten die
deze trainingen gevolgd hebben, dat ze ecn positieve bijdrage hebben geleverd aan de
voorbereiding op de arbeidsmarkt (49%).

Indien wordt gekeken naar verschillen op centrumniveau, blijken met name de oud-
cursisten van EEGA minder tevrcden te zijn over de bijdrage van het vakgericht
theoretisch gedeelte en het vakgericht praktijkgedeelte (respectievelijk chi* = 15.7,
p<0.0l en chi* = 25.1, p<0.001). Er bestaat bij de oud-cursisten van dc verschillende
centra vrijwel geen verschil van mening over de bijdrage van dc beroepsgerichte
trainingen aan de voorbereiding op dc arbeidsmarkt.
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Een klein deel van de oud-cursisten is van mening dat de begeleiding bij het vinden
van ecn baan en de ondersteuning na het scholingsprogramma in positieve zin hebben
bijgcdragen aan een goede voorbereiding op de arbeidsmarkt (respectievelijk 31% en
25%). Zoals reeds eerder vermeld wordt deze begeleiding vrijwel alleen op indirecte
wijzc aangcbodcn. Mogelijk zijn de uitingsvormen van deze begeleiding als zodanig
niet herkend door de oud-cursisten. Het is eveneens mogelijk dat andere onderdelen
van het scholingsprogramma ecn relatief grotere bijdrage hebben geleverd aan een
goede voorbereiding op de arbeidsmarkt.

Tabel 4.7 Mening oud-cursisten betreffende de bijdrage van het vakgericht theoretisch gedeelte. het
vakgericht praktijkgedeelte. studiebegeleiding, psycho-sociale begeleiding, beroepsgerichte
trainingen, alsmede de begeleiding bij het vinden van een baan en de ondersteuning na de
npleiding aan dc voorbereiding op de arbeidsmarkt. Aanlallen en percentages

Totaal llocnsbroeck Werkenrode Sonneheerdt Heliomare EEGA
(n 199) (n=58) (n=77) (n=97) (n=73)

oneens eens eens

Vakgcrichl (n 474)
theoretische gedeelte 370 78%

Vakgericht (rv 468)

praktykgedeelte 386 83%

(n-400)
Studiebegeleiding' 172 43%

Psyeho-locitle (n-428)
begeleiding" 66 15%

Beroepsgerichte (n- 389)
trsiningen • • • 193 49%

Begeleiding hi j een (n=*351)
bun vinden • • • 108 31%

Ondersteuning na dc (n • 121)
opleiding" 82 25%

(n 193) (n=54) (n=75)
104 22% 162 84% 42 78% 59 79%

(n=l93) (n=54) (n=75)

82 17% 168 87% 51 94% 62 83%

(n-198) (n-56) (n=74)
120 30% 91 46% 25 45% 25 34%

(n=199) (n=56) (n=74)
100 23% 41 21% 5 9% 10 14%

(n-191) (n>48) (n=54)

196 51% 89 47% 30 63% 22 41%

(n-156) (n=43) (n=60)
243 69% 34 22% 15 35% 25 42%

(n-135) (n=38) (n-57)
239 75% 20 15% 9 24% 20 35%

(n=86) (n=66)
67 78% 40 61%

(n=80) (n=66)
63 79% 42 64%

(n=72)
31 43%

6 75% 4 36%

(n=52) (n=44)
32 62% 20 46%

(n=5l) (n=4l)
15 29% 19 46%

(n=50) (n-41)
18 36% 15 37%

I voor ecn aantal oud-cursistcn /ijn de/.e vragen met van toepassing
Eens: wcl bijgedragen aan dc voorbcrciding op de arbeidsmarkt
Oneens: weinig tot met bijgedragen aan dc voorbereiding op de arbeidsmarkt
• 0.01 <psO.O5
• • 0.001 < p s 0.01
• • • p <, 0.001
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Voor wat betreft de begeleiding bij het vinden van een baan in relatie tot de
voorbereiding op de arbeidsmarkt vinden met name de oud-cursistcn van Sonneheerdt
dat deze begeleiding heeft bijgedragen aan een goede voorbereiding op de
arbeidsmarkt. De oud-cursisten van Hoensbroeck zijn het hier relatief minder mee eens
(chi" = 14.3, p<0.01). De oud-cursisten van Hoensbroeck zijn evcneens rclatief minder
positief over de ondersteuning in de wcrksituatie na a Hoop van het gevolgde
reintegratietraject (chi" = 16.4, p<0.01).

Twee derde deel van de oud-cursisten van mcninp dat ze door het volgen van het
scholingsprogramma betere vooruitzichtcn op de arbeidsmarkt hcbben gckrcgen.

Tenslotte is een grote meerderheid van de oud-cursistcn (82%) tcvreden met him
tocnmalige beslissing om een scholingsprogramma tc volgen en 61% zou. indien ze
opnieuw voor de keuze zouden staan. wederom een dergclijk programma willen volgen
(tabel 4.8). Tussen de reintegratiecentra ondcrling bestaat bij de oud-cursisten geen
vcrschil van mening ten aanzien van dc tevredenhcid met dc tocnmalige beslissing en
het wederom wensen te volgen van een vergelijkbaar scholingsprogramma.

Tabcl 4.8 Mening oud-cursisten over de levredenheid met tocnmalige beslissing en de mule »aarin uedcrom
zou worden gekozen een dergelijk scholingsprogramma te volgen (n=5O4).
Aantallen en percentages

Totaal (n=504) Hoensbroeck Werkenrode Sonneheerdt Hcliomarc I-l-XiA
(n=!99) (n=58) (n=77) (n-97) (n 73)

eens oneens eens eens cens eens cens

Tevreden met
toenmalige beslissing 414 82% 64 13% 173 87% 44 78% 60 78% 82 87% 55 76V.

Weer scholing volgen 309 61% 160 32% 130 66% 34 60% 36 47% 66 70% 43 61%

Samenvattend zijn de oud-cursisten in het algemeen tevreden over de vorm en inhoud
van het vaktheoretisch gedeelte van de scholingsprogramma's. De berocpsgcrichtc
scholing geeft voldoende aandacht aan theorie en praktijk. Naar de mening van de oud-
cursisten heeft het vakgericht theoretisch gcdcclte en het vakgericht praktijkgcdcclte
bijgedragen aan een goede voorbereiding op de arbeidsmarkt.

De tevredenheid over de individuele benadering is tc herkennen aan dc positicve
readies op het tempo en niveau van het scholingsprogramma, de mening over het
zelfstandig kunnen werken met het lesmateriaal alsmcdc dc tevredenheid over dc aan-
wezigheid van voldoende praktijkapparatuur.
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Tussen de centra onderling verschillen de oud-cursisten van mening over de verdeling
theorie - praktijk, het niveau van het scholingsprogramma, de begeleiding tijdens de
lessen en dc didactischc kwaliteiten van de docenten.
Een groot aantal oud-cursisten heeft ondersteuning gekregen in de vorm van
studiebegeleiding en psycho-sociale begeleiding en is daar in het algemeen tevreden
over. Ken kwart van de oud-cursisten hecft gebniik gemaakt van (para)medische
begeleiding. De oud-cursisten van de centra verschillen onderling van mening over de
mate van tevredenheid over de psycho-sociale begeleiding. Een meerderheid van de
oud-cursisten aan indirecte ondersteuning te hebben ervaren bij het zoeken naar werk,
hctgeen overeenkomt met de gekozen werkwijze van de centra.

Conclusie
Ofschoon er verschillen bestaan tussen de centra ten aanzien van de waardering van de
diverse - volgens de literatuur relevante - componenten van de scholingsprogramma's,
kan worden gesteld dat de oud-cursisten in hoge mate tevreden zijn over de vorm en
inhoud van de scholingsprogramma's en dat in die zin er sprake is van een goede
matching tussen de aangeboden scholingsprogramma's en de persoonlijke interesses,
capaciteitcn en (on)mogclijkhcdcn van de oud-cursisten.
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RESULTATEN: PARTICIPATE'

De mate van participate wordt met behulp van drie factorcn gemcten. nnmelijk
persoonlijke ontwikkcling. plaatsing op kortc en/of lange tcnnijn en het functionercn
in de werksituatie. Deze drie factorcn zijn tc herkennen in de derde onderzoeksvruag,
waarop in dit hoofdstuk antwoord wordt gegeven, namelijk:

Aoeverre /e/V// At7 vo/gen vow

/«

In paragraaf 5.1 zal de dcx>r de oud-cursisten ervaren persoonlijke ontwikkeling
worden beschreven. Vervolgens zal in paragraaf 5.2 het plaatsingsproces worden
beschrcvcn, waarbij gebruik wordt gemaakt van de gegevcns afkomstig uit de
telefonische survey met oud-cursisten en van de gegevens afkomstig uit de face to face
interviews met leidinggevenden. die oud-cursisten in dienst hebhen genomen. In
paragraaf 5.3 wordt ingegaan op de derdc factor, het functioneren in de werksituatie.
Ilierbij is uitsluitend gebruik gemaakt van gegevens afkomstig uit de face to face
interviews. Ter illustratie van de bevindingen zullen citaten uit de interviews worden
gcbruikt.

5.1 PERSOONLIJKE ONTWIKKFXING

De oud-cursisten is gevraagd in hoeverre naar hun idee het scholingsprogramma heeft
bijgedragen aan dc persoonlijke ontwikkeling, blijkend uit ecn toegenomen zelf-
vertrouwen. het beter kunnen omgaan met hun zickte/bepcrking, bctere sociale

De in dit hoofdstuk beschrcvcn rcsuhalcn zijn deels center gcpublicccrd in:
l.icrop. B. van & Nijhuis. K (2000) Assessment education and placement: an integrated approach to vocational
rehabilitation. International Journal of Rehabilitation Research. 23. 261-269.
Nijhuis. h J.N. & Lcbcsque-\an l.icrop. B.A.Ci (1999). Disability management. Ken integrale benadcring van
arbeids(rc)intcgnilie. (jedrag en Ogamsalic: Tijdschrift voor sociale. arhcids- en organiutie-psychologic. 12. 6, 413-
426
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vaardigheden, ecn groter incasseringsvermogen en een beter functioneren op de
arbeidsmarkt (tabel 5.1).
Het merendeel van de oud-cursisten is van mening dat het volgen van een
scholingsprogramma heeft bijgedragen aan een stijging van hun zelfvertrouwen (79%).
lets meer dan de helft vindt dat ze doordat ze het scholingsprogramma hebben gevolgd.
bcter kunnen omgaan met hun ziekte en/of beperkingen (55%).
Ongeveer twee derde van de cursisten geeft aan dat ze door het volgen van het
rcTntcgratietraject over meer sociale vaardigheden beschikken (60%) en dat hun
incasseringsvermogen is vergroot (63%).

Tabel 5.1 Mening oud-cursisten over de bijdrage van het volgen van een reVntegratielraject aan een aantal
aspecten van de persoonlijke ontwikkeling (n=504). Aantallen en percentages

Totaal (n=504) Hoensbroeck Werkenrode Sonneheerdt Heliomare EEGA

(n=l99) (n=58) (n=77) (n=97) (n=73)

eens oneens eens eens eens eens eens

Zelfvertrouwcn 397 79% 107 21% 166 83% 44 76% 55 71% 75 77% 57 78%

Omgaan met
ziekte/beperkingen 279 55% 225 45% 106 53% 36 62% 38 49% 60 62% 39 53%
Sociale vuardigheden 301 60% 203 40% 120 60% 37 64% 43 56% 55 57% 46 63%
Incnsscringsvcnnogen 318 63% 186 37% 134 67% 35 60% 44 57% 58 60% 47 64%
Punctioncrcn op de
nrhcidsninrkl** 352 70% 114 23% 157 79*4 39 70% 45 59% 66 70% 45 64".
I ens: scholingsprogramma hceft wel bijgedragen aan dit aspect van de persoonlijke ontwikkeling
Oneens: scholingsprogramma heeft weinig tot niet bijgedragen aan dit aspect van de persoonlijke

ontwikkeling
** 0.001 • p s 0.01 (niet van toepassing: n=68)

l)e oud-cursisten van de vijf centra verschillen onderling niet of nauwelijks in hun
oordcel over de bijdrage van het scholingsprogramma aan de verschillcnde aspecten
van de persoonlijke ontwikkeling.

Van de oud-cursisten is 70% van mening dat ze door het volgen van een
scholingsprogramma beter kunnen functioneren op de arbeidsmarkt. Hierin onder-
scheidt llocnsbrocck zieh op een positieve wijze en Sonneheerdt op een minder
positieve wijze. 1-en relatief groot aantal oud-cursisten van Hoensbroeck en een rclatief
kleiner aantal cursisten van Sonneheerdt geeft aan door de scholing beter te kunnen
functioneren op de arbeidsmarkt (chr-19.6, p^O.01).
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Samenvattend kan worden gesteld dat er een toename is in dc persoonlijke
ontwikkcling van de cursisten die een schol ingsprogramma hebben doorlopen. I let
merendeel van de oud-cursisten legt hierbij een duidelijk verband tussen het volgen
van het schol ingsprogramma en het bij hen /e l f geconstateerde toegcnomcn
zelfvertrouwen, het beter kunnen omgaan met him / ickte en/of beperkingen. dc
toegenomen sociale vaardigheden. een groter incasscringsvermogen en het beter
kunnen functioneren op de arbeidsmarkt. ,••.-,

Een relatie leggen tussen de in dit onderzoek gevonden resultaten en resultaten uit
cerdcr onderzoek is vrijwel niet mogelijk omda t bij de bestudeerdc e v a l u a t e s van
reintegrat icprogramma's de persoonlijke ontwikkcl ing vrijwel nooit als output
variabele is opgenomen. Alleen Brejc (1994) constatccrt in een cvaluaticstudie naar
intensieve re integrat ieprogramma's dal na a l loop ervan een verbetering optreedt in de
sociale par t i c ipa te van deelnemers aan dergeli jke p rogramma 's . De/.e uitkomst is
vcrgclijkbaar met de hier gevonden resultaten.

5.2 PLAATSING

In de laatste alinea van de vorige paragraaf wordt opgcmcrkt dat persoonlijke
ontwikkcling vrijwel nooit als maat voor uitkomstvariabclc in cvaluatic onderzoek naar
reintegratieprogramma's wordt meegenomen. In de meeste gevallen beperken de
resultaten van evaluatie onderzoek zieh tot het melden van de plaatsingscijfcrs, zonder
gegevens te melden omtrent de wijzc waarop de baan wordt gevonden, mogelijkc
werkvormen, benodigde aanpassingen en gegevens omtrent dc verworven inkomsten
(Gogstadt, 1968; Cook. 1983; Morgan & O'Connell, 1987; Crepcau & Scherzer, 1993;
Wilgosh & Müller. 1993; Brejc, 1994; Hennessey & Müller. 1995; Schmidt et al.,
1995; Seiander et al., 1998; Ellison et al., 1999; Kirschenbaum, 1999).
Uitgaande van de uitgangssituatie van de cursistenpopulatie. namelijk vollcdigc
arbeidsongeschiktheid, is de vraag in hoeverre deze situatie na het volgen van een
scholingsprogramma is veranderd. Hiervoor, maar ook omdat inzicht in het
plaatsingsproces mogelijk nieuwe in format ie genereert omtrent factoren voor
succesvolle participatie. zijn gegevens omtrent wijze van baan vinden, werkvormen,
aanpassingen en inkomen in dit onderzoek wel meegenomen. Bij de plaatsingscijfcrs
wordt tevens een relatie gelegd tussen het gcvolgde scholingsprogramma en
plaatsingsresultaat.
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5.2.1 Plaatsing op korte termijn
in totaal geeft 71% van de oud-cursisten aan binnen 12 maanden na afronding van de
opleiding een betaalde baan te hebben gevonden (tabel 5.2). Onderling verschillen de
centra niet met betrckking tot het aantal cursisten dat binnen twaal'" maanden na
afronding van het reintegratietraject een baan vindt. Deze resultaten bevestigen eerdere
onderzoeksbevindingen (zie paragraaf 2.1.2) dat intensieve, brede scholings-
programma's een positieve invloed hebben op de reintegratiekans. Deze uitkomst is
aanzicniijk positicver dan de uitkomsten zoals die bekend zijn uit het onderzoek van
Molenaar-Cox en Prins (1998). vvaarbij 19% van de onderzochte arbeidsgemotiveerde
arbcidsgehandicapten een jaar na (volledige of gedeeltelijke) arbeidsongeschikt-
heidsvcrklaring, werk/aam is bij een nieuwe werkgever.

Tabcl 5.2 Wecrgave van op korte tcrmijn geplaatste oud-cursisten totaal en per reYntegratiecentrum, verdeeld

over dc vakrichtingen.

Periode lussen
scholing en werk in

nuuindcn (sii)

Administratie

Infnrmntichehccr
(iralische Icchnickcn

1 lektrolcchniek

Ficlsicchnick

Pinnotcchnick

McubclstolYcrcn

Tuinbouw

Ftjnnwchanica

Werkluigbouwk. tek.

Diversen

Totaal

lotaal

(n»5O4)

2.4 (3.:

richting

219
66
50
33
6
4

6
5

17
81
17

3)

werk

150
46
35
21
4
3
5
4

12

68

9

357

Resultant per vakrichting weergegeven als % van het aantal afgestudeerden.

68%
71%
70%
64%
67%
75%
83%
80%
7 1 %

84%

53%

7 1 %

lloensbrocck

(n=

2.9

199)

(3.3)

werk

50

15

8

12
64

1

150

72%
79%

47%

71%
83%

100%

75%

Werkenrode

(n-58)

1.4 (2.9)

werk

19 76%

21 78%

4 80*/.

44 76%

Sonneheerdt
(n-77)

2 2 (3.0)

werk

21

8
3
6

4

3
5

2

63%
62%
60%
86%
67%
75%
83%

100%

68%

lleliomare

(n

19

97)

(3.2)

werk

42

II
7

4
2

66

68%

69%

78%

100%

50%

68%

EEGA

(n=73)

2.4 (3.5)

werk

18 64%
23 7 1 %

4 36%

45 62%

Gemiddeld verstrijken tweeeneenhalve maand (sd=3.3) tussen het beeindigen van de
opleiding en het starten in de eerste betaalde baan. De oud-cursisten van Werkenrode
vinden gcmiddeld ruim een maand (sd=2.9) na afronding van het scholingsprogramma
een baan. hetgeen relatief snel is in vergelijking met de cursisten van de andere
schulingscentra (h - 2.6, p-- 0.05).
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Eerder is aangegeven dat mogelijkerwijs vcrschil kan bestaan lussen plaatsingskans en
vakrichting. Dit blijkt niet het geval. er bestaan vrijwel geen verschillen tussen de door
dc oud-cursist gevolgde vakrichting en het vinden van een baan op kortc tennijn.

Aangezien sommige vakrichtingen slechts enkele afgestudecrden kennen, is het niet
mogclijk de re'i'ntegratiecentra onderling te vergelijken. I let gering aantal afgestu-
dcerden voor bcpaalde vakrichtingen zorgt eveneens voor soms relatiet hoge of juist
läge plaatsingscijfers. Uitsprakcn over plaatsingssucces gerclatecrd nan vakrichtingen
zullcn. mede gezien de geringe verschillen per vakrichting. niet worden gedaan.
Ongeveer een kvvart van de oud-cursisten (23%) geefl aan dat deze eerste baan aansluit
bij eerdere beroepservaring. Het percentage oud-cursisten van HHCiA dat aangceft dat
de/e eerste baan aansluit bij eerdere beroepservaring. ligt hoger dan bij de andere
centra (ehr = 8.6. p< 0.05).

Aan de oud-cursisten is tevens gevraagd in hoeverrc de eerste baan aansluit bij het
door hen gevolgde scholingsprogramma. Ongeveer tweederde deel van de oud-
cursisten vindt dat de thcorie en dc praktijk die ze gevolgd hebben tijdens het
scholingsprogramma goed aansluit op de eerste baan (tabel 5.3). (iemiddeld is 26%
van de oud-cursisten het hiermee oneens. Eveneens ongeveer tweederdc dcel van de
oud-cursisten (68%) is van mening dat ze gclijk of beter zijn "opgeleid" dan hun
collega's. Minder dan een vijfdc van de oud-cursisten (17%) vindt zich/elt minder
goed opgeleid.

Tabel 5.J Mening oud<ursisten over aansluiting theoretisch en praktisch gedeelte op eerste baan. alsmede
opleidingsniveau in vergelijking met collega's (n 357). Aantallen en pcrccnlagcs '

Tolaal Hoensbrocck Wcrkcnrode Sonnchcerdt lleliomarc I.I.CiA
(n=357) (n=!50) (n=44) (n=52) (n-66) (n*43)

eens oneens eens eens eens ecru eens

Aansluiting Iheorie op
baan is goed 241 68% 88 25% 102 68% 34 77%
Aansluiting praktijk op
baan is goed 224 63% 99 28% 90 61% 37 84%
Gelijk of hoger niveau
dan collegas* 242 68% 62 17% IIP 73°. 34 77«.

' De categorie neutraal is in deze tabel niet weergegeven.
• 0.01 <psO.O5

36

32

36

69%

62%

69%

46

40

37

69%

61%

56%

23

25

25

51%

56%

56%
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De oud-cursisten van de onderzochte reTntegratiecentra verschillen onderling niet in
hun mening ten aanzien van de aansluiting van het vakgericht theoretisch gedeelte en
het vakgericht praktisch gedeelte van het scholingstraject op de arbeidsmarkt. De oud-
cursisten van Werkenrode zijn in hun mening over hun niveau van opleiding in
vergelijking met collega's meer positief dan de oud-cursisten van de andere
reTntegratiecentra (ehr* = 12.9, p< 0.05).

Wijze van baan vinden

Zoals in paragraaf 4.3.4 staat beschreven zien de reTntegratiecentra bemiddeling niet
als ecn hoofdtaak omdat wordt gestreefd de cursisten dermate zelfstandig te laten
worden dat ze in staat moeten zijn om zelf een baan te vinden en niet afhankelijk
hoeven te zijn van dc plaatsingsactiviteiten van de reTntegratiecentra. In hoeverre dit
streven wordt behaald kan enerzijds worden afgeleid uit de wijze waarop oud-cursisten
aangeven een baan te hebben gcvonden en anderzijds uit de readies van werkgevers/
leidinggevenden op de vraag op welke wijze zij aangeven vacatures 'naar buiten' te
ficbbcn gebracht.

Het werknemersperspectief
In label 5.4 staat weergegeven op welke wijze de oud-cursisten de eerste baan (binnen
twaalf maunden) na alronding van het scholingsprogramma hebben gevonden. Bijna de
hclH van de oud-cursisten heeft een baan gcvonden door te solliciteren op advertenties
(17%) of via open sollicitaties (30%). Bemiddeling via de officiele bemiddelings-
instuntics alsmede het verantwoordelijke centrum, heeft bij 26% van de oud-cursisten
een rol gespeeld bij het vinden van dc baan. In ongeveer een kvvart van de gevallen
blijkt de ecrste baan voort te vloeien uit een stage.

Tahcl 5.4 Wij/e waarop dc eerslc baan na at'ronding van hcl rel'ntegratictraject wordt gevonden (n=357).

Aanlallcn en percentages, Mccrdcre antuoorden / i jn mogelijk.

lolaal lloenshrocck Werkenrode Sonncheerdl lleliomare EEüA

(n-357) (nH50) ' (n=44) (n=52) (n=66) (n=45)

Baan vlocide voort uil stage

Terug hi j oudc werkgever

Hcnuddcling scholingscentra

Ucmiddeling Arbvo/UVl
Stcun soctale omgeving

Solliciteren op advertenties

Open sollicitaties

Anders

78

13

38

53
32
60

106
55

22%
4%

II«.
15%
«>%

17%
30%
I5*o

6

15
31
14
37
55

27

4».

10%

21%
9%

25%
37%

18«.

14

4

6
4

5
16
7

32%

4%

14%
9%

11%
36%
16%

26

10
3
5
6
9

4

50%

19%
6%

10%
12%
17%

8«.

16
7

3
6

6

I I
19

12

24%

11%

5%
9%
9%

17%
29«,»

19*.

22

6
7
3
1
7
s

44%

13%
16%
7%
2%

16%

11%

' Hoenshrocck kern geen stage period«
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Indien wordt gekeken naar verschillcn op centrumniveau. blijkt ongeveer twecdcrde
van de oud-cursistenen van Hoensbroeck via 'normale' wegen ecn baan to hebben
gevonden. namelijk via sollicitaties op advencntics of open sollicitatics. Dil geldt voor
de helft van de oud-cursisten van Mcliomare en Werkenrode, terwijl een gering
gedeelte van de oud-cursisten van Sonneheerdt en I-KGA een baan heeft gevonden via
de 'normale' wegen. Bij ongeveer de helft van de oud-cursisten van de twee
laatstgenoemde centra vloeide de baan voort uit de stage. De oud-cursisten van
Sonneheerdt vormen relatief de grootste groep die door bcmiddeling van het
reintegratieccntrum een baan heeft. gevonden. uit konit overeen met de bevindingen in
paragraaf 4.5.

Het werkgeversperspectief
Uit de interviews met werkgevers die oud-cursisten in dienst hebben genomen. blijkt
een groot deel van de functies die gereintegreerde werknemers inncmen, via een
reguliere vacature naar buitcn te zijn gebracht en volgens een normale sollicitatie-
procedure tc zijn verlopcn (59%). Bekendmaking van de vacature vindl plants via de
krant. maar ook via bekenden. Daarnaast is gebruik gemaakt van het arbeidsbureau,
uitzendbureaus, uitvoeringsinstellingcn en de scholingscentra. Men klein gedeelte van
de gereintegreerde werknemers blijkt de huidige baan le hebben verkregen via open
sollicitaties (11%). In enkele gevallen wordt een functie speciaal gecree'erd voor dc
gereintegreerde werknemer (5%). De wijze waarop de gereintegreerde werknemers ecn
baan vinden is niet afwijkend van de wijze waarop personcn zonder bepcrkingen en
zonder arbeidsongeschiktheidsverledcn een baan vinden.

Wg: "De vader van A heeft een relalie met ons, want hij levert ons producten. Uij vroeg of
we geen werk hadden voor zijn dochler Dat is eigenlijk legen on/c principes in, want
als je een conflict met de vader hebt, dan merk je dat meteen. loch konden we niet met
goed fatsoen zeggen dat ze niet aangenomen zou worden. Als we op dat moment nee
hadden gezegd, dan hadden we een conflict gehad en dat wilden we niet. Dc atspraak
was dat het niet uitmaakte wat ze verdiende, het ging erom dat ze ervaring opdecd. l-.r
was niet eens een vacature, het was duidelijk een vcrzock van dc vadcr".

Wg: "Hij is gekozen uit wel tegen de honderd readies op dcze vacaturc. vanwege dc gnede,
brede opleiding die hij heeft gchad in het reintegratiecentrum. Hij voldccd gewoon aan
de eisen en hij kwam uit de gesprekken als cen geschikte kandidaat. Wij dachten dat hij
wel goed paste bij ons op de afdeling. Het is een echte specialist die je in huis haall".
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Ingeval van een vacature via de reguliere wegen is de werknemer gekozen uit
gemiddcld dric kandidaten. Ongeveer een kwart van het aantal gereintegreerde
wcrknemers blijkt de enigc kandidaat te zijn geweest, enkele cursisten zijn gekozen uit
een groot aantal kandidaten. . . . . . .

Wanneer de antwoorden van de werknemers en werkgevers worden vergeleken, blijkt
dat zowel wcrknemers als werkgevers aangeven dat het merendeel van de banen is
verkregen via de reguliere wegen, namelijk openstaande vacatures en open sollicitaties.
ßcmiddclings-activiteiten vanuit arbcidsvoor/.iening kunnen eveneens worden gezien
als een 'normale' wijzc van een baan vinden. Undanks het feit dat de antwoorden van
de werknemers afwijken van de werkgevers vormen de hier getoonde resultaten
voldoende basis om te kunnen concluderen dat de doelstelling van de reintegratiecentra
om cursisten zelfstandig een baan te laten vinden, wordt bevestigd.

Werkgeverspcrspcelicf: redenen aanname
Aun werkgevers is ^cvraagd uaJ v«ir hen de doors/aggevende reden is gevveest waarom
geko/en is voor de betreffende gereintegreerde werknemer. De helft (52%) van de
geVnlerviewde leiding-gevenden noemt de vakmatige vaardigheden van de werknemer als
doorslaggcvcndc factor voor aanname.

Wg: "Het was ecu reguliere sollicitatic. Ik heb zeit" het gesprek gevoerd, het is een open
gesprek geweesl. Wij hndden op dat moment een bepaalde instelling dat wij ook
mensen in een minder knnsrijke positic een kans wilden gesen op de arbeidsmarkt. In
het sollicitntiegcsprek heeft hij heel duidclijk aangegeven dat hij een WAO-uitkering
hud op il.il moment en dat hij loch aan het arbcidsproces wilde deelnemen. omdat hij

: een training, een herscholingscursus had gevolgd. We hebben hem geko/en, gebaseerd
op /ijn kwalitcitcn, op zijn technische kwaliteiten. omdat we hem toch een kans wilden
gcven".

Eveneens de helft (52%) van hen noemt de persoonlijkheid van de bij hun in dienst
zijndc werknemer als de doorslaggevende factor. Daarnaast worden het gevoerde
handicapbeleid (24%) en de voordelen van de gcldende wet- en regelgeving (7%)
genocmd als belangrijke redenen waarom de betreffende werknemer is aangenomen'".

Ilierhij /im Je (jcvreeenle tunclics en de rcspondenlen die hebben aangegeven het nict (men) tc welen. niet
mccgcmvncn. Meerdere »nl»«wOtfn /ijn mogcliik.
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Wg: "Wij zochten een kracht op een bepaald niveait hinnen on/c afdeling en tuen hebhen
wij op een gegeven moment te hören gekregen dat zij. afkomstig in feite uit de WAO.
op dat nivcau werkzaam kon zijn en op grond daarvan hebben wij ze aangenomen. I let
was in eerste instantie best wel een moeilijke keu/e. want ja. haar achtcrgrond met
betrekking lot de WAO, ja je weet nooit. om even ecrlijk te zijn. wat de consequentics
daarvan zullen zijn. Anderzijds. toen wij een gesprek zijn aangegaan met hnnr. toen lind
ik daar het volste vertrouwen in. Wat we konden inschatten was dat hei op dat moment
naadloos aanslool met datgene wat we zochten".

Wg: "Z*n karakter. sociale vaardigheden was eigenlijk mec van het bclangrijkste wurotn wij
hem aangenomen hebben. Dat was bij het aannemen het geval cn in de pnüttijk ook nog
steeds. Hij gee ft ook extra sociaal evenwicht, omdat we overwegend een jong bedrijf
zijn met jonge werknemers. zodat hij ook een stukje levcnscrvaring op anderen knn
overdragen omdat hij al wat ouder cn bovendien ook vader is".

Werknemerspectief: de werkvorm
I let gegeven dat een oud-cursist werkt, geefl geen inzicht in continu'ileit van werk. De
werkvorm is hierin mede bcpalend. Vrijwel alle oud-cursisten zijn geheel of
gedeeltelijk in loondienst (tabel5.5). Bij een klein percentage oud-cursisten geldt dat de
ecrste baan een speciaal karakter hcelt in de zin van subsidising dan wel bcloning
(arbeidspool, WSW of Melkert-baan). Gemiddcld 13% van de oud-cursisten heefl
(gedeeltelijk) een baan via een uitzendbureau. Tussen de scholingscentra bestaun geen
verschillen qua werkvorm van de oud-cursisten.

Tibel 5.5 Werkvorm van de eerslc baan na afronding van het relnlegralietrajcct. Aantallcn en percentages.

n~357. Meerdere antwoorden zijn mogelijk.

lotaal (n 357) Hoensbroeck Werkenrode Sonnehecrdl llcliomarc I.I.CiA

(n=150) (n=44) (n=52) |n 66) (n-45)

Loondiensl

Zelfstandig ondememer
Uitzendbureau

Gesubsidiecrde werkvorm
Free lance
WSW

Overige

324

20

45
20

21

20
10

9 1 %

6%

13%
6%

6%

6%
3%

141

I I
18
9

I I

I I
4

94%

7%

12%
6%
7%

7%
3%

41
1

5

3

5
2

93%

2%
11%
7%

11%
$%

47

2
6

3
2
3
1

90%

4%

12%
6%
4%

6%
2«/.

SS
5
9

2
4
1

2

88%

8%
14%

3%
6%

2%
3%

37
1
7

3
4

1

82%

2%
16%
7%
9%

2%

Werkgeversperspectief: type en groolte bedrijven
Uit de interviews met werkgevers die oud-cursisten in dienst hebben genomen blijkt
dat 35% behoort tot de dienstverlenende sector en 23% tot productiebcdrijvcn/
produetieverwerkende bedrijven. Tot de dienstverlenende bedrijven behoren onder
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meer dienstverleners op het gebied van kennis- en informatietechnologie, advies-
bureaus en onderhoudsbedrijven. Een klein aantal bedrijven behoort tot de onderwijs
en zorgsector (13%), grafische sector (7%) of handel (5%). De overige bedrijven
behoren tot diverse sectoren (9%)".
Ongeveer ecn kvvart (28%) van de bedrijven heeft tot twintig werknemers in dienst.
Hct aantal middclgrotc bedrijven vormt 26%. Bijna de helft van de bedrijven heeft
mcer dan honderd werknemers in dienst (46%), waarbij ongeveer 35% van deze
bedrijven mecr dan vijfhonderd werknemers in dienst heeft.

Wcrkgeversperspecticf: cultuur binnen bedrijf ten aanzien van 'handicapbeleid'
De helft van de ondervraagdc bedrijven heeft meerdere werknemers met beperkingen
in dienst. De ervaringen met deze werknemers zijn over het algemeen positief tot zeer
positief. Hen meerderhcid van de ondervraagden (76%) zal het 'handicapbeleid' in de
toekomst nict veranderen. De voornaamste reden hiervoor is de positieve ervaring met
dc huidige werknemers met een arbcidshandicap. Bovendien geeft een groot aantal
ondervraagden (79%) aan de beperking van ondergeschikt belang te vinden bij
geblcken bckwaamheid. lien klein aantal van de ondervraagden (24%) zegt een
bijdrage te willen leveren aan het arbeidsperspectief van een arbeidsgehandicapte.
Kvcnecns een klein aantal noemt als reden de inachtneming van de wcttelijke
regclingen (7%).

Wg: "Ja. ik wil hct liefst alleen maar werken met die mensen. Dat is voor mij ideaal. Geeft

mccr rust, nicer dan al die sue lie flitsende yuppies, daar sta ik niet op te wachten".

Wg: "Ja. ik /on weer iemand aannemen met een arbeidshandicap. omdat het me eigenlijk

heel goed is bcvallcn. Kijk.. ik denk niet dat die mensen in een hokje moeten worden

gestopt. maar dal iedcreen een kans verdient om weer in de arbeidsmarkt produclief te

kunnen /.ijn. F.n ik heb /elf het \ermoedcn dat die mensen dubbel zo hard gemotiveerd

/ijn om »eer tcrug tc keimen op dc arbeidsmarkt. en tot dus\er heb ik er hele goede

ervaringen mee, goede inzet, goede mentaliteit dus".

linkclc werkgevers hebben negatieve ervaringen. Een klein aantal werkgevers (8%)
zou niet nogmuals een werknemer met een arbeidshandicap in dienst nemen vanwege
de vaak nood/akelijke extra begeleiding. de kosten die hiermee gepaard gaan en/of de
weerstand binnen de organisatie legen de aanname van mensen met een
arbeidshandicap.

'' Missing value - A (ttS)
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Wg: "Wal ik nei al zei. met de WAO ben je soms erg in cen hock gedreven. ik vind hei een '*
hele mocilijke kwestie, waar ik in de toekomst nooit nicer aan hegin. Dal ligt puur aan ' •
dal je absoluul niet wordt begeleid".

Wg: "Eerlijk gezegd zou ik niet nog een keer een arbeidsgehandicaple in dienst nemen. Met
is ontzettend arbeidsintensief. Fr is erg \eel vseerstand vanuit de organisatie. Van
bovenafniet. die /uMen hei toejuichen. maar voor de medewerkers cn de organisatie is
het een extra belasting en tijdsinvestering en die mimte krijgen we steeds minder door
druk van bovenaf. In een tijd van nog nicer bezuinigen. nog nicer produecren in minder
tijd. hebben we ook nog de zorg voor mensen met ecn handicap. Dal is dan extra /waar.
Door bezuinigingen kan dit bijna niet meer op een acceptabel niveau plaatsvindcn".

Meer dan de hellt van de ondervraagden heeft in zijn/haar pcrsoonlijkc omgeving
mensen met een arheidshandicap. t-nkele leidinggevenden geven aan dat de ervaringen
uit de directe omgeving met mensen met beperkingen invlocd hebben op hun eigen
attitude maar ook op hun beleid ten aanzien van het in dienst netnen van
arbeidsgehandicapten.

Werkgeversperspectief: kennis van arbeidshandicap
Aan de gereintegreerde werknemers zijn geen vragen gcstcld in hoeverre zij al dan niet
aan hun toekomstige werkgever hebben gcmeld dat zij cen beperking hebben die
mogelijk belemmerend werkt bij hei uitvoeren van werkzaamheden. lichter, aan de
leidinggevenden is wel gevraagd in hoeverre zij op de hoogte zijn van mogelijk
beperkende omstandigheden. Vrijwel alle geinterviewdcn (96%) zijn bij de aannamc
op de hoogte van de beperkingen van de betreffende werknemer en de hierbij
behorende consequcnties'v Ondanks het feit dat men op de hoogte was van de
beperkingen, heeft een aantal werkgevers niets gemerkt van deze beperkingen (n=16,
30%). Diegenen die dit wel merkten, geven aan dit vooral te hebben gemerkt door de
typische kenmerken van de beperking (rolstoel. blindheid etc.). dan wel doordat de
werknemer tijdens het aannamegesprck heeft aangegeven minder inzetbaar tc zijn.

Wg: "We merken dagelijks dat hij gehandicapt is. Maar lichamelijk, waar hij op afgekeurd
is. is hij minder gehandicapt dan sociaal. Maar dat heeft misschien ook wel met zijn
ongeval te maken wat hij heeft gehad".

Hierbij zijn de gccrccerde funeties cn de rcspondentcn die hebben ungegeven hd nie! (meer) le wden. nie!
(neegenomen.
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Van diegencn die niet op de hoogte zijn van de beperkingen bij aanname, gee ft
iedereen aan ook niets te hebben gemerkt van mogelijke beperkingen.

Wg: "Op hel moment dat hij hier in dienst is getreden, wisten wij dus niks af van zijn
arbeidsongeschiktheidsverleden en toen had ik zoiets van, dat is op zieh ook niet de
tnanicr, natuurlijk. Van de andere kant had het in ieder geval voor mij per definitie niets
uitgcmaakt of hij ecu arheidsongcschikt verleden hceft, ja of nee. Hij blijkt gewoon
heel gocd in dczc functie te kunncn functioneren".

Een mecrderheid van de geTntcrviewden is op de hoogte van het door de betreffende
werknemer gcvolgdc scholingsprogramma bij een van de erkende scholingscentra
(65%). Üit betreft vrijwel dezelfde groep respondenten als diegenen die bij aanname
op de hoogte zijn van de beperkingen van de betreffende werknemer en de hierbij
behorende consequenties.

Wcrkgeversperspectief: Kennis en toepassing van wettelijke regelingen en
instrumenten

Ten tijde vun onderhavig onderzoek is de Wet RLA nog niet ingevoerd. Werkgevers
hebben dcrhalvc nog geen gebniik kunnen inaken van deze nieuwe wet- en
rcgclgcving. In label 5.6 staat beschreven in hoeverre dc geinterviewde werkgevers
kennis hebben en gcbruik inaken van de. op de ten tijde van het onderzoek bestaande
wettelijke regelingen en instrumenten.

Tahcl 5.6 Ovcr/.ichl kennis werkgevers m.b.l. wet- en regclgeving en gebruik (n=75).

Wet- en rcgclgcving m.b.l Kennis van rcgcling Gchruik gemaakt van regeling

(aantallcn en *o) (aantallen)

21

10

5

II

4

n

Ongcvccr een derde deel van de geinten iewde leidinggevenden is op de hoogte van
het bestaun van proefplaatsingen. Van degenen die hiervan op de hoogte zijn heeft een

112

Procfplnatsing

l.oonkoslcnsubsidie

Bcgcleidingssubsidie

Job-coaching

L.oondispensatie

Loonvcrgoeding bij /iekle

Vcrgoeding bij aanpassingen

24

34

21

IS

32

22

••,<

32*4

45%

28%

24%

43%

2<>%
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meerderheid van deze regeling gebmik gcmaakt (n=l5. 62%). De helft van de
ondervraagde werkgevers (45%) is op de hoogte van het bestaan van loonkostcn-
subsidie en een groot aantal van hen heeft hier ook gebruik van gcmaakt.
De werkgevers die geen gebruik hebben gemaakt van loonkostensubsidie geven
hiervoor als reden naar hun zeggen niet hiervoor in aanmcrking te konien dan wel geen
behoefte te hebben aan zulke regclingen.

Wg: "We waren niet op de hoogte van loonkostensubsidie. Hij heeft ons daarop gewe/cn.
Daar hebben wij dankbaar gebruik van gemaakt. Wij hebben hem een salarisvcrhoging
toegekend".

Wg: "Da! wil ik niet zeggen omdat dat voor ons niet de maatstaf is. l.oonkostenstibsidies >}•
zijn voor ons volstrekt onbelangrijk. Wij vinden dat je kiest. Je slclt ccn medewerker
aan, dat is onze houding en dan is de loonkostensubsidie aardig mecgennmen. Als die er
geweest is. dan hebben we die gebruikt voor Studie of zo, maar vcrdcr is dat volstrekt
onbelangrijk."

Wg: "Het eerste criterium is de technische functiekwalitciten van de man of vrouw. Ik /it
nicl Ic wachten op loonkostensubsidie. Ik /.it te wachten op uilslckcnd opgeleidc
MTS'ers".

Een kwart van dc ondervraagde respondenten is op dc hoogte van bcgclcidings-
subsidie. De helft van deze grocp hceft hiervan gebruik gcmaakt. Dc overige
werkgevers geven aan uit onwetendheid ten aanzien van de inhoud en betekenis van
deze regcling. hiervan geen gebruik te hebben gcmaakt. Een cnkclc werkgever hccfl
geen gebruik gemaakt van deze regcling vanwegc ccn tc grotc administratieve
belasting.

Wg: "Omdat dat een te grote administratieve belasting betekende. Er was nogal het een en
ander aan rapportage vereist, er moest een begelcidingsplan komen en daar had ik
helemaal geen zin in".

Eveneens een kwart van de respondenten is op dc hoogte van onderstcuning in dc vorm
van job-coaching (24%). Van de werkgevers die hiervan op dc hooglc zijn, hebben er
vier gebruik gcmaakt van deze rcgeling. De andere werkgevers hebben hiervan geen
gebruik gemaakt omdat deze vorm van ondersteuning niet nodig blcck tc zijn.

Bijna de helft van de geintcrviewde werkgevers is op de hoogte van het bestaan van de
loondispensatie rcgeling (44%). Elf werkgevers die deze rcgeling kennen, hebben
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hiervan gebruik gcmaakt. Een aantal werkgevers heeft geen gebruik gemaakt van deze
regeling vanwege een te grote administratieve belasting bij de aanvraag ervan.

Wg: "Nou het is, mag ik eigenlijk niet zeggen. het is een hoop papieren rompslomp en je
krijgt loch een bcetje met instanties (e maken die UKh een beetje ambtelijk zijn. dus ja,
je moet een hoop afdclingcn en mcnsen doorlopen voor dat je eigenlijk de juiste
gegcvens krijgt en dnt was wat vervelend. Ik heb zo'n beetje het idee dat ik van het
kastje naar de muur wcrd gestuurd, eigenlijk voordat je eindelijk de juiste gegevens
had."

lets mecr dan een kwart (29%) van de geinterviewde werkgevers is op de hoogte van
de regcling loonvergoeding bij ziekte. Van de geinterviewde werkgevers die op de
hoogte zijn, heeft slechts een klein aantal gebruik gemaakt van deze regeling (n=4,
24%). In de mcerdcrheid van de gevallen wordt van deze regeling geen gebruik
gemaakt omdat hiertoe (nog) geen reden bestaat. aldus de werkgevers.

Wg: "Nee. dnarom ben ik zo stom geweest om het zelf te betalen. Maar wat is stom: die man
is het voor mij op dnt moment waard. Maar als hij ziek wordt kost het mij geld en
dnnrover \sisl ik dus niets."

Tenslotte is de helft van hen (47%) op de hoogte van het bestaan van een
kostenvergoeding voor aanpassingen. De helft van diegenen bij wie deze regeling
bekend is. heeft hiervan gebruik gemaakt. voornamclijk voor aanpassingen van
meubilair en speeiale eomputerapparatuur. De werkgevers die de regeling wel kennen
maar er geen gebruik van hebben gemaakt. geven aan hier ook geen behoefte aan te
hebben gehad.

Indien wordl gekeken naar de grootte van de bedrijven en de kennis omtrent de diverse
wet- en regelgeving blijken name de bedrijven met minder dan twintig werknemers
minder goed op de hoogte zijn van de bestaande wet- en regelgeving dan de bedrijven
met meer dan twintig werknemers (chr = 6.0. p< 0.05).

Werkgeversperspecticf: lijdsinvestering
Bij de in hoofdstuk 2 besehreven vooroordelen ten aanzien van het aannemen van
personen met een arbeidsongesehiktheidsverleden vanwege de aanwezigheid van een
bepcrking. wordt geen melding gemaakt van een te \ erwachten grotere tijdsinvestering
bij de aanname van personen met een dergelijke aehtergrond. Desondanks kan een
grotere tijdsinvestering belemmercnd werken op het reintegratieproces. Een klein deel
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van de geYnterviewde werkgevers (11 %) geeft aan dat de aannameprocedure meer tijd
heeft gekost dan bij vergelijkbare andere werknemers. Kcdcncn die hiervoor wurden
genoemd zijn het regelen van subsidies en het treffen van voor/icningcn. Do mcningen
van werkgevers omtrent de waarde van de grotere tijdsinvestering vcrschillcn.
Sommigen geven aan de grotere tijdsinvestering de moeite waard te vinden vnnwcgc
onder meer de toegekende subsidies of dc prettige persoonlijkheid van de betreffende
werknemer. Anderen vinden een grotere tijdsinvestering niet de moeite waard,
bijvoorbeeld vanwege schending van de belangen van de andere werknemers.

Wg: "Nee. het was de investering in tijd niel waard. omdat /e echt beneden de mant is. Met
heed ons ook gewoon geld gekost, terwijl wij met dezelt'dc inspanningen ook geld
hadden kunnen verdienen".

Er zijn geen werkgevers die aangeven dat de aannameprocedure minder tijd heeft
gekost dan bij vergelijkbare werknemers zonder beperkingen.

Werkgeversperspcctief: betrokkenhcid afdeling en informutievoorziening
collega's

In de situatie waarbij sprake is van een afdeling waar de gereintcgreerde werknemer te
werk wordt gesteld, is vrijwel altijd deze afdeling betrokken bij dc aanstclling (80%).
De/.e betrokkenheid bestaat dan wel uit het dcclnemcn van het afdclingshoofd aan de
selectie, c.q. de sollicitatieprocedure, dan wcl uit een overlcg tussen het afdclingshoofd
en diegene die de werknemer aanncemt over dc specifkke mogclijkheden van de
sollicitant voor het bedrijf. Vaak vindt dit overlcg voorafgaand aan de aanname plaats.

Wg: "De afdelingschef tnoest natuurlijk wel akkoord gaan om jemand aan tc nemen /.oals / i j
was. Maar hij zei ook heel nadrukkelijk van, joh, handicap of met, als betrokkene kan
functioncren in hetgeen wat ik vraag, dan heb ik daar gee» problcmen nice. 1 n hij heef't
haar uitstekend opgevangen".

Toekomstige collega's worden in de meerderheid van de gevallen (n=53, 71%)
geinformeerd over de komst van de nieuwe werknemer, de beperkingen van deze
werknemer en de consequenties ervan voor de werksituatie. Deze informatic-
voorziening vindt voornamclijk mondeling plaats. maar wel op een formele wijze.
Vaak informeert het afdelingshoofd dc collega's. maar ook hogerc Icidinggevcndcn
(dig) nemen deze taak op zieh. In enkele gevallen heeft de pas aangestelde werknemer
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zelf zijn/haar collega's geinformeerd over aanwezige beperkingen en de consequenties
daarvan voor de werksituatie.

Dig: "In de kantinc heb ik het verteld, dat er een nieuwe collega bijkwam. En dat hij via het
reTntegratiecenlrum kwam. Iedereen kent dat, het centrum geniet hier bekendheid.
Vooral hier is dat good bckcnd. »us dat hoefde ik eigenlijk niet uit te leggen. dat wisten
/.c. Ik heb gczegd dat hij niet echt lichamclijk gehandicapt was. Dat hij geopereerd was
en probeerde een herintrede te inaken. Ln dat hij een beetje eigenaardig loopt en heel
erg stil is. En dat ze hem daarmee niet moesten confronteren, gewoon als collega
bchandelen. 7.e reageerden daar lachcrig op. Ik zei dat hij een beetje met zijn been
sleep! en je wect hoe mensen daarop reageren. Je weet hoe dat gaat met jonge jongens,
een keertje roepen. Is het hout? Ik zei, denk erom jongens, doe niet zo hard".

Wg: " Vervolgens hebben wij, personeelszaken en ik, de collega's ingelicht over de komst
van hem. We hebben een complcet apart voorlichtingsprogramma gedraaid met video
en richtlijnen. We hebben dus een breed informatiepakkct aangeboden".

Dig: "In ecrste instantie zijn de medewerkers op de afdeling geTnformeerd over de persoon
die /.ou koinen, over hnar beperkingen en haar eventuele omoorspclbare gedrag oindat
/ i | mocsl wennen aan haar eigen beperkingen. Daar was /ij /elf niet bij. Op die manier
zijn tie mensen geinformeerd. van luister eens, jullie moctcn niet schrikken".

Ingeval de tockomstigc collega's niet zijn gemtbrmeerd over de aard en consequenties
van de beperking van de nieuw aangestelde werknemer, wordt hiervoor onder nicer als
reden gegeven dat dnannce de privacy van de persoon wordt geschonden. dan wel dat
de beperking geen imloed heoft op de werksituatie en derhalve infonnatie hierover
niet nodig is. In enkele gevallen geeft een werkgever aan dat informatievoorziening
niet is gebeurd. omdat de collega's er zeit wel achter komen.

Wcrkncmcrspcrspccticf: Aanpassingcn van de werksituatie in de eerste baan
Mede vanwege de aanwezige beperkingen en aandoeningen (zie ook paragraaf 4.2)
van de oud-eursisten kan er sprake zijn van belemmeringen in de uitoefening van een
functic dan wel in hot verrichten van werkzaamheden. Wanneer aanpassingen van de
werksituatie kunnen worden aangebracht. \ergroten de/.e de kans op blijvende
succesvolle reYntegratie (Schultz-Johnson. 1987; Van Dijk et al.. 1987; Philips. 1989:
Ganz. 1990; Maas et al.. 1990; Michon & Van Weeghel. 1990; Ter Muurne et al..
1990; Van Doorcn. 1990; Mitchell. 1991; Diethelm & Schüler. 1991; Bijl & Lemmens.
1993; Nijboer et al..l993; Johns et al.. 1994; tirijpink. 1994; Harlan & Robert. 1998).
Onder het aanpassen van funeties worden hier voornamelijk aanpassingen verstaan op
het gebied van taakinhoud. arbeidsomgeving. werklijden en werktempo. Echter, de
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cursisten volgen een scholingsprogramma voor een functie waarin de annwczige

beperkingen niet of nauwelijks mcer een rol spelen (/ie paragraat" 4.4). In die zin

zullen aanpassingen van de werksiluatie niet of slcchts in bcperkte mate luuHlzakelijk

zijn. In het in dit proefschrift beschreven onderzoek is onderzocht in hoeverre

aanpassingcn noodzakelijk zijn vanuit de perceptie van de gereintegreerde wcrkncmcr

en vanuit de werkgevcr die hem/haar in dienst heeft genomen. In label 5.7 worden de

door de gereintegreerde werkncmcrs genoenule aanpassingcn op hct gebied van

meubilair, apparatuur. wcrkuren en ondcrstcuning door collega's wcergcgeven. die

noodzakelijk blijken in de eerste baan na a frond ing van hct scholingsprogramma.

Tabel 5.7 Aanpassingen on ondersteuning in dc ccrsie baan na alronding van het scholingsprogrnmma
(n 357). Cursistenoordeel: aantallen en percentages.

Totaal
(n-357)

74
39
44
79

21%
11%
12%
22%

1 loensbroeck
(n

29
5
3

24

150)

19%
3V.
2%

16%

Werkenrode
(n-44)

6
2
3

II

14%
5%
7%

26%

Sonnehccrdt

<n»

10
21

9

26

•52)

19%

40%
17°/.
50° o

Hcliomarc
(n=

22
8
20
10

66)

32%
12%
31%
16%

EECi
(n»4

7
3
<>
X

A

16%
7%

20%
18%

Meubilair

Apparaluur •••

Aanpassing werklijden *

Ondersteuning collega's ••• 79

••• p • 0.001

Voor ongeveer een vijfde dcel van dc oud-cursisten blijken aanpassingen van het

meubilair nodig (tabel 5.7). Dit aangepast meubilair wordt voomamelijk gcregeld voor

gereintegreerde vverknemers met rugklachten (chi* = 43.8, p< 0.001). lien gering aantal

oud-cursisten gecft aan dat aangepastc apparatuur (11%) cn/of aangepastc wcrktijdcn

(12%) noodzakelijk zijn. Met name gereintegreerde werknemers met een visus-

beperking geven aan aangepaste apparatuur te hcbbcn (chr = 71.4, p- 0.001). Het

aantal gereintegreerde werknemers met aangepaste werktijden lijkt tc worden bepaald

door werknemers met visusbeperkingen of psychische problematic^ Ongeveer een

vijfde van de respondenten gceft aan ondcrstcuning van collega's nodig tc hcbbcn. De

werknemers met een visusbeperking overhecrsen in dcze grocp (chi" ~ 28.9, p- 0.01).

In totaal geven 98 oud-cursisten aan dat een aanpassing nodig is, 49 oud-cursisten

hebben twee aanpassingen nodig. 8 oud-cursisten nocmen drie aanpassingen en 3 oud-

cursisten geven aan dat vier verschillendc aanpassingcn noodzakelijk zijn. In totaal

zijn voor 44% van de oud-cursisten aanpassingcn gcregeld. In vcrgclijking met het

onderzoek van Molenaar-Cox & Prins (1998) blijken de oud-cursisten uit dit

onderzoek in de eerste baan meer aanpassingcn nodig tc hcbbcn (44% ten opzichte van

14%). hetgeen er op zou kunnen duiden dat bij de hier beschreven onder/.ocksgrocp

sprake is van een meer complexe problematick.
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Indien wordt gekeken naar mogelijke verschillen op reintegratiecentrum niveau,
blijken de oud-cursisten van Sonneheerdt relatief het meest aan te geven aanpassingen
nodig te hebben (chi* = 17.5, p< 0.001). Zij maken met name relatief veel gebruik van
aangepaste apparatuur (chî  = 57.4, p< 0.001) en ondersteuning van collega's (chr =
36.2, p< 0.001). l)e oud-cursisten van Sonneheerdt hebben, gezien de aard van de
beperking, i.e. een ernstige visuele handicap, relatief veel aangepaste apparatuur ter
ondersteuning van de beroepsmatige werkzaamheden. Ondersteuning door collega's
blijkt, ge/icn de aard van de beperking eveneens relatief vaak nodig. Een derde deel
van de oud-cursistcn van I leliomare maakt gebruik van aangepaste werktijden, hetgeen
relatief veel is, met name in vergelijking met de oud-cursisten van Hoensbroeck waar
vrijwel niemand gebruik maakt van aangepaste werktijden (chr = 40.7, p< 0.001).

5.2.2 Plaatsing op lange termijn
Van het aantal oud-cursisten dat gemiddeld ongeveer tweegneenhalve maand na het
afronden van het rcintcgratietraject een baan hebben gevonden, is ten tijde van

werkt het resterende gedccltc niet nicer in de/e baan. F.en deel van de oud-cursisten
heeU. /oals ecrder gcsteld. geen baan gevonden binnen twaalf maanden na afronding
van het rcYntegratictrajcct. Van de/e personen en van degenen die hebben aangegeven
niet nicer in de eerste baan werk/aam te zijn, heeft een aantal personen wel een baan
ten tijde van het otuler/ock. Iliervan is een gedeelte afkomstig uit de groep die geen
baan heel) gevonden binnen 12 maanden na afronding van het reYntegratietraject en
een gedeelte komt uit de groep cursisten die niet meer werkzaam is in de eerste baan.
Daarnaast resleren mcerdere oud-cursisten die zowel op körte als op lange termijn geen
baan hebben en enkele oud-cursistcn die na de eerste baan geen werk meer hebben
gevonden.
Het gemiddeld plaatsingspercentage is gestegen naar van 71% naar 75% (figuur 8).
Van het aantal cursisten dat op korte tcrmijn ccn baan hecft gevonden (n=357), zijn op
de lange termijn 184 personen nog steeds werk/aam in de eerste baan en zijn 128
personen werk/aam in een andere baan. Van de groep werkenden op korte tcrmijn.
hebben 45 oud-cursisten op de lange tcrmijn geen baan. Van deze 45 personen zijn 41
personen na hun eerste baan nog in een tot twee banen werkzaam geweest. Van de
groep personen die op korte termijn geen werk hebben (n 147). zijn 66 personen op de
lange termijn aan het werk, liitcindelijk hebben 81 oud-cursisten /owel op de korte als
op de lange tcnnijn geen werk. Van de/e groep blijken 13 personen na afronding van
het scholingsprogramma te hebben gewerkt in gemiddeld een baan.
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Oud-cursistcn

n=504

BinotD 12 maandcn
Werk

n=357(7l%)

Geen werk

n=U7

Geen werk

n=45

Werk: eersie baan

n=184

Werk: andere baan

n=128

Werk

n=66

Cieen werk

n-81

tange termija Werk

0-378 (75%)

Geen werk

n=l26

Figuur 5.1 Overzichl plaalsing op körte en lange lerniijn

Gezien deze resultaten lijkt het vinden van een baan binnen ecn rcdclijkc tennijn na het
afronden van het reintegratietraject conditioned voor een blijvende arbeidspartieipatie.

In totaal hebben 378 oud-cursisten (75%) op het mcctmoment een baan. Van dczc
groep hebben 284 personen (75%) een vast dienst verband. De overige 25% (94
personen) heefl ecn dienstverband voor bepaalde tijd. F-.cn derde deel van de werken-
den heeft nog ecn of andere uitkeringsvorm. die gcmiddcld een derdc deel van het
totale inkomen beslaat (zie hiervoor paragraaf 5.4).
Het percentage oud-cursisten afkomstig van de centra Werkenrode, Hoensbrocck cn
Heliomare dat een baan heeft op de lange tcrmijn. is gestegen. Het percentage oud-
cursisten afkomstig van de centra Sonneheerdt en liliGA dat op de lange tennijn werkt,
blijkt lichtelijk gedaald (zie hiervoor tabel 5.8).
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Verdeling plaatsingsrcsultaten naar vakrichting
De succespercentages van de diverse vakriehtingen blijken op de lange tennijn niet
veel van clkaar te verschillen (tabcl 5.8). Daamaast wijst toetsing uit dat de resultaten
op de lange termijn vrijwel niet afwijkend zijn van de plaatsingspereentages op körte
termijn. I let hogere plaatsingsperccntage wordt in die zin niet veroorzaakt door een
plaatsingstoename van ecn bepaalde vakrichting.

Tahel 5.8 Wecrgave van opi lange Icrmijn gcplaatsle oud-cursislen totaal en per remtegraliecentrum. verdeeld

over de vakriehtingen.

Administrate

Informal icbchccr
Grafische lechnieken

Elektrolcchnick

Fictslcchnick

Pinnotcchnick

McuhcklotTcrcn
Tuinbouw
Fijnmcchnnica
Wcrktuigbouwk. Ick.

Diversen

Toi na 1

Toi aal

(n-504)

richling

210

66

50
33
6
4

6

J
17
Kl

17

werk

157
49

40

27
4
3
6
4

12
68

8

178

Rcsultaal per

72%
74%
80%
82%
67%
75%
100%
80%
7 1 %

84%

47%

75%

vakrichting weergegeven als % van het aantal afgestudeerden.

Hoensbroeck Werkenrode Sonneheerdt

(n-199)

werk

56
15

16

12
64

163

81%
79%

94%

71%
83%

82%

(n=58)

werk

20 83%

25 93%

4 80%

49 85%

(n=77)

werk

18 52%

10 77%

3 60%

5 7 1 %

4 67%

3 75%

6 100%

1 50%

50 65%

Heliomare

(n=97)

werk

49 80%

12 75%

6 67%

4 100%

2 50%

73 75%

EEGA

(n=73)

werk

14 50%

24 73%

5 46%

43 59%

De arbeidspositic van de oud-cursisten van Hoensbroeck is voor de vakrichting
clektrotechniek opvallend verbeterd ten opziehte van de plaatsing op körte termijn.
Voor de overige vakriehtingen worden bij de onderzochte reintegratiecentra weinig
opvallcnde verschillen gevonden.

Wcrkncmcrsperspccticf: Aanpassingen van de werksituatie op de lange termijn
l-.cn deel van de populatic oud-cursisten heeft ook op de lange tennijn aanpassingen
nodig (tabcl 5.9). Het percentage gereintegrcerde werknemers dat aangeefl op de lange
termijn een aangepaste werksituatie te hebben is lichtelijk gedaald. echter niet
significant.
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Tabel 5- ' Aanpassingen en ondersteuning in de bann op de lange termijn na at'ronding van hol

relntegratielraject (n^378). Aanlallcn en percentages. Mecrdcre antwoorden / i jn mogclijk.

Meubilair • ••

Apparaluur • • •

Aanpassing werktijden • • •

Ondersleuning collega's ••

Tolaal

(n=378)

67 17%

44 12«'.

35 9»/.

• 72 20%

Hoensbroeck

(n=l63)

38 23%

6 4%

6 4%

24 18%

Werkenrode
(n=49)

3

3

3

II

6%

6%

6%

22%

Sonncheerdl

(n-50)

S

22

5

22

10%

44%

10%

40*/.

Hcliomarr

(n-73)

18 25%

10 14%

IS 21%

II 15%

F.KCiA
(n-43)

3

3

6

4

7%

7%

14%

>>%

«•• p-, 0.001

!n totaal geven 101 oud-cursisten aan een aanpassing nodig te hebben. 38 oud-
cursisten hebben twee aanpassingen nodig, 11 oud-cursisten nocmen drie aanpassingen
en 2 oud-cursisten geven aan dat vier vcrschillcndc aanpassingen noodzakclijk zijn. In
totaal blijken na vijf jaar 40% van de oud-cursisten aanpassingen nodig tc hebben.

IX- verschillen op centrumnivcau zijn vcrgclijkbaar met de situatie op körte termijn. Do
gereintegreerde werknemers die een scholingsprogramma bij Sonneheerdt hebben
gevolgd, zijn verantwoordelijk voor de helft van het aantal gcrapporteerde aanpas-
singen. Onder/ocht is of er verschillen bestaan tussen het type aandoening en het
benodigdc aantal aanpassingen. Met name gereintegreerde werknemers met neuro-
musculaire aandocningen, visusbeperkingen. rugklachten en werknemers met zenuw-
beschadigingen (plexus laesies) blijken mecr dan anderen aanpassingen nodig te
hebben (chr = 33.4, p< 0.01).

Met behulp van Cohen's Kappa is onderzocht in hoeverrc er ovcreenkomst bestaat
tussen de gereintegrcerdc werknemers die bij de eerste baan hebben aangegeven al dan
niet aanpassingen nodig te hebben en dit al dan nict op de lange tennijn hebben
aangegeven. Bij deze berekeningen worden alleen die respondenten meegenomen. die
op beide momenten werkzaam zijn en niet in dezclfde baan zijn gebleven. IT blijkt
geen overeenkomst te bestaan tussen de respondenten die aangeven aanpassingen
nodig te hebben in dc eerste baan en degenen die aangeven aanpassingen in dc huidige
baan nodig te hebben (Kappa=0.20). Hr zijn 21 gereintegreerde werknemers die in
eerste instantie geen aanpassingen nodig blijken te hebben en in de huidige baan wel.
Daarentegcn zijn er 24 werknemers die in eerste instantie wel aanpassingen nodig
hebben en in de huidige baan niet. lien redclijkc ovcreenkomst wordt gevonden bij de
respondenten die aangeven aanpassingen van de werktijden te hebben gercgcld
(Kappa=0.50). Voor de andere aanpassingen wordt geen tot een matigc overeenkomst
gevonden.
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Werknemersperspectief: ervaren beperkingen in de werksituatie
Wanncer aanpassingen zijn geregelt! zou in principe er van uitgegaan kunnen worden
dat een gereintegreerde werknemer geen beperkingen meer ervaart in de werksituatie.
Aan de oud-cursisten is gevraagd in hoeverre ze alsnog beperkingen ervaren in de
werksituatie. Van de oud-cursisten die hebben aangegeven dat voor hen aanpassingen
van de werksituatie zijn geregeld (n=153), blijkt 39% beperkingen te ervaren in de
werksituatie. Daarnaast blijkt 29% van de personen voor wie geen aanpassingen zijn
geregeld, eveneens beperkingen in de werksituatie te ervaren. In tabel 5.10 wordt een
ovcr/.icht gegeven van de ervaren beperkingen. Aangezien een aantal personen
meerderc beperkingen aangeeft, kan het totaal percentage de 100% overschrijden.

Tabcl 5.10 lirvaren beperkingen in de werksituutic (n -378). Aantallen en percentages

Beperkingen in wcrkleinpo

Beperkingen in
strcsshcstcndighcid

Hepcrkingen in aantal werkuren

Beperkingen In conccntratic

1 IMIp iitulig hij licl uitvoeren van

werk/iinmlieden

Visuclo bcpi'ikingen bij het
uiu. ' .nn \.ui werk/jiamhcden

l-ysickc lK|>cikingen bij het

uitvoeren van werk/uamheden

Iteperkingen in de niobililcit

Totaal

(n=378)

8

5

12

4

12

10

55

II

7%

4%

10%

3%

10%

9%

47%

9%

lloensbroeck

(n=l63)

3

4

4

2

4

1

25
3

3%

3%

3%

2%

3%

1%

21%

3%

Werkenrode

(n=49)

1

1

8

3

1%

1%

8%

3%

Sonneheerdt

(n=50)

5

1

1

3

6

1
2

4%

1%

1%

3%

5%

1%

2%

Heliomare

(n-73)

1

4

5

1

17

1

IV.

3%

4%

1%

14%

1%

EEGA

(n=43)

2

1

1

4
2

2%

1%

1%

4%

2%

Bij het uitvoeren van de wcrkzaamheden worden met name fysieke beperkingen
ervaren (tabcl 5.10). Indien de ervaren beperkingen worden gerclateerd aan de
aandoeningen. blijken gereintegrcerde werknemers met chronische rugklachten.
ondanks de gerealiseerde aanpassingen. toch nog fysickc beperkingen te ervaren bij het
uitvoeren van de wcrkzaamheden. Dc/.c werknemers zijn voornamelijk afkomstig van
de reVntegratiecentra lloensbroeck cn Heliomare.

Factorcn inzakc nict succcsvolle arbeidsreintegratie
Zoals eerder nangegeven hebben 126 oud-cursisten (25%) geen baan binnen een jaar
en/of op de lange termijn. l)e oud-cursisten die niet actief zijn op de arbeidsmarkl
geven een diversiteit aan redenen op waarom ze op het moment van interview nict
werken (/ie tabcl 5.11).
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In bijna de helft van de gevallen speien gezondheidsproblemen een rol; sommige
werknemers blijken (weer) volledig arbeidsongeschikt te zijn verklaard. Ken nantal
oud-cursistcn vinden van zichzelf dat ze onaantrekkclijk zijn voor de arbeidsmarkt.
Met name hebben zij de indruk dat ze te oud zijn. onvoldoende ervaring hebben en dat
werkgevers van mening zijn dat zc minder kunnen dan anderen vamvege hun
beperkingen.

Tibcl 5.11 Redenen genoemd voor niel success olle arbeidsretntegratie (n^ 126). Aantallen en percentages.
Meerdere antwoorden zijn mogelijk

lutaal Hoensbroeck Wcrkcnrodc Sonnchccrdl Iteliomnre KIXiA
(n=126) (n=36) (n»9) (n-27) (n>24) (n-30)

Gezondheidsproblemen
(nog) niel gelukte bemiddeling
Onaanirckkelijk voor markt 49 39% 19 3
Niel (kunnen) voldoen aan eisen 17 14% 4 2
Andere bezigheden 10 8% I
Onvoldoende geschikte banen
Tijdelijk werkloos. zoekende
Overige

Oud-cursisten die aangeven dat een nog niet succesvolle bemiddeling de oorzaak is
voor hun werkloze status, doelcn op de bemiddeling door het rcintegraticcenlrum of
bemiddeling door arbeidsvoorziening of de uitkerende instantie. Wanneer oud-
cursisten aangeven dat er onvoldoende beschikbare banen zijn, betreffen dit veelal het
tekort aan banen binnen hun eigen vakgebied. op hun niveau en/of binnen de voor hen
bereikbare regio. Omgekeerd geven oud-cursisten aan niet te (kunnen) voldoen aan de
eisen die door werkgevers worden gestcld.
Er worden geen verschillen gevonden tussen de rcYntegratiecentra.

Samenvattend blijken vooral gezondheidsproblemen. de eigen pereeptie en een
onvoldoende groot arbeidsmarktaanbod redenen te zijn waarom oud-cursistcn gecn
baan vinden.

53
27
49
17

10
24

18
2

42%
21%
39%
14%

8%
19%

14%
2%

15
10
19

4

10

4
1

II
5

II
4
2
6
5

12
3
5
1
5
3
4

10
s

10
5
2
5
3
1
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Refiectie '
Indien de plaatsingsbcvindingen in deze paragraaf worden vergeleken met de
bevindingen in de literatuur. dan blijkt een Sterke overeenkomst.
Een groot aantal personen geeft als reden voor de werkloze status een verminderde
gezondheid aan. Hckcncl is dat personen met een verminderde gezondheid minder kans
hebben op blijvcnde reTntegratie (Verkley, 1988; Van der Aa & Viaanderen, 1991; Van
Beek & Van l'raag, 1992). Met name het geringere succes van personen met
psychische problcmatiek is reeds in eerdere onderzoeken gevonden (Gogstadt, 1968;
Cristol. 1970; Noble & Collignon, 1987; Kaaij. 1992; Kers et al.. 1996). Daarnaast ziet
een aantal respondenten hun (reeds oudere) leeftijd als de oorzaak voor het niet vinden
vun een baan. Ook deze factor wordt erkend als zijn een factor die de kans op
succesvolle reintegratie vcrkleint (Gogstadt, 1968; Spruit et al.. 1986; Bremer &
Corten. 1989; Van der Aa & Viaanderen, 1991; Van Beek & Van Praag, 1992;
Riipincn et al., 1994; Mannila. 1995;. Straaton et al., 1996). Eveneens wordt het niet
(kunnen) vindcn van gcschiktc banen door de respondenten genoemd als bepalende
factor, bevestigd door diverse autcurs (Mul et al., 1995; Ernste et al.. 1995). Ten tijdc
van de onderzochte scholingspcriode is in Ncderland sprake van een hoge
wcrkloosheid en een mat ig banenaanbod (LISV, 2000). Het geringe baanaanbod op de
toenmaligc arbeidsmarkt kan een factor zijn die heeft mcegespeeld bij het niet vindcn
van een baan. Tenslotte wordt in cerder onder/ock bevestigd dat werkgevers
vooroordclcn hebben ten aan/ien van mensen met beperkingen (Bruggeman, 1991;
Kcnny, 1995; Van Ekleren et al.. 1995), echter of deze vooroordclen worden vertaald
in een voor de oud-cursisten tc hoog cisenpakket is niet duidelijk.
Op basis van deze bevindingen dient tc worden onderzocht in hocverre er ccn verschil
bestaat Hissen oud-cursisten die wel werk hebben gevonden en zij die geen werk
hebben gevonden. De laatste groep is gemiddeld een jaar ouder dan de groep die wel
werk heeft gevonden (p< 0.01). Het is niet te veronderstellen dat dit geringe,
significante leeHijdsvcrschil de verschillen in arbeidsstatus verklaart. Tevens is
onder/ocht in hoeverre de nict-hnam inders zieh onderscheiden van de baanvinders als
het gaut over de aard van de aandoening. Toetsing met behulp van een Kruskal-Wallis-
toets wijst uit dat oud-cursisten met psychische problcmatiek en oud-cursisten met
visusbeperkingen relaticf het minst aan het werk te zijn (ehr = 24.3, p< 0.05). De
relaticf hogerc werklo/e status van oud-cursisten met psychische problematiek is niet
nfwijkcnd van datgene wat in cerder onder/ock is gevonden. IX' relaticf hogcre
werkloze status van oud-cursisten met visusbeperkingen is (nog) niet ecrder gevonden.
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5J FUNCTIONEREN IN UE WERKS1TUATIE: WEKKGEVEKSPEKSPECTIEF ks-

In deze paragraaf worden de resultaten gepresenteerd van de interviews, gehouden met
werkgevers die gereintegreerde werknemers in dienst hebbcn. In ecrste instuntie wordt
een korte bcschrijving gegeven van de bcnodigde aanpassingen en onderstcuning.
Vervolgens wordt een beschrijving gegeven van het funetioneren in de wcrksituatie
van mensen met een arbeidsongeschiktheidsverleden.

5.3.1 Aanpassingen en ondersteuning

Nadat in paragraaf 5.2 een overzicht is gegeven van de door de gereintegreerde
werknemers aangegeven aanpassingen, wordt in dezc paragraaf een overzicht gegeven
van dc aanpassingen die volgens de geintcrviewdc Icidinggcvendcn voor de gercVnte-
grccrde werknemers zijn geregeld.
In totaal blijken volgens de geinterviewde werkgevers, 48 gereintegreerde werknemers
behoefte te hebben aan een of meerdere aanpassingen (64%). Dit impliceert dat voor
de overige 36% geen speciale voor/ieningen noodzakelijk zijn om normaal te kunnen
funetioneren in de werksituatie.

Dig: "Nee, er zijn geen specifieke aanpassingen gemaaki buiten het normale arbobcleid. Ik
mocl zelfs cerlijk zeggen dat ik niet exact weel wat de handicap van hem is. omdat het
in zijn funetioneren niet is te merken".

Dig: "Hij kan zijn armen niet gebruiken. hij kan niet lopen. Alleen met /ijn tcnen knn hij
alles. Hij werkt met een muis en ook gewoon met een toctsenbord. In feite /it hij daar
zo met zijn voeten, zijn toetsenbord staat een eind verderop en zijn schcrm ook. Kn dan
zit hij zo met zijn voeten. zit hij dat in te typen. Zijn handicap was geen enkel
probleem, hij is ontzettend sue I in fcitc met het omgaan van PL's".

Er bestaat slechts een matige overeenkomst tusscn dc gereifntcgrecrdc werknemers die
aangeven aanpassingen nodig tc hebben en de door hun werkgevers aangegeven
noodzakelijke aanpassingen (Kappa = 0.30). Achttien gereintegreerde werknemers
zeggen geen aanpassingen nodig te hebben, terwijl deze volgens de werkgever wel
nodig zijn. Omgekeerd zeggen tien werknemers wel aanpassingen nodig te hebben,
hctgeen volgens hun werkgever niet het geval is.

Ongcvcer de helft van de respondenten geeft aan dat de gereintegreerde wcrknemer
aanpassingen van de werkpiek nodig heeft (Label 5.12). Een derde van de
leidinggevenden geefi aan dat bij de betreffende werknemer een aangepast takenpakket
nodig is gebleken. en ongeveer 20% van hen geeft aan dat de bij hem/haar in dienst
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zijnde werknemer aangepaste werktijden heeft. Een derde van de gereintegreerde
werknemcrs heeft, volgens de geinterviewde respondenten, ondersteuning nodig van
collega's en/of leidinggevenden.

Tabel 5.12 Over/ichl aanpassingen in de werksitualic (n=75). Aantallen en percentages

Aanpassingen Aantallen percentages

Aanpassingen van do werkplck/werksituatie

Aanpassingen van net takenpakket

Aanpassingen van de werktijden

Ondcrslcuning van collega's/lcidinggcvcnden

Aanpassingen van de werkpiek
Ongevccr de helft van de geTnterviewde werkgevers geeft aan dat voor de bij hen
werk/amc gereintegreerde werknemer aanpassingen van de werkplek noodzakelijk zijn
(48%). l)c aanpassingen die noodzakelijk zijn, betreffen in de ineeste gevallen
aangepaste sloelen en/of aangepaste werkplekkcn (n=21), dan wel speciale computer-
uppuraluur (n 14). Sommige bedrijven hebben vanwege rolstoeltoegankelijkheid hun
dcurcn en sanitair aangepast (n=4). Voor driekwart (71%) van de aangestelde
vvcrknemers is sleehts e"«Sn aanpassing gemaakt. bij sommigen meerdere aanpassingen.

Dig: "Wij merkten dnt zij last van haar rug had. dus hebben we een speciale stoel voor haar
bosleld. Maur dat docn we cigcnlijk altijd voor degenen die veel zitwerk doen".

Dig: "Omdat hij slecht/iend is, heeft hij een groter becldscherm nodig dan anderen. Met
grotere lettertypen en hogere resolnties".

Wg: "Kr stann allerlei piano's waar hij aan het stemmen is met handschoenen aan omdat net
gcvaar bestaat dat hij anders niet ziet of hij de toetsen etc. vuil maakt. Het is een extra
voorzicning voor hem".

Wg: "Op het moment dat ze binnenkomen, zijn ze niet meer gehandicapt. Natuurlijk.
rolstoclcn hebben we en daar moet je extra voorzieningen \oor trelTen. Maar vanaf het
moment dat /e binnenkomen, moclcn alleen \oorzicningcn worden gctrolYcn waardoor
ze zieh niet mecr gehandicapt kunnen en mögen voelen".

Vaak blijken de/e aanpassingen van de werkplek door de pas aangcstclde werknemer
/elf tc worden benoemd. Van de 36 leidinggevenden die aangeven dat aanpassingen op
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de werkplek noodzakelijk blijken te zijn, tekenen 17 leidinggcvcndcn hicrbij aun dat
het verzorgen van aanpassingen bedrijfsbeleid is en er niet speciaal allccn voor de
betreffende werknemer iets is geregeld. Dit kan de discrepantie tussen de antwoorden
van de werkgcver en de werknemer ten dele verklaren (zie paragraaf 5.2).

Aanpassingen takenpakket
Aanpassingen van het takenpakket blijkt bij ongevecr een dcrde (n=24, 32%) van de
gereTntegreerde vverknemers noodzakelijk volgens de geYntcrvicwdc leidinggcvcndcn.
Met name vvordt door hen de venninderde inzetbaarhcid gciuK'ind (83%). de
gereintegreerde oud-cursist kan niet overal worden ingezet en heeft in sommige
gevallen dus ook minder taken. Enkele leidinggevenden melden grotcrc vciligheids-
maatregelen, anderen de noodzakelijkheid van afwisselend werk.

Dig: "Het takenpakket is aangepast. Maar kijk, als zij gewoon zou kunncn /.icn, zou het
gewoon een fantastische stoffeerster zijn. Dus, door haar loch grotc handienp. maar wcl
haar wilskracht. kan ze het in grote lijnen toch uitvoeren. ik vind dat ontzettend knap. Ik
zou voor haar wel nieuwe oogjes willen kopen".

Dig: "Nou. in principe merk ik dat toch wel, het werk dat hij nu doet ja. Hijvoorbeeld. hij

kan maar een arm gcbruiken en ja. die andere jongens die daar op die aldcling /illcn die
zijn dus meer inzetbaar voor andere dingen".

Door het afdelingshoofd of de aangestelde werknemer zelf. wordt aangegeven dat
aanpassing van het takenpakket noodzakelijk is. In de meeste gevallen betreft het een
blijvend aangepast takenpakket. Dit aangepaste takenpakket van de betreffende
werknemer heeft in een aantal gevallen een negatieve sfeer op dc wcrkvlocr omdat
irritatie bij collega's ontstaat over het weglaten van vervelende taken voor de
betreffende werknemer. Soms leidt een aangepast takenpakket ook tot ccn positieve
sfeerverandering, bijvoorbeeld doordat afdelingen daardoor dichter bij elkaar komen.

Aanpassingen werktijden
Ongeveer 20% van de geinterviewde leidinggevenden geeft aan dat de betreffende
gereintegreerde werknemer aangepaste werktijden heeft. In de meeste gevallen heeft
de persoon zelf aangegeven dat deze aangepaste werktijden noodzakelijk zijn, een
enkele keer is het een besluit van de leidinggevende. Deze aangepaste werktijden
blijken meestal tijdelijk (blijvend: n=6. 40%). Aanpassingen van de werktijden houden
onder meer in dat minder uren worden gewerkt, vverknemers later beginnen of
werknemers niet "s nachts of in het weekend hoeven te werken.
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' Wg: "Hij werkt 28 uur per week, die eis heb ik gesteld. Veertig uur per week houdt hij niet '
- vol. Hij is zo emstig gehandicapt, hij is niet alleen blind, hij is ook doofen hij heeft ook

• r epileptische aanvallen, dus dat valt allemaal niet mee. Hij moet dus dan minimaal 28
uur werken. Hij moet niet net idee hebben dat het een sociale werkplaats is. Het is een
commercieel bedrijfen hij moet daar ook zijn steentje aan bijdragen".

Ken cnkcl afdclingshoofd geeft aan dat aangepaste werktijden een negatieve invloed
hcbbcn op de werksfeer omdat collega's het niet eerlijk vinden dat de betreffende
werkncmer niet in het weekend hoeft tc werken. Collega's raken hierdoor geirriteerd.

Ovcrige aanpassingen
Andere aanpassingen zijn ineidentcel en specifiek voor de setting, zoals bijvoorbceld
een aparte kamer vanwege de aanwezigheid van een (blindegeleide) hond, een eigen
parkecrplaats of kleine aangepaste materialen zoals handschoenen of een zwaardere
liniaal. Daarnaast blijken niet alle plckkcn binnen het bedrijf waar de werknemer is
aangeslcld. even good bereikbaar le zijn. Hen kleine minderheid van de gereintegreerde
werknemers hecft problemen met dc bereikbaarheid van voor hem/haar van belang
zijnde plekken. Dit is onder meer het gevolg van problemen met traplopen en het niet
zelf kunnen openen van dcuren.

OnclcrstciiniiiK en bcgeleiding
Volgens een derde deel van de geinterviewde leidinggevenden (33%) heeft de
gereintegreerde werknemer. in vcrgelijking met andere collega's. extra ondersteuning
c.q. begeleiding nodig. Met name worden genocmd meer pcrsoonlijkc begeleiding bij
het uitvoercn en aanleren van werkzaamheden (n=13), het overnemen van taken door
collega's (n=5), extra controlc van de werkzaamheden (n=4) of begeleiding bij
verplaatsing vatnvege de aanwezige visuele bepcrking (n=4). In een enkel geval is
begeleiding op het sociale vlak noodzakelijk.

Dig: "Nou. in een schoonmaakbedrijf moet je goede ogen hebben en die had hij niet. We
hcbbcn geen speciale aanpassingen gcdaan. maar hij moet wel meer worden
gccontrolcerd dan ander personccl. Oat doen de jongens onder elkaar gewoon.
Nijvoorbeeld omdat hij niet alles zelf even goed kan zien. onderschat hij dingen. Hij
ondersehal ln>c hij moet schoonmak.cn. wat voor een six»rt /eep hij moet gebruiken.
omdal hij het vuil zelf met zict. Daar word! hij dan op gewezen door de andere
jongens".
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Dig: "Als zij cen opdrachi krijgt. waarvan je normaal bij jemand op middclhaar nivcnu /cgt *

van "okö, dat moel zo en zo geheuren", dan bcgrijpt ze je niet en moot je het \aak nog

een keertje uitleggen. Als ze iets gaat doen. dan controleren we haar goed en leggon

alles uit. Het is geen sociale instelling hier, en alle tijd die college's aan haar hesteden,

gaat ten koste van hun eigen werk. Als mensen him werk niet echt ongestoord kunncn

docn van negen tot vijf, dan is dal erg vervelend. Dit heeft negatieve gevolgen voor haar

en voor de afdeling".

Dig: "Soms is ondersteuning nodig. De directe college hecft natuurlijk te mnken met dc

capaciteiten van iemand die zodra er ccn keer icts anders gaat. uccr op het goedc spoor

moet worden gezet. Alle werkzaamheden speien /.ich hinnen het/clfdc straatje af. /.odra

het ecn heetje afwijkt moet er worden hijgestuurd en dat gaat ten koste van de eigen

tijd. Ik kan me heel goed voorstellen dat men op ccn gegeven moment denkt van nou,

vandaag liever even niet. Het kost dus wel eens moeite".

Bij ondersteuning in de randvoorwaardelijke sfeer moet worden gedacht aan het
regclcn van vervoer, concrete begeleiding van collcga's bij toilctbc/iK'k en thec- en
lunchpauzes. Met name door de randvoorwaardelijke ondersteuning, die voornamclijk
door collega's wordt uitgevoerd, ontstaat soms een positieve verandering van dc sfeer
op de werkvloer. Dit omdat banden tussen collega's ontstaan. die mogelijkerwijs
anders niet zouden worden gevonnd. Bovendicn wordt de betreffende werknemer
hierdoor meer betrokken bij het afdclingsgcbeuren.

In ccn cnkel geval wordt aangegeven dat dcze ondersteuning cen extra bclasting vormt
voor de collega's.

5.3.2 Algemeen en specifiek functioneren
Aan de getnterviewde leidinggevenden is gevraagd naar het functioneren in de
werksituatie van de gereYntegreerde werknemer die bij het bedrijf wcrkzaam is.
Aangezien het vanwege de diversiteit aan functies en bedrijven, vrijwel onmogclijk is
heldere criteria op te stellen ten aanzien van het functioneren van dc gereYntegreerde
werknemers, is gekozen voor de vergelijkcnde trap. Mierbij wordt ecn vergclijking
gemaakt tussen het functioneren van de gereYntegreerde werknemer met dat van
vergelijkbare collega's zonder bepcrkingen. De vragen hieromtrcnt zijn dcrhalve allccn
gesteld aan de direct leidinggevenden van de betreffende gereYntegreerde werknemer
omdat deze hierop beter zieht heeft dan hogere leidinggevenden. Sommigcn gcven aan
dat een vergelijking met andere collcga's niet mogelijk is (niet aanwezig).
In eerste instantie wordt een overzicht gegeven van dc gemeten variabelen (zic tabel
5.13), vervolgens wordt meer specifiek op de afzonderlijke variabelen ingegaan.
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label 5.13 Over/.ichl functioneren in de werksiluatie: vergelijking gereintegreerde werknemer met collega's
/.onder beperkingen Aantallen en percentages

Meer/hoger/beter Vergelijkbaar Minder/lager Nvt

Algcmene arbcidsproductiviteit (n=75) 11

Vakkennis (n-67) 8

Vaktechnischc vaardigheden (n-67) 12

Socialc vaardigheden (n-67) 7

Werkhouding(n-67) 18

Verzuim (n-75) H

Algcmcne arbcidsproductiviteit
Mecr dan de helft van de ge'i'nterviewde leidinggevenden geeft aan de arbeids-
productiviteit van de gereintegreerde werknemer gelijk is aan die van collega's (57%).
Vervolgens vindt 15% dc arbeidsproductiviteit van de gereintegreerde werknemer
hoger ten op/.ichte van collega's en een kwart van de geinterviewden is van mening dat
dc arbeidsproductiviteit lager is (27%).

Dig: "De mindere productivitcit kumt maar gedeeltelijk door zijn visuele handicap, ook door
zijn luiighcid. Als hij acticver zou zijn, zou hij veel nicer voor elkaar kunnen krijgen,
daar ben ik van ovcrtuigd".

Dig: "Zijn arbcidsproductiviteit is ietsjc lager. Dat blijkt bijvoorbeeld uit het feit dat hij alles
met een hand tnoct docn, minder sncl bcpaaldc handelingen verricht, met name

i bijvoorbeeld dat intoetsen en dingen opruimen. Daar lice ft hij gewoon wat meer tijd
voor nodig".

Dig: "Zijn arbeidsproductiviteit is hoger. Ik zou me kunnen voorstellen dat dat komt omdat
hij nicer lice ft mcegemankt dan ccn gcmiddclde medewerker en dat bij hem het
bewustwordingsproces is ontstaan van. je /uit crvoor moclen gaan! Ik denk dat de
oplciding bij het rcVntcgratieccntrum hem dat ook duidelijk hceft gemaakt".

Een hogera arbeidsproduetiviteit blijkt voomamelijk uit de inzet van de werknemer, de
werkhouding en motivatie. Bovendien is het in enkele gevallen meetbaar in productie-
resultaten. len lagere arbeidsproductiviteit blijkt onder meer uit een lager werktempo
en een venninderde in/etbaarheid. In de helft van de gevallen speelt de beperking zelf
hierbij geen rol.
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Vakkennis
Bij de helft van de gereintegreerde werknemers is de vakkennis even groot als die van
vergelijkbare collega's (55%). Een klein deel (12%) van de geVnterviewden gee ft aan
dat de gereintegreerde werknemer beschikt over meer vakkennis. een kwart van de
respondenten (24%) is van mening dat de betrelTende gereintegreerde werknemer over
minder vakkennis beschikt. De grotere vakkennis blijkt onder meer uit de kwaliteit van
het geleverde werk en de ervaring van de leidinggevende geinterviewde dat de
betreffende werknemer in verhouding over meer kennis beschikt. Minder vakkennis
blijkt onder meer uit de kwaliteit van het werk, uit het gegeven dat college's het werk
van de betreffende werknemer moeten corrigeren en/of door de mindere werkervaring
van de gereintegreerde werknemers. Ook komt het voor dat de gereVntegrccrde
werknemer meer tijd nodig heeft nieuwe kennis op te nemen.

Dig: "De vakkennis die hij had vanuit het reVntegratiecentrum was wcl nicer op het gchicd
waarop hij zieh had gespecialiseerd. Dat bleck uit het feit dat hij daar met computers
omging die wij hier helemaal niet hebben. Hij had ook al cursusscn gedaan op
computergebied en wist dus daardoor soms wel meer".

Wg: "Waar we nu tegenaan lopen met hem in dit geval is het heel jammer dat hij heel weinig
pedagogische ondersteuning heeft gehad en dat is eigenlijk het nadcel van de/e man.
Hij heeft de PTH gedaan en nu blijkt dat hij aan alle kanten tekort komt. Dat is een
groot probleem en daar komt nog een stukje vakkennis bij. waar hij ook aan tekort
komt. Dat is heel erg jammer, de opleiding zal wcl heel duur /ijn gewecst. Het rammelt
aan alle kanten, je verwacht loch wat meer inhoud op dit gebied".

Dig: "Hij heeft meer vakkennis over spreadsheets en tekstverwerking door /ijn opleiding bij
het reVntegratiecentrum en dat zijn toch wel dingen die wij weer niet wisten"

Vaktechnische vaardigheden
Volgens meer dan de helft van de geinterviewde Icidinggevenden (57%) beschikt de
betreffende gereintegreerde werknemer over evenveel vaktechnische vaardigheden als
vergelijkbare collega's. Een vijfde deel van de respondenten (18%) geeft aan dat de
gereintegreerde werknemer over meer vaktechnische vaardigheden beschikt. Ken
ongeveer even groot aantal (21%) is van mening dat de vaktechnische vaardigheden
van de gereintegreerde werknemer minder zijn dan die van vergelijkbare collega's.
Meer vaktechnische vaardigheden blijken voornamelijk uit ecn hogcre kwaliteit van
het werk, een hogere inzet en meer kennis en inzicht dan vergelijkbare collega's.
Minder vaktechnische vaardigheden blijken onder meer uit het lagere werktempo of
minder kennis en inzicht dan vergelijkbare collega's.
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Sociale vaardigheden • m
Tweederde van de gei'nterviewden (70%) geeft aan dat de betreffende werknemer over
evenveel sociale vaardigheden beschikt als vergelijkbare collega's. Een klein aantal
gemterviewden (10%) geeft aan dat de gerei'ntegreerde werknemer beschikt over meer
sociale vaardigheden, 16% van de respondenten is van mening dat de betreffende
gerefntegrcerdc werknemer over minder sociale vaardigheden beschikt. Betere sociale
vaardigheden uiten zieh voornamclijk door goede communicatieve vaardigheden, een
goed aanpassingsvermogen en cnthousiasme. Minder sociale vaardigheden blijken
onder meer uit de wijze waarop met collega's wordt omgegaan en een onvoldoende
communicatie- en aanpassingsvermogen.

Wg: "Door het circuit waarin ze terecht zijn gekomen, van uitkeringen, van praten met
allerlei mensen, hebben /.c in verhouding met andere mensen wat eerder dat ze vinden
dat /c ergons recht op hebben. Zc denken gauw dat /.e worden benadeeld. Mensen die in
dat circuit terecht zijn gekomen hebben het idee dat ze gepakt zullen worden en dat is
op een gegeven moment hclcmaal met waar. Je werkt jtewoon bij een bedrijf. daar word

je gewaardeerd. / e hebben ook een soort angst en daardoor gaan ze zieh vaak indekken
tcrwijl dat helemaal met nodig is. En als er ecu kcer kritiek is, daar wordt soms wat
mocilijkcr mce omgegaan".

Wg: "Als mensen met een beperking hier nieuw binnenkomen, krijgen ze een redelijk

krediet bij collega's. Maar als zij zieh op een zodanige wijze manifesteren dat ze zieh
constant achter die handicap vcrschuilen en veel aandacht \ragen voor die handicap,
tcrwijl die handicap heel duidclijk zichtbaar is en men er dus gewoon wcl bewust van is
dat er een handicap is, daa begin! dat irritaties op te roepen en dan komt van het een het
ander, l-ii op een gegeven moment gaat alles irriteren. Maar dat ligt niet aan haar

' handicap, ik denk dat dat in haar pcrsoonlijkhcid ligt".

Dig: "Zijn sociale vaardigheden zijn duidelijk bcter. dat blijk wel uit zijn gedrag,
mcegaandheid en zijn opstelling ten opzichte van collega's".

Dig: "Haar sociale vaardigheden zijn wat minder. Ze kan niet altijd even goed inschatten hoe
haar gedrag bij anderen ovcrkomt ze is namclijk nogal een dwingeland, aanhoudend
ge/eur ergens over soms. Ze heeft ook nogal een ncgatievc instelling. misschien wel
door wat /e allemaal heeft meegemaakt. zo van dit lukt niet en dat lukt niet.
Vcrdcdigcnd, afwerend. Ik probeer haar zoveel mogelijk te wijzen op haar
vcrantwoordclijkhedcn en haar zo zelfstandig mogelijk laten proberen te werken".

VVerkhoudinj»

Volgens ruim de helft van de ge'interviewden heeft de betreffende gereTntegreerde
werknemer een vergelijkbare werkhouding als die van zijn/haar collega's (61%). Ruim
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een kvvart van de geinterviewden (27%) geert aan dat de werkhouding van de
gereVntegreerde werknemer beter is dan die van vergelijkbare col lega 's en 10% van de
respondenten vindt de werkhouding van de gereVntegreerde werknemer minder goed
dan die van vergelijkbare col lega 's . Een betere werkhouding is grotendeels herkenbaar
door de inzet, motivatie en concentratie van deze werknemers. Bovendien kan daarbij
sprake zijn van een hogere arbeidsproductiviteit. Een minder giwde werkhouding blykt
voornamelijk uit een onvoidoende verantwoordelijkheidsbesef. - >S

Dig: "Zijn werkhouding is beter. hij is wat vasthoudender. Hij is gewoon erg gedreven en hij
wit bewijzen dat hij het kan".

Dig: "Hij wil zieh wel cens drukken. Hij heeft wel eens de nciging om iemnnd op te gaan ,;,
zocken cn daar dan een uurtje te gaan praten. Zeker met wann weer wil hij zieh wel
eens drukken".

Dig: "Haar werkhouding is vele malen slechter en dat kernt mede door haar handicap. Zij
heeft altijd pijn en dat uit zieh in vermoeidheid. Ze komt hier welccns binnen dat ze al
te moe is om te beginnen. Dat roept ook de nodige spanningen op bij collega's".

Verzuim
Het verzuimgedrag van de gereVntegreerde werknemer is vergelijkbaar met dat van
vergelijkbare collega's. aldus de mening van de helft van de geVnterviewdc Iciding-
gevenden (56%). Een vijfde deel van de respondenten (20%) zegt dat de gereVnte-
greerde werknemer een lager verzuim heeft dan vergelijkbare collega's, 15% van de
respondenten geeft aan dat het verzuimgedrag hoger is.

Wg: "Gelijk. F.en keer heeft hij wel problemen gehad, omdat hij toen een nieuwe prolhese
moest hebben. Hij is toen op dieet geweest, met de gcvolgcn dat er mecr spcling op zijn
prothese kwam en dat irriteerde matcloos. Hij is toen ongeveer vijf weken Ihuis
geweest. Hij was dus niet echt ziek, maar omdat hij lijnde paste zijn prothese niet meer.

Wg: "Ziekte heeft eigenlijk ook nooit zorgen gegeven, ze is bijna nooit zick. Nee. een Ickke
band voor haar rolstoel is eigenlijk alles, voor de rest scharrcll /e altijd vrolijk längs."

Dig: "lets hoger. Hij pakt makkelijk de telefoon van ik voel me niet goed. ik blijf thuis".

Wg: "Haar verzuim is lager in vergelijking met collega's, ze verzuimt nooit. Ook vakanlics
neemt ze niet np. Ik moet haar dwingen om op vakantie te gaan. Nou goed. een weck je
dan. Ik vind dan dat er nog een week bij moet. Nou dat doet ze dan en dan gaat ze in die
week bij die andere werkgever werken".
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Redenen waarom meer wordt verzuimd zijn onder meer omdat volgens de werkgevers
de gereintegreerde werknemers eerder last van hebben van klachten die gerelateerd
zijn aan de bcperking(en) of dat noodzakelijke operaties moet worden uitgevoerd.

Invloed werksfeer .••- .-;•-•:
De helft van de gefntcrviewden (53%) gee ft aan dat de aanstelling van de
gereintegrecrde werknemer gecn invloed heefl gehad op de sfeer op de werkvloer.
Vrijwel alle overige gcintervicwde leidinggcvenden (39%) zijn van mening dat de
aanstelling van de betreffende werknemer met al dan niet zichtbare beperkingen een
positieve invloed heeft gehad op de sfeer op de werkvloer. Deze positieve verandering
blijkt uit onder meer een bctere werksfeer, meer begrip en respect voor elkaar en met
name voor de gereintegreerde werknemer, aldus de geinterviewde leidinggevenden.
Als redenen voor deze positief veranderde sfeer worden voornamelijk gegeven de
uitstraling van de betreffende werknemer, de goede inzet, goede sociale vaardigheden,
lager ver/.uimgedrag, goede collegialiteit en een hogere arbeidsproductiviteit.

Dig: "Wat ik heb gemerkt, is dat hel met haar college's niet zo goed ging in het begin. Er
werden opmerkingen over haar handicap gcplaatst door haar collega's. Ze zit in een
plocg met veel mannen en dit leiddc lot vervelende situaties. Deze collega's is heel
goed duidelijk gemaukt dat ze dit niet accepleerde. Ze is nu volledig geaccepteerd in de
grocp".

Dig: "l)e sfeer op de afdeling is beTnvloed. Met name in het begin is iedereen nieuwsgierig.
IX* hoiul van haar hecft ook een bepaaldc sfeer, die is zelfs als officieel medewerker in
dienst getrcden. Mensen gaan toch icts anders met elkaar om, omdat ze van dichtbij
icmand met een handicap /icn. /.c /ten Mat dat voor problemen op het persoonlijk
gehied kan hchben. mnar ook hoe icmand daar iedere dag bovenuit kan stijgen. Dus
heel duidelijk heeft het ucl zijn invloed".

Enkclc geVntcrv icwden (5%) geven aan dat de sfeer minder is geworden sinds de
aanstclling van de betreffende werknemer. Dit is onder nicer herkenbaar door de weer-
stand van collega's ten op/ichtc van de gereintegreerde werknemer. dan wel uit kleine
irritutics bij collega's.

Dig: "Als hij zieh op een irritante wijze manifested! bij de collega's, dan hebben zij een veel
groter machtsmiddel om het hem tc latcn voelen dan normaal onder collega's gebcurt.
lemand die rolsloelgebonden is kun je gemakkelijk weren \an je afdeling. Zet maareen
rware kast op een plak wnar hij er niet längs kan. dat soort sferen kun je hier wel
vinden".
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Redenen die worden genoemd voor dc verminderdc werksfeer hcbbcn betrckking op
de 'excuusfunctie' van de beperking.

Dig: "Haar directe collega's. die moeten koffie halen. Zij hebben al heel gauw de neiging om
•'• •'' ' ' ' •••' tiles voor haar te doen en zij heeft de neiging daar misbruik van te maken. Zij zal ^
<? • anderen gebruiken om dingen vix>r haar te doen. en het zijn nllcmaal dingen die ze zelf "•

kan doen. Dit heeft met haar persoonlijkheid te maken, niet met liaar hundicap." ••

Met name btijken aanpassingen van het takenpakket en de benodigdc ondcrstcuning
van invloed te zijn op de sfeer op de werkvloer. Aanpassingen van dc wcrkplck en
aangepaste werktijden blijken geen invloed te hebben op de steer op de werkvloer.

Doorgroeimogelijkheden
Bij vrijvvel alle bedrijven (88%) geldt dat doorgroeimogelijkheden aanwczig zijn voor
de werknemers. De doorgroeikansen van de gereintegrcerde werkncniers blijken in
nicer dan de helft van de gevallen (58%) gelijk aan die van collega's in vergclijkbare
functies. Een klein aantal geinterviewde leidinggevenden (15%) geett aan dat de
doorgroeimogelijkheden kleiner zijn, een enkele geinterviewde (5%) schal in dat dc
kans op doorgroei groter is, in vergelijking met die van collega's.

Wg: "Groter, door zijn positieve instelling en prettige manier van omgaan met collega's.
Daamaast kan hij als oud-onderwijzer goed kennis overdragen".

Wg: "Hij verdient minimumloon en als ik het commercicel ga bekijken. dan is het
onverantwoord om hem dat loon uit te betalen en praat ik nog niet over hem opslag te
geven. Want hij kan dus een heleboel dus perse nooit, hij doet er veel langer over dan
jemand anders".

Dig: "Hij is te werk gesteld als machinebediende. Eerst heeft hij een tijdje meegelopcn als
een soort stage. Toen bleek het dat hij heel wat pit had. hij was goed wakker. Daardoor
kon hij vrij snel zelfstandig met de machines werken en is hij mcewcrkend voorman
geworden".

Wg: "Hier heeft ze ook al op veel plaatsen gesolliciteerd, maar ze is er nooit in geslaagd om
op een plek te komen. die ze ambieerde. Ze heeft eigenlijk weinig inzicht in haar
handicap. Zij denkt zelf dat ze tot meer in staat is als wat anderen ervaren. Bcpaalde
werkzaamheden kan ze nu eenmaal niet uitvoeren. Ze maakt af en toe fouten met het
opbergen van dingen bijvoorbeeld en dat keert zieh tegen haar. Ik zeg ook wel cens van,
luister je mag blij zijn dat je hier werkt en ook op de plek waar je kan werken, maar ze
wil graag meer".
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Van de geinterviewde leidinggevenden die hebben aangegeven dat de leans op
doorgroei voor de geremtegreerde werknemer kleiner is, geven vijf respondenten aan
dat de aanwe/.ige bepcrking hiervoor de reden is. Andere redenen die worden gegeven
zijn onder meer net tijdelijke dienstverband, het huidige functioner;n, te weinig
capaciteitcn of" omdat de functie geen kans biedt op promotie. Meer kans op promotie
is het gevolg van de aanwezige vaardigheden en/of de positieve instell ing van de
gereintegreerde werknemer, aldus de geinterviewde leidinggevenden.
Hij de hellt van de bedrijven waarbij doorgroeimogclijkheden aanwezig zijn, heeft de
gereintegreerde werknemer reeds een doorgroei mecgemaakt. Meestal in de zin van
promotie, extra opslag en/of het dragen van meer verantwoordelijkheid.

5.3.3 Werkgeverspcrspectief: factoren van invloed op blijvende integratie
In hoofdstuk 2 worden meerdere factoren genoemd die van invloed zijn op reintegratie.
Het volgen van een scholingsprogramma wordt gezien als een factor die de
reYntcgratickans positief bemvloedt. De in dit proefschrift beschreven werknemers-
popukitic heefl als gcmccnschappclijk kenmerk dal zij ecn scholingsprogramma
hebben doorlopen en ten dele succesvol zijn gereintegreerd. Het grootste deel van de
gercYntegrccrde werknemers is uitgestroomd uit de WAO. Het streven is echter tevens
hemicuwdc instroom te voorkomen. Aan de geinterviewde leidinggevenden is
gevraagd welke factoren naar hun idee van invloed zijn op blijvende succesvolle
rcYntegratie van mensen met beperkingen.

De geYnterviewde leidinggevenden maken in hun antwoord op deze vraag een
onderschcid tussen factoren die bijdragen aan succesvolle integratie en factoren die de
integratie kunncn lutcn mislukkcn (label 5.14). In ecn aantal gevallen zijn deze
factoren complcincntair (meerdere antwoorden zijn mogelijk).

Tabel 5. H Ovcr/ichi factoren van invloed op succesvolle blijvende integral* van mensen met beperkingen.
(n 75). Aantallcn

posilieve negatieve
bijdrage bijdrage

Persoonsgebonden Inzet en molivatie van werknemer 23 7
factoren

Sociale vaardigheden werknemer 7 3

Vakbekwaamheid werknemer 6 4

Flexibiliteit werknemer 3
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Tabel 5.14 Overzichi facloren van invloed op succesvolle blijvende integratie van mensen mel beperkingcn.
(n=-7S). Aantallen

Bedrijfsgebonden Voorbereiding van plaatsing door bedrijf l<> 8

factoren . - , , . .

Altitude collega s

Afstemming werk en capaciteiten en mogelijkheden werknemer

Aangepaste werkplek/werkomgeving

Flexibiliteit vanuil de organisatie

Attitude werkgever

Begeleidingsmogelijkheden voor werknemer

Positie van werknemer

Inpasbaarhcid binnen team

Omgevingsgebonden Begclciding organisatie door externen 6
factoren

Facilitcrendc wet- en rcgelgcvmg 1

Indruk van capaciteiten en mogelijkheden werknemer bij aanname 8

Aantal aanpassingen 4

Factoren die worden genoemd kunnen worden onderscheiden in persoonsgebonden

factoren, bedrijfsgebonden factoren en omgevingsgebonden factoren. Met belrckking

tot persoonsgebonden factoren blijken met name in/et, motivatie, sociale vaardigheden

en vakbekwaamheid van de persoon doorslaggevend te zijn voor succes, aldus de

geinterviewde leidinggevenden.

Wg: "In de eerste plaats denk ik dat dat heel sterk samenhangt met de persoon. dat is dus
psychologisch. Op het moment dat jemand echt wil, als blijkl dat je daar Sympathie
voor hebt, stappcn mensen makkclijker over belemmeringen heen dan wannccr dat nie!
zo is. Dan wordt men tegendraads, dan vindt men altijd wcl icts van dingen die dan
normaal geen probleem zijn, die dan incens wel een probleem worden. Kclalionclc
verhoudingen zijn heel belangrijk. hoe gaat icmand met zijn handicap om. hoc
presenteert hij zieh? Is hij opgeruimd in de zin van, is hij pessimistisch, straalt hij een
stukje luiheid uit? Dat is toch heel belangrijk. Die factoren verschillen in wezen nict
van iemand zonder een handicap, maar ze worden toegcschrcvcn aan zo'n handicap.
Het gaat toch om een stuk beeldvorming wat er omheen plaatsvindt. Die factoren
worden sterker, daar wordt een soort hogere waarde aan tocgekend".
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Bcdrijfsgebonden factoren die langdurige reYntegratie bevorderen, hebben voor-

namelijk betrekking op een goede voorbereiding van de plaatsing door het bedrijf,

bijvoorbceld door middel van voorlichting aan toekomstige collega's, de houding van

het management en het personeel ten opzichte van het in dienst hebben van personen

met cen beperking alsmcde een goede afstemming van de werkplek op de persoon met

zijn/haar bepcrkingen.

Wg: "Een re integral ie mislukt wanneer een bedrijf iemand met een handicap op de
verkecrde piek zet. Je kunt natuurlijk nooit van tcvoren inschatten met iemand die je
zonder handicap aannccmt, of dat allemaal goed gaat. Maar ik denk dat je bij het
plaatscn van mensen met cen handicap vooraf tien keer zo goed moet nadenken of het
de juiste werkplek is voor iemand".

Wg: "In het begin zou cr aandacht mocten worden besteed aan het draagvlak van de rest van
het personeel om iemand ann te nemen met een handicap. Als je dat hebt is de aanname
en dc bcgeleiding danr cen uitwerking van. I let mislukt als je niet goed overlegt met
ailUytUi' s wnui ik ilr.nk ila» .dat w.h» .naodjuikftljik .is jrta.» .fir jaw ̂ lofidf
informatievnorzicning is en het tijdig bij betrekken van personeel etc.".

Wg: "Maar dat hij blind is. daar hcert het hele bedrijf last van. Om een voorbeeld te geven,
hij loop! hier het gcbouw uit met zijn hond en denkt naar beneden toe te lopen. loopt hij
hier /o ecu knmer binnen, twee kamers binnen, waar net een vergadering bezig is. Het
is weI lachen, manr iedcreen heelt daar dus last van en in dit soort situaties moet dat dus
heel breed gedragen worden.".

Als omgevingsgebonden factoren die de re'mtegratiemogelijkheden bevorderen, wordt

dtn>r dc rcspondciilcn voomanielijk de bcgeleiding door externe instellingen bij het

uanstcllen en bij het in dienst hebben van de gereintegreerde werknemer genoemd. Een

goede bcgeleiding van buitenaf heeft een positieve invioed op een succesvolle

blijvende intcgratic.

Wg: "Als ik even kijk met de ogen van een ondememer. Ik denk dat het heel goed is. zeker
bij cen blind persoon dat daar een soort 'job-coach' tijdelijk bij zou zijn en dat ja als
ondememing voorlopig even niet lastig wordt gcvallcn met 'regelingetje zus,
rcgclingctjc / o \ In is dat prima voor clkaar en die werknemer kost cen aantal maanden
nicts. maar maakt het vervolgens waar. Dan denk ik dat er heel \eel ondememers zijn.
die /eggen \nn ja. Maar als ie in het begin teveel zit te pushen \an. neern me nou in
dienst, dan denk ik dat mensen /eggen, dan heb ik weer zovcel rompslomp. Je moet
eigcnlijk die hele rompslomp ueghalen. I'll het zoveel mogclijk in een situatie
kanalisercn Bij\oorbeeld door zo'n jobcoach, die weet alles en die regelt alles".
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Tot slot wordt nog opgemerkt dat naar het idee van de leidinggevenden ccn reintegratie
kans maakt te mislukken wanneer de. bij de betreffende werknemer. aanwezige
capaciteiten en mogelijkheden in de praktijk minder blijken te zijn dan in eerste
instantie wordt aangegeven. Ook wordt aangegeven dat een te groot aantal
aanpassingen de kans op reintegratie negatief beinvloedt. ten/ij een tegemoctkoming in
de kosten mogelijk is.

5.4 KOSTEN VERSUS BATEN

Uet primaire doel van de reintegratiecentra is het toeleiden van personen met een
arbcidshandicap naar betaald werk. Daardoor ontstaat vervolgens een vennindcrd
beroep op de sociale zekerhcid voor dicgenen die een scholingsprogramma hcbbcii
gevolgd en gerei'ntegreerd zijn. Het hebhen van betaald werk en ccn vennindcrd
beroep op de sociale zekerheid kan daarom worden gezien als een van de baten van het
volgen van een scholingsprogramma. Overige baten betreffen het venverven van een
nieuwe status en positic. dcze zijn echter mocilijk in financiele tcrmen nit te dnikken.
In de in dit proefschrift beschreven studie is onderzocht in hoevcrre oud-cursistcn
betaald werk hebben en in hoevcrre zij (nog) gebruik maken van een uitkering. De
kosten die gepaard gaan met het scholen van de cursistcn zijn cvcnccns in kaart
gebracht. Voor wat betreft de kosten van de scholingsprogramma's is uitgegaan van
het dagtaricf. Dit dagtarief is opgcbouwd uit alle variabcle en vaste kosten van het
scholingsprogramma. Verondersteld mag worden dat dit een reöle afspiegcling is van
de daadwerkelijke kosten, i.e. de kostprijs.

Inzicht in de scholingskosten en inzicht in dc inkomens- en uitkeringspositic biedt de
mogelijkheid om de kosten van de scholingsprogramma's af te zetten legen de baten
van de scholingsprogramma's. in dit geval uitgedrukt als een vermindcrd gebruik van
uitkeringen tengevolge van het hebben van betaald werk.

De totale vaste en variabele kosten van een scholingsprogramma tijdens de
onderzochte periode bedragen, uitgaande van het aantal scholingsdagcn vermenig-
vuldigd met het dagtaricf. gemiddeld / 105.298,- per cursist.

Aan de baten-kant wordt uitgegaan van het perspecticf van de sociale zekerheid.
Cursisten die een baan vinden. venverven daarmce een inkomen en maken gcen of
slechts nog een geringe aanspraak op een sociale uitkering. In label 5.15 wordt ccn
overzicht gegeven van de uitkeringspositie van oud-cursisten, waarbij een ondcrschcid
wordt gemaakt tussen oud-cursisten die werken en oud-cursisten die niet werken.
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Tabcl 5.15 Over/icht uitkeringspositie oud-cursislen.

percentages

Geen uitkering

Wcl uilkcring

Gehele populatie

n = 504

259 5 1 %

245 49%

RESULTATEN: PARTICIPATE

werkenden en niet-werkenden (n-504). Aantallen en

Werkenden

n = 3

251

127

78

66%

34%

Niet-werkenden

n= 126

8 6%

1 18 94%

De helft van de gehele populatie oud-cursisten heeft een of andere vorm van uitkering,
varil'rcnd van ecn WAO-uitkcring, WW-uitkering of BW-uitkering of een combinatie
van deze uitkeringen. Met gemiddclde uitkeringspcrcentage voor de oud-cursisten die
werken, bedraagt 32%.

Modelmaligc doorberekening van de kosten-baten analyse
Voor hel bepalen van de kosten en baten van de scholingsprogramma's kunnen twee
scenario's worden gehantccrd. Ten eerste het scenario dat uitgaat van de ideale situatie,
named jk een rendement van 100%. Het tweede scenario gaat uit van dc reele situatie.

Scenario 1: Maximaal rendement
Uitgaand van ecn cohort van 50 cursisten zou een maximaal rendement betekenen dat:

alle oud-cursisten binnen enkele maanden een baan hebben.
gee» van de oud-cursisten nog aanspraak maakt op ecn uitkering,
oud-cursislcn. indicn zij een baan gevonden hebben, ook werkzaam blijven (in
dezclfde of in een andere baan).
dc gemiddclde uitkeringskosten gelijk zijn aan de landelijk gemiddelde
AAW/WAO uitkeringskosten voor werknemers en vroeggehandicapten
(uitsluitend AAW), die in dc cursistcnpopulatie verdccld zijn in de verhouding
2:1. Dit kan, rekening houdend met het jaar van uitstroom, worden geschat op /
25.700.- per persoon per jaar (C TSV. 1997).

Kosten van dc het scholingsprogramma:
Per 50 eursistcn bedragen de integrale kosten van het scholingsprogramma (alle
varinbele en vaste kosten zijn hierin opgenomen): / 5.264.900.-. Oil implicccrt dat de
kostprijs per student / 105.298.- bedraagt.
Opbrcngsten:
Uitgaaiule van een cohort van 50 cursisten levert dit maximaal een besparing op per
jaar van 50 x / 25.700.- (gemiddeld uitkeringsniveau) van / 1.285.000.-. Bij een
maximaal rendement worden de scholingskostcn in 4.1 jaar terugverdiend.
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Scenario 2: Hel werkelijk gerealiseerde rendemcnl '
Uitgaande van een cohort van 50 cursisten betekent het werkelijk gereuliseerd
r e n d e m e n t : , > .;; <.-.,>•; ; - 4 - ^;y«

van de cursisten heeft gemiddeld 50% werk, zonder enige vorm van uitkering = *
(25 uitkeringsjaren). *
25% heeft werk met gemiddeld 32% uitkering (8.5 uitkeringsjaren). <i
25% heeft ondanks het reintegratieprogramma geen werk en blijft aanspraak
maken op een uitkering.

Bij 50 cursisten worden, uitgaande van de resultatcn. over de ondcr/ockspcriode
jaarlijks 33.5 uitkeringsjaren bespaard. Ondcr do (erectile aanname dat iedcreen die
werk krijgt, ook aan hel werk (zelfde of andere baan) blijft, Icvert het scholings-
programma jaarlijks / 860.950,- op.

Uitgaande van dezelfde scholingskosten als in scenario I geldl dat bij de gcmiddcldc
financieringskosten van het scholingsprogramma over de onder/ocksperiodc het break-
even-point bereikt wordt na 6.1 jaar (zie figuur 5.2).

KOSTEN

BATEN

LEEFTIJD

Figuur 5.2 Kosten versus baten
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Uitgaande van een gemiddelde ieeftijd van 30 jaar bij afronding van het
scholingsprogramma, c.q. het vinden van een baan op körte termijn, zijn de oud-
cursistcn op het break-even point gemiddeld 36 jaar. Op dat moment is de besparing
aan uitkeringskosten gelijk aan de totale scholingskosten (zie figuur 5.2). Gezien het
feit dat nict alle baten (sociale baten, verminderde kosten aan gezondheidszorg, hogere
belastingopbrengst ten gevolge van de gestegen inkomens en dergelijke) meegenomen
kunnen worden is dit ccn conservatieve inschatting.

Samcnvattend heeft driekwart van dc oud-cursisten na succesvolle afronding van het
scholingsprogramma betaald werk in ccn baan die grotendeels aansluit op het gevolgde
scholingsprogramma. zowel qua inhoud als qua niveau. Cursisten vinden enerzijds
werk door het solliciteren op reguliere vacatures of het versturen van open sollicitaties.
ander/ijds door bemiddelingsactiviteiten van derden. Oud-cursisten vinden voor-
namelijk werk in de dicnstverlenende sector en bij productie/productieverwerkende
bedrijven.
Volgens wcrkjtcvers zjin <1<" oiui-cursisten .aaiyu?nom/?p ,van\wgv iJuir .vakmnfgt"

vaardigheden en/of hun persoonlijkhcid. waarbij in een aantal gevallen tevens het
handicapbcleid in de organisatie een rol hcefl gespeeld. Werkgevers hebben vrijwel
geen gcbruik gcmaakl van wettelijke regelingen en instrumenten ondanks dat ze
hiertoe de mogelijkhcid hebben.

Minder dan de helft van dc oud-cursisten heeft aanpassingen in de werksituatie nodig.
waarbij moot worden gedacht aan aanpassingen van de werkpiek, aanpassingen van het
takenpakkct. aanpassingen van dc wcrktijden en ondersteuning en begeleiding van
collcga's en Icidinggcvenden.

Volgens drickwart van dc werkgcvers functioneren de gercintegreerde werknemers op
gelijk of hoger niveau in vergelijking met collega's die hetzelfde of vergelijkbaar werk
verrichten en geen bepcrkingen hebben. Werkgevers zijn van men ing dat de sfeer niet
of op een positieve wijze is beinvloed door de komst van deze werknemer. hetgeen
blijkl nil een betöre werksfecr en nicer respect en begrip voor elkaar.
De helft van dc oud-cursislcn hceft een uitkering. Dit geldt voor een derdc deel van de
werkenden, waarbij dc uitkering gemiddeld 32% van het totale inkomen beslaat. Na
ongeveer zes jaar blijken naar schatting. de besparingen aan uitkeringen overeen te
koincn met de kosten van het scholingsprogramma. De oud-cursisten zijn op het break-
even point gemiddeld 36 jaar en in potentie nog een groot aantal jaren actief
participcrend op de arbeidsmurkt.
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Concluderend kan worden gesteld dat de diverse centra, die op vcrschillende wijze
hun scholingsprogramma's vormgeven en die verschillen in hun cursistenpopulaties.
vergelijkbare resultaten opleveren. Hetgeen er op wijst dat de bcnadering van een
intensief en uitvoerig scholingsprogramma an sich een factor is die het succes van
arbeidsintegratie van mensen met een chronische arbeidshandicap verklaart.
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PARTICIPATIE GEANALYSEERD

6.1 INLEIDING

In de voorgaande hoofdstukken 4 en 5 zijn de drie factorcn waannee in dit procfschrift
participatie is gcdefinieerd, beschreven. In onderhavig hoofdstuk wordt antwoord
gegeven op de vragen 4 en 5 van de in dit proefschrilt beschreven Studie, waurbij
gebruik wordt gemaakt van het in paragraaf 2.7 geprcsenteerde analyscmodcl voor het
proces van arbeidsintegratie (liguur 6.1).
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BcdrijKcrtxindrn factorcu

(irtKitli: hednjf

l>pe hedrijf

( ulluur hedrijf

III

Figuur 6.1 Analysemodel voor het proces van arbeidsrelnlegralie
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Het betreft de beantwoording van de volgende onderzoeksvragen:

•/ /« we/it ma/e /»////ten pe/\soon.sgeAortJert_/äc7ore/j Ay /e drage/J aan /?e/
Ae/ sc//o//>;g.v/wogra/wma, zyra/e een /oewa/we /« Je per5oow/y£e

p Je regw//ere arAe/J.vmar£f e/J

5 /n we/£e mafe Jrage« Je veryc/nV/enJe e/emert/en vaw Aef sc/?o//>;g.s/vflgra/w/wa,
Je va^//jeore//jc/je co/npo«ew/ e« Je Aege/e/J/ng.?- ew

Ay a«« Ae/ re5«//flo/ va/j Ae/ 5c/io//>;g5/wogra/w/na,
zy«Je eew /oewame /« Je peryoo«/y£e o«nv/iÄ:e//>7g. p/aaW/ng o/? Je regu//ere

/>J Je

In dit model wordt een relatic gelegd tussen persoonsfactoren, het scholings-
programma. dc doorgcmaaktc pcrsoonlijke ontwikkeling, plaatsing op korte en lange
(cruiijn en het lunetioneren in de werksituatie.
In eerste instantie zal binnen de factoren op item niveau worden gekeken naar
verbanden um mecr in/.ieht te krijgen in de onderlingc samenhang. Vervolgens zal.
daar waar mogelijk. op schaalniveau verder worden geanalyseerd.

In paragraaf 6.2 wordt ingegaan op de relatie tussen de persoonsgebonden faetoren en
de drie faetoren van participate (pcrsoonlijke ontwikkeling. plaatsing en functioneren
in de werksituatie), waama vervolgens in paragraaf 6.3 de invloed van dc factoren
gerelateerd aan het scholingsprogramma op de persixinlijke ontwikkeling van de oud-
cursisten worden beschreven. alsmede de invlocd hiervan op de plaatsing op korte en
op de lange termijn en het functioneren in de werksituatie. In paragraaf 6.4 zal
tenslotte de relatie tussen de drie factoren worden beschreven.

6.2 PERSOONSGEBONDEN FACTOREN

Bij een analyse van dc invloed van persoonsgebonden factoren op succesvolle
participate (/.ie llguur 6.2). wordt in eerste instantie gekeken naar de relatie tussen
persoonsgebonden factoren en persoonlijke ontwikkeling. Vervolgens wordt gekeken
in hoevcrre persoonsgebonden factoren een relatie hebben met plaatsing op korte
termijn en plaatsing op lange termijn. lenslottc /al worden beschreven in hoeverre
persoonsgebonden factoren van invloed zijn op het functioneren in de werksituatie.

146



HooFDsniK 6 PAR riciPA i u: C;KANALYSI:KRD

Persoonsgebonden
facloren

I.ceftijd

(ieslacht

Opleiding

Arbcidsvcrlcdcn

Aandoening

Persoonlijke ontwikkeling

ZelfVertrouwen

Omgaan met beperkingen

Sociale vaardigheden

Incasseringsvermogen

Kunctioncrcn op
arbeidsmarkl

Plaatsing

Aannamc proces

Benodigde werkaanpassingen

Kork' tcrmijn plaalsing

lange tcmiijn plaatsing

Aansluiling met
scholingsprogramma

Funclioncrcn in ilr
werksitualic

Oeregcldc aunpassingen

Algcmcnc pnxiuctivitcil

Vakkcnnis

Vaklechnischc
vaardigheden

Sociale vaardigheden

Wcrkhouding

Ver/utm

Figuur 6.2 Relatie persoonsgebonden factoren en panicipatie

Persoonsgebonden factoren en persoonlijke ontwikkeling
In de hicrnavolgcndc tabcllcn 6.1 en 6.2 wordt ecu ovcr/ichl gcgcvcn van de mogclijkc
verbanden binnen rcspcclicvclijk de persoonsgebonden factoren en de variabelen
binnen de factor persoonlijke ontwikkeling. Gezien hct nominale karakler van dc
variabele 'aandoening', is deze uit de analyse gclatcn.

Tabel 6.1 Correlaties tussen dc persoonsgebonden (acloren leeltijd. geslacht. hoog^lc opleiding
(vooral'gaande aan hct scholingsprogramma) en arbeidsvcrlcdcn (n 504)

Hoogste opl.

Geslacht

Hoogste opleiding

Arbeidsverleden

Leeftijd

-.01

. 14"

. 5 3 "

Ges

.17

- 18

" p u 0.01

Naarmatc cursistcn ouder zijn, is hun oplcidingsnivcau voorafgaandc aan hct
scholingsprogramma hoger en hebben /e mecr gewerkt. Daarnaast hebben mccr
mannen dan vrouwen. .oorafgaande aan hct scholingsprogramma gewerkt en zijn
vrouwen relatief hoger opgeleid dan mannen.
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In dc hicrnavolgende tabel 6.2 worden de correlaties tussen de onafhankelijke
persoonsgebondcn factorcn en de afhankelijke factor persoonlijke ontwikkeling
weergegeven, waarbij zowel de correlatie op schaalniveau wordt weergegeven alsmede
de meer specifieke verbanden.

Tabel 6.2 Corrclatics tussen de onafhankelijke persoonsgebonden t'actoren lceftijd. geslacht. hoogste
nplciding (voorafgaandc aan het scholingsprogratnma) en arbeidsverleden en de afhankelijke factor
persoonlijke ontwikkeling, alsmede de individuele alhankeüjke variabelen binnen de factor
persoonlijke ontwikkeling. zelfvertrouwen, omgaan met beperkingen. sociale vaardigheden,
incasseringsvermogen en functioneren op de arbeidsmarkt (n= 504)

Iccllijil

Geilachl

Hoogste opl.

Arbcidsvcrk-dcn

Persoonlijke
ontwikkeling

.02

.04

.01

IK.

/.clf-
vertrouwen

-.06

-.02

.04

o')

Omgaan met
beperkingen

-.06

-.00

-.01

-.10*

Sociale
vaardigheden

.10«

-.04

01

.00

Incasserings-
vermogen

.08

-.05

.00

.00

Kunctioneren
arbeidsmarkt

.04

.00

.00

.03

• 0.01 ^ p

Naarmate de oud-cursisten ouder zijn, geven ze aan door het scholingsprogramma
mcer sociale vaardigheden ontwikkeld te hebben. Oud-cursisten zonder arbeids-
verleden geven aan beter gelcerd tc hebben om 'om te kunnen gaan' met hun
beperkingen.
De ovcrige onathankelijke variabelen tonen geen verband met de persoonlijke
ontwikkelingsvariabelen. hetgeen impliceert dat de persoonskenmerken relatief weinig
van invloed zijn op het effect van het scholingsprogramma op de persoonlijke
ontwikkeling. Analyse op ccntrumnivcau gceft vrijwcl geen afwijkend beeld dan het
hier gcschelsle (zie de tabellen 6.2a - 6.2e van de bijlage).
Ken multiple lineaire regressie analyse laat vervolgens zien dat geen van de variabelen
voorspellend is voor de persoonlijke ontwikkeling.

Persoonsgebondcn factoren en plaatsing
Binnen de factor plaatsing correleren de variabelen plaatsing op korte termijn en
plaatsing op lange termijn met clkaar (r = 0.45, p<0.05). Oud-cursisten die op korte
(crmijn werk hebben gevonden. /ijn vaker wcrkzaam op lance termijn. De variabcle
aansluiting scholinvisprogramma is een gesommeerde variabele \an de twee variabelen
aansluiting baaii op theoretisch en aansluiting op praktisch gebied (alpha = 0.75).
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In de hiernavolgcnde tabel 6.3 wordt een overzicht gegevcn van de inogclijke
verbanden tussen de persoonsgebonden factoren en de plaatsingsvariabelen. /

Tubel 6.3 Corrclaties lussen de onathankelijkc persoonsgebonden lactoren lecHijd, gosltuhl. hoogslc
opleiding (voorafgaande aan hel schoiingsprogramma) en arbeidsvcrleden en de individucle
afhankclijke variabelcn binnen de factor plaatsing. namelijk uanpassingen. werk tip korte lennijn,
werk op lange termijn en aansluiting van baan hij hel schoiingsprogramma (n 504)

Leeftijd

Geslacht

Hoogste opl.

Arbeidsverleden

• 0.01 • p
•• 0.001 <p

Aantal

aan passingen

.00

.09»

.10»

-.0»)

i 0.05

$0.01

Werk op kortc
temiijn

.08

.00

.03

.03

Werk op
lange termijn

.06

- I t *

-.13"

.04

Aansluiting vim buun by

schoiingsprogramma

.04

. 0 1 - %

.01

00

Mannen hebben. in strijd met de gegevens bekend uit de literatuur. in vergelijking met
vrouwen, minder aanpassingen nodig. Dit geldt eveneens voor werknemers met een
lager opleidingsniveau, voorafgaande aan het seholingsprogramma. Particle corrclalic
wijst uit dat de samenhang tussen opleidingsniveau en geslacht niet de verklaring
vormt voor de afzonderlijke samenhang tussen gcslaeht, opleidingsniveau en het totaal
aantal aanpassingen, hetgeen overeenstemt met dc literatuur. Analyse op basis van
diagnose corrigeert voor hoogste opleiding in relatie tot hel totaal aantal aanpassingen,
maar nict voor geslacht. Waarschijnlijk zijn voor dc gevonden samenhang andere dan
de onderzochte variabelen verantwoordclijk.

Mannen zijn, in vergelijking met vrouwen, meer werkzaam op de lange termijn. In
strijd met wat uit eerder onderzoek bekend is, geldt dit evencens voor oud-cursistcn
met een lager opleidingsniveau, voorafgaande aan het schoiingsprogramma. (ie/.icn de
samenhang tussen opleidingsniveau en geslacht (vrouwen zijn hoger opgeleid) kan de
verklaring mogelijk hierin gelegen zijn. Ook hier wijst particle correlatie uit dat dit nict
het geval is.

Uit de analyses op ccntrumnivcau blijken de jongere cursisten van Hocnsbrocck mccr
aan het werk te zijn op de korte en de lange termijn. Dc cursisten van llcliomarc
zonder arbeidsverleden zijn, in vergelijking met dicgenen met een arbeidsverleden,
mcer aan het werk op de korte termijn. Voor het overige worden geen andere
verbanden gevonden dan de in tabel 6.3 geprcscntccrdc verbanden (zic de tabcllcn
6.3a - 6.3e van bijlagc 1).
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Toetsing met behulp van logistische regressie en multiple lineaire regressie wijst uit
dat cursisten met een arbeidsverleden, een grotere kans hebben op werk op zowel korte
als lange termijn. Daarnaast is de kans op werk op zowel korte als lange termijn groter,
naarmatc cursisten jonger zijn, hetgeen overeenstemt met de gegevens uit de literatuur
(zic label 6.4). De/.e algcmcne bevindingen komen overeen met de bevindingen op
centrumnivcau (zie de tabcllcn 6.4a - 6.4c van bijlagc 1). Particle correlatie wijst uit
dat de samenhang tusscn leeftijd en het al dan niet hebben gewerkt voorafgaande aan
het scholingsprogramma niet van invloed is op deze bevindingen. De samenhang
tussen gcslacht en arbeidsverleden is eveneens niet van invloed.
Cursisten die hogcr zijn opgeleid, voorafgaande aan het scholingsprogramma. hebben
meer aanpassingen nodig. Daarnaast blijkt dat vrouwen relatief meer aanpassingen
nodig hebben dan mannen (zic tabel 6.5).

Tabcl 6.4 l.ogistischc rcgrcssicvergclijking van dc onafhankelijke persoonsgebonden factoren leeftijd,
gcslachl. hoogsic opieiding (voorafgaande aan het scholingsprogramma) cn arbeidsverleden ten
aan/icn van werk op korte cn/of lange Icrmijn (n-504)

Werk op korte termijn Werk op lange termijn

i:xp(B) B (Si; .) Kxp(H)

Leeftijd

Geslacht

Hoogste opl.

Arbeidsverleden

-.05 ( .02)"

.11 (.25)

-.02 (.11)

.58(27)»

1.12

.99

1.78*

-.04 (.02)*

-.38 (.25)

- .18(11)

.65 (.28)«

.96

.68

.83

1.92

• 0.01 • p • 0.05
•• 0.001 • p •• 0.01

label 6.5 Multiple lincairc regressie van dc onathankclijkc persoonsgebonden factoren leeftijd, geslacht,
luiogste opieiding (voorafgaandc aan het scholingsprogramma) en arbeidsverleden ten aanzien van
hoi benodigde aanlal aanpassingen en de mening over aansluiting van dc baan op hct
scholingsprogramma (n 504)

loui.il aantal benodigde aanpassingen Aansluiting programma op baan

P A R P
Leeftgd

Gestecht

lloogsteopl.

Arbc ids verleiten

.01«

.02 '

09»

.09«

0.01 - p v, 0.05
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Samenvattend wordt de toegenomen persoonlijke ontwikkeling niet verklaard door
persoonsgebonden factoren. Daarentegen wordt het vinden en behouden van werk
deels verklaard door een jongcre leeftijd en ecu arbeidsverleden. en wordt het aantal
aanpassingen genoemd door eursisten /.elf en door werkgevers deels verklaard door
opleiding voorafgaandc aan het seholingsprogramma en geslacht.

Persoonsgebonden factoren en functioneren in de werksituatie
Allereerst is gekeken naar mogelijke verbanden tussen de variabelen behorende lot de
factor "functioneren in de werksituatie' (label 6.6).

Tabrl 6.6 (

1

Takenpakket

Werktijden

Sieun

Algemene

productivileit

Vakkcnnis

Vaktechnische

vaardigheden

Sociale

vaardigheden

Werkhouding

Ver/uim

0.01 •

" 0.001 <

Correlates tussen de variabelen binnen de factor 'functioneren in de wcrksitualic'. annpnssingen

Iwerkplek, lakenpakkct. werktijden en steun van collega's). algemene productivileit. vnkkenniv

tuktechnischc \aardigheden, sociale vaardigheden, werkhouding en \er/uim (n 75)

werkplek

. 3 8 "

. 3 3 "

. 3 6 "

-.25

-.17

-.01

- . 3 5 "

-.14

18

p i 0.05
p ^ 0.01

laken-

pakket

. 3 4 "

.24*

- . 3 3 "

.03

.09

- . 3 9 "

-.26*

-.08

werk-

lijden

.05

-.08

-.04

-.04

-.09

.05

16

steun

-52*<

-.19

-.03

-.08

.03

-.03

algemene

productiviteil

. 3 6 "

.26

.20

. 4 3 "

-.19

vakkennis vaktechnische sociale werk-
vaardigheden vaardigheden houding

. 5 2 "

-.13 -.06

.17 . 3 5 " . 3 9 "

-77 -.13 -.14 -.19

De verschillende typen aanpassingen van dc werksituatie correlercn vrijwel allcmaal
significant met elkaar. Dezc zijn gesommcerd tot een schaal 'aanpassingen' (alpha =
.62). Tussen de variabelen vakkennis, vaktechnische vaardigheden, werkhouding en
algemene productiviteit blijkt een significant verband te bestaan. Ook dcze variabelen
zijn gesommecrd tot ccn schaal "vakinhoudelijk functionercn" (alpha =- .71). Hit label
6.6 kan tevens worden afgelezen dat het door de werkgever beoordecldc vcrzuim en
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socialc vaardighedcn van de gereintegreerde werknemer relatief onafhankelijk plaats-
vindt van dc bcoordeling van de vakinhoudelijke vaardigheden.
Naarmate dc gereintegreerde werknemer mcer aanpassingen nodig heeft van het
takenpakket blijkt de werkgever een lagere beoordeling te geven van de sociale
vaardigheden, de werkhouding en de algemene productiviteit. Daarnaast blijkt meer
bchoefte aan steun van collega's gepaard te gaan met een lagere beoordeling van de
algemene productiviteit.

I let funetioncren in de wcrksituatie wordt slechts in beperkte mate beTnvloed door de
persoonsgebonden factoren (label 6.7).
Meer vrouwen dan mannen blijken volgens de werkgevers werkaanpassingen nodig te
hebben. Het betreft voomamclijk aanpassingen van mcubilair en/of apparatuur.

label 6.7 C'orrclalics lusscn dc persoonsgebonden factoren lecftijd. gesLicht. hoogstc opleiding
(voorafganndc aan het scholingsprogramma) en arbcidsverlcden en de individucle variabelen
binnen de factor funetioncren in de wcrksituatie': aanpassingen. vakinhoud. socialc vaardigheden
en vcr/uim (n 75)

1 ecMijd

Cicslacht

Hoogste opleiding

Arbeidsvcrlcden

aanpassingen

-.04

.29*

.15

-.26»

vakinhoud

.15

-.19

.12

.17

sociale vaardigheden

-.09

.08

-.06

.02

vcrzuim

.15

-.13

-.02

04

• 0.01 p • 0.05

CiercYntegreerde werknemers die voorafgaande aan het scholingsprogramma niet
hebben gewerkt, blijken nicer aanpassingen nodig te hebben dan werknemers die van
tcvoren wel hebben gewerkt. Het funetioncren in de werksituatie blijkt verder niet te
worden beYnvloed door persoonsgebonden factoren.

Toctsing met behulp van multiple lincairc regressie wijst uit dat volgens werkgevers,
vrouwen in vergclijking met mannen, mcer aanpassingen nodig hebben (tabel 6.8).
Daarnaast blijkt dat gercYntegrecrde werknemers met ecu arbeidsvcrlcden. minder
aanpassingen nodig hebben. Dc persoonsgebonden factoren blijken vorder niet
voorspcllcnd voor de ovcrigc afhankclijkc variabelen vakinhoudclijk funetioncren,
soeiale vaardigheden en vcr/uim.
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Tabel 6JJ Multiple lineaire regressie van de persoonsgebonden facloron Iceftijd. gcslocht. opleiiling en

r te *G . 4 ^ arbeidsverleden op de door de werkgever beoordeelde wcrkaanpassingen, vakinhoudclijk
funciioneren, sociale vaardigheden en verraim van de gerelniegreerde werknemer (n -75).

Tolaal benodigde

aanpassingen

Vakinhoudelijk

funclionercn

Sociale vaardigheden Vcr/uim

A R" P *' p
Leeftijd

Geslachl

Hoogste opl.

Arbeidsverleden

• 0.01 - p

J »

.10*

.01

.05*

s 0.05

' . ' « ! » • : • • • • ' • • * ' •

• 3 1 *

.11

-.22*

. • " « • • • • •

- . »

.15

14

^ o » •• • •

.06 .....>.

05

.11

-.15

•02

.01

6.3 FACTOREN GERELATEERD AAN HET SCHOLINGSPROCRAMMA

Bij een analyse van de invloed van de intervcnticgebondcn factorcn op succesvolle
participatie (zic figuur 6.3). wordt in ccrste instantie gekekcn naar dc rclatic tusscn dc
variabclcn binnen hct scholingsprogramma en persoonlijke ontwikkcling. Vcrvolgcns
wordt ondcrzocht in hoevcrrc dc variabclcn binnen hct scholingsprogramma ccn rclatic
hebben met plaatsing op korte termijn en plaatsing op lange tcrmijn. Tcnslottc zal
worden beschreven in hoeverrc de variabclcn binnen hct scholingsprogramma van
invloed zijn op hct functioneren in de werksituatie.

Fftrtortn g f r r l j i « rd u s 1

Bcsrfcrijvinc pro^rammi

Assessment

V*thcorct»ch golccltc

BcaclcKhngs- en
oooersieuninpscnoiponenl

Benuddchng

trt wboliiigfprof rsMnu

Wunt r t in f program » •

Ihcorciische vanning

Praktische vivming

kwallten IcsmalcnaaJ

Ni\eau sctv>lmpsprtvgfMTUTxa

Tcmp(> schot inpspn>gf «vrinu

Bcgclodtng njdens tmdcrwijs

DuJacitNchc kvvalncttcn dnccMen

Stud tehegekr »ding

liceekiding pcnoonlijfce
pTi^oiefiien

PcncwMJhg onfwikltrlhiE

/clfveftrmnwn

Omgsan met hepcriingcn

Soaak \ urdighcden

Funclionercn op artKHfamartu

t
Aamamc pmccs

flcfKKhgifc wcriaanfMBsm^cn

nitfW Mrfttiijn pv3at^mp

1 angc tcrmijn pJaatMnfE

Aan%liutm|! met
Khol mg>pri »|!X avnma

< icnrg

Al^ancnc

VaUu-nn»

VJilo.hniv.hc
vwrdi^hcdcn

VICIÜIC vurdigheden

Vcnum

Figuur 6.3 Relalte variabelen binnen hei scholingsprogramma en participate
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Het scholingsprogramma in relatie tot de persoonlijke ontwikkeling •;
De variabelen binnen het scholingsprogramma hangen sterk samen (tabel 6.9). Oud-
cursistcn die tevreden zijn over het niveau en het tempo van het scholingsprogramma,
uiten hun tevredenheid eveneens over de praktische en theoretische vorming, de
kwalitcit van het lesmateriaal alsmede de didactische kwalitciten van de docenten.

Tiibcl 6.9 Correlaties tussen de variabelen binnen het scholingsprogramma: theoretische vorming. praktische
vorming. kwalitcit lesmateriaal. niveau scholingsprogramma. tempo scholingsprogramma,
begeleiding tijdcns onderwijs. didactische kwaliteiten docenten, studiebegeleiding en begeleiding
tijdcns pers<H)nlijke problemen (n'504)

ihcorcdschc praktische Ics- niveau tempo begeleiding didactische studio-
vorming vorming malcriaal onderwijs kwalitciten begeleiding

Praktische vorming

Kwalitcit lesmateriaal

Niveau

Tempo

Begeleiding bij onderwijs

Didactische kwaliteit

Studiebegeleiding

Begeleiding bij
persoonlijke problemen

• 0.01 p . 0.05

" 0.001 < p s 0.01

. 2 7 "

. 2 5 "

. 3 8 "

. 3 3 "

. 3 8 "

. 4 6 "

.20*»

17"

. 1 3 "

. 3 2 "

. 2 9 "

. 4 0 "

. 3 0 "

. 1 4 "

19"

. 3 3 "

. 1 7 "

. 2 6 "

. 3 0 "

. 1 4 "

.10»

. 4 9 "

. 4 7 "

. 4 0 "

. 2 7 "

15"

. 3 3 "

. 3 3 " . 4 4 "

. 2 1 " . 2 7 "

1 4 " . 2 1 "

.18*

16" 34"

Alhoewel sprake is van afzonderlijkc componcnlcn van het scholingsprogramma. lijkt
het crop dat sprakc is van ccn algcheel beeld van de cursisten omtrent de inhoud en
organisatie van de scholing. Vanwege de Sterke samenhang is. op basis van factor
analyse (principalc componentcn analyse, varimax rotatie). gekozen voor een een-
fnctor oplossing 'aansluiting scholingsprogramma(alpha = .73). De begeleiding bij
persoonlijke problemen \ alt hierbij weg. Met wegvallen van de variabele begeleiding
bij persoonlijke problemen is begrijpelijk omdat deze variabele iets zegt over de
begeleidingsproblcmatiek. in tegenstelling tot de overige variabelen die zieh richten op
onderwijsstructuur en -inhoud.

Naarmate het scholingsprogramma meer aansluit bij de persoonlijke behoeften en
capacitcitcn van de oud-cursistcn. oordelen zij positiever over hun persoonlijke
ontwikkcling (tabcl 6.10). liveneens geldt dat naarmate de begeleiding bij persoonlijke
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Problemen tijdens het scholingsprogramma meer aansluit bij de behocnen van de oud-
cursisten, er sprake is van een toegenomen persoonlijkc ontwikkcling. Deze verbanden
worden het sterkst aangetroffen bij EEGA (zie de tabellen 6.10a - 6.10c van dc
bijlage).

Tabel 6.10 Correlaties tussen de variabelen \an hcl
persoonlijke ontwikkcling. (n 504).

Aansluiting
scholingsprogramma

Begeleiding bij

persoonlijke problemen

Theoretische vorming

Praktische vorming

Kwalilcit lesmateriaal

Niveau

Tempo

Begeleiding onderwijs

Oidactische kwaliteit

Studiebcgeleiding

persoonlijke

ontwikkeling

. 2 1 "

. 2 4 "

. 1 2 "

. 1 2 "

.06

.20»*

.20**

. 1 1 "

.08

. 1 3 "

zelf-

vertrouwen

. 2 6 "

. 2 6 "

. 1 3 "

. 1 6 "

.05

. 2 5 "

. 2 1 "

. 1 7 "

.11*

. 1 6 "

scholingsproiiranima cn de v;

omgaan mcl

beperkingen

. 1 6 "

. 2 2 "

. 1 2 "

.09

.04

. 1 6 "

. 1 4 "

.06

.10*

.07

socinle

vaardigheden

. 1 3 "

.09*

.06

.09

.01

.10«

. 1 6 "

.10*

.02

.06

iriahclcn binnen dc factor

incasserings

vermögen

. 1 3 "

. 1 8 "

.07

.05

.10»

. 1 2 "

. 1 2 "

.03

.04

.11*

- funclioncren
irbeidsmarkt

. 2 1 "

. 1 3 "

. 1 7 "

. 2 0 "

.10»

. 1 7 "

. 2 1 "

. 1 8 "

. 1 3 "

.02

• 0.01 - p s O . 0 5

" 0.001 < p s 0.01

De eigen beoordeling van het functioneren in op dc arbeidsmarkt hangt positief samen
met dc aansluiting van het theoretisch en praktisch gedcelte van het scholings-
programma op de persoonlijke behoeften en mogclijkhedcn van dc oud-cursisten.
Naarmate de aansluiting betcr is. oordelcn zij ook positiever over hun eigen
functioneren op de arbeidsmarkt. Ken toegenomen zcl fvertrouwen hangt samen met
een positief oordeel over de begeleiding bij persoonlijke problemen, het niveau en het
tempo van het scholingsprogramma alsmedc een positief oordeel over de studie-
bcgeleiding.

Toetsing met bchulp multiple lineaire regressie laat zien dat cen positieve persoonlijke
ontwikkcling wordt verklaard door de aansluiting van het scholingsprogramma op de
persoonlijke behoeften en capaciteiten van de oud-cursisten en de aansluiting van dc
begeleiding op de behoefte van oud-cursisten met betrekking tot persoonlijke
Problemen (tabel 6.11).
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Tibcl 6.11 Multiple lineaire regressie van de factoren gerelateerd aan het scholingsprogramma ten aanzien van
de persoonlijke ontwikkeiing (n-504).

Persoonlijke ontwikkeiing

i£ P
Aansluiting scholingsprogramma 05*** .21***

Begeleiding bij persoonlijke problemen .04*** .20***

• • • p • 0001

Dc vcrklaarde variantie voor wat betreu de aansluiting scholingsprogramma is met
name toe te wijzen aan dc bijdragc van LLGA hierin (zie de tabellen 6.1 la - 6.1 le van
de bij läge).

Scholingsprogramma en plaatsing
Dc mate waarin het scholingsprogramma ovcreenkomt met de behoeften en
capacitcitcn van de oud-cursisten, hangt significant samen met het vinden van werk op
korte en lange termijn en de aansluiting van het scholingsprogramma op het werk
(label 6.12).

THIH'I h. 12 Corrclaties Hissen de factoren gerelateerd aan het scholingsproiiramma en de plaatsingsfactoren
(n 504)

Aunlul aanpassingen Werk op korte Werk op lange Aansluiting baan bij
termijn termijn scholingsprogramma

Aansluiting

scholingsprogramma .14 .13** .19** . 2 2 "

Begeleiding bij
pcrsoonlijke prohlemen .06 .14** .09 07

" 0.001 • p • 0.01

Bij dc oud-cursisten die op korte en/of lange termijn werken, sluit het
scholingsprogramma nicer aan op dc persoonlijke behoeften en capaciteiten. Oud-
cursistcn die van mening zijn dat hei de gevonden baan aansluit bij het
scholingsprogramma. vinden eveneens dat het scholingsprogramma meer aansluit op
him persoonlijke bchoctlcn en capaciteiten. Daarnaast hangt een positicve waardering
over de begeleiding bij persoonlijke problemen samen met het vinden van werk op
korte tennijn.
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De uitkomsten op centrumniveau zijn veelal min of meer vergclijkbaar. echter niet
altijd significant. De analyses van Hoensbroeck laten vrijwel geen verband /.ion tussen
de gemeten variabelen (zie de tabellen 6.12a - 6.l2e van de bijlage).

Toetsing met behulp van multiple lineaire regressie wijst uit dat werk op korte (crmijn,
werk op lange termijn en de aansluiting van de verkrcgen baan bij hct
scholingsprogramma worden verklaard door de mate waarin het scholingsprogrnmma
aansluit op dc persoonlijke behoeften en capacitcitcn van de oud-cursistcn. Tevens
wordt werk op korte termijn verklaard door de mate waarin de begeleiding by
persoonlijke problemen aansluit bij de behoeften van de oud-cursisten (tabel 6.13).

Tab«I 6.IJ Multiple lineaire regressie tussen de factoren gerelateerd aan hel scholingsprogrammu en ilc
plaatsingsfacturcn (n 504)

lotaal benodigdc Werk op korte Werk op lange Aansluiting bann bij

aanpassingen tertnijn lermijn scholingsprogramma

A R' P A R- P A R-' P A R' P

Aansluiling
scholingsprogramma .00 .02 . 0 2 " . 1 3 " . 0 4 * " .19»" .05"* . 2 2 ' "

Begeleiding bij
persoonlijke problemen .00 )̂7 £1 .11» 00 03 , 0 2 " I ft"

• 0.01 - p i 0.05
" 0.001 < p s 0.01
" • p s 0.001

Op centrumniveau zijn de rclatics tusscn dc factoren gcrelateerd aan hct
scholingsprogramma en de plaatsingsfactoren niet altijd herkenbaar (zic dc tabellen
6.13a - 6.13e van de bijlage).

Scholingsprogramma en functioneren in de werksituatie
lien betcre aansluiting van de begeleiding tijdens het onderwijs op dc persoonlijke
behoeften van de oud-cursisten. hangt samen met een hoger aantal gcrealiscerde
werkaanpassingen door de werkgevers (tabel 6.14).
IT bestaat tcvens een positievc samenhang tusscn het oordeel van werkgevers over dc
sociale vaardighedcn van dc werknemer en ccn goede aansluiting van dc scholing op
de persoonlijke behoeften en capacitciten van dc oud-cursisl. Ook blijkt dat naarmate
oud-cursisten mcer positief zijn over de studicbcgelciding. werkgevers meer positief
zijn over de sociale vaardighedcn van de gereTntcgrccrdc werknemer.
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Tabel 6.14 Correlaties tussen de factoren gerelateerd aan het scholingsprogramma ende facloren met *""•'

belrckking lot hei functioneren in de werksituatie (n=75)

Aansluiting scholingsprogramma

Begeleiding bij persoonlijke problemen

Theoretische vorming

Praktische vorming

Kwal. lesmateriaal

Niveau

Tempo

Rcgclciding ondcrwijj

Didaclischc kwaliteit

Studicbcgclciding

Aanpassingen

" • 2 2

.21

.13

.19

JOI

.1«

.16

.28*

.16

.03

Vakinhoudelijk Sociale vaardigheden

functioneren

jQ5

.17

its

.11

.OS

.12

.08

.19

.02

.10

I I

.04

.19

.02

.02

.02

.07

.09

.04

.29*

Vcrzuim

.10

.07

.05

.00

.05

.06

.21

.23

.13

.08

• 0.01 • p • 0.05

Toetsing met behulp van multiple lineairc regressie laat zicn dat de door de werkgever
gerealiseerde aanpassingen deels worden vcrklaard door de opvatting van de oud-
cursisten omtrent dc aansluiting van het scholingsprogramma en de begeleiding bij
pcrsoonlijke problemen op him persoonlijke behoelkn en capaciteiten (tabel 6.15).

Tubel 6.15 Multiple lineairc rcgrcssic van dc factorcn aansluiting scholingsprogramma en begeleiding bij

pcrsoonlijke problemen op dc door de werkgever beoordeeldc werkaanpassingen. vakinhoudelijk

I'unctioncren. sociale vaardigheden en vcrzuim van de gerermegreerde wcrknemer (n=75).

lolaal benodigde Vakinhoudelijk Sociale vaardigheden Verzuim

aunpassingen lunctioncrcn

Aansluiting
scholingsprogramma .05« .22» .00 .05 .01 II .01 .10

Hcgclciding bij

pcrsoonlijke prohlcmcn 07* .27» 04 -19 00 X)2 £1 X»

• 0 01 • p -. 0.05

Minder werkaanpassingcn zijn nodig vtwr werkneniers die positiever oordelen over de
aansluiting van het scholingsprogramma en de begeleiding. Met door de werkgevers
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beoordeelde vakinhoudelijk functioneren van de gereintegrccrde wcrknemers. sociale
vaardigheden en verzuimgcdrag worden niet verklaard door factorcn gcrclutccrd uan
het scholingsprogramma. Blijkbaar wordt werkgcrelatccrdc gedrag door andere
factoren beinvloed. zoals de arbeidsverhoudingen. de specifieke organisatieculluur en
dergelijke. Voor scholingsprogramma's geldt dat de/e dus in staat moelen zijn om
personen met een arbeidshandicap van voldoende vaurdigheden te voor/ien opdat zij
zieh in zeer verschillende werksituaties kunnen handhaven.

Samenvattend wordt een positieve persoonlijke ontwikkeling deels verklaard door de
mate waarin het scholingsprogramma aansluit bij de bchoclkn en capaciteiten van de
oud-cursisten. Meer specifiek bestaat een vrij Sterke samenhang tussen encrzijds dc
mate waarin het niveau. het tempo van - en de begeleiding tijdens het
scholingsprogramma beter aansluit op de behoeften en (on)mogelijkhedcn van de oud-
cursist en anderzijds een toegenomen zelfvertrouwen. het beter kunnen omgaan met de
beperkingen en het functioneren op de arbeidsmarkt.
Het vinden van werk op zowel körte als lange termijn en het door dc werkgever
aangegeven aantal aanpassingen wordt dcels verklaard door de intervenliegebonden
factoren, vertaald in de aansluiting van het scholingsprogramma en de begeleiding, op
de persoonlijke behoeften en capaciteiten van de oud-cursisten. Daamaasl wordt het
vinden van werk op korte termijn en het aantal door werkgevers aangegeven aantal
werkaanpassingen, deels verklaard door de mate waarin de begeleiding bij persoonlijke
Problemen aansluit bij de behoeften van de oud-cursist, hetgeen kan duiden op de ernst
van de aandocning. Het door dc werkgevers beoordeelde vakinhoudclijk functioneren
van de gereintegreerde wcrknemers, sociale vaardigheden en verzuimgcdrag worden
niet verklaard door interventiegebonden factorcn. Blijkbaar wordt dit werkgerelateerde
gedrag door andere factorcn beinvloed, zoals de arbeidsverhoudingen, de specilieke
organisatiecultuur en dergelijke. Voor scholingsprogramma's gcldt dat dezc dus in
staat moeten zijn om personen met een arbeidshandicap van voldocnde vaardigheden
te voorzien opdat zij zieh in zeer verschillende werksituaties kunnen handhaven.

6.4 RELATIE BINNEN PARTICIPATE

De verschallende participatie-factorcn correlercn relaticf laag en laten zien dat dcze
factoren bctrekkelijk onafhankclijk zijn (tabel 6.16). Naarmate oud-cursisten positiever
oordelen over hun persoonlijke ontwikkeling, zijn ze meer aan het werk, zowel op
korte als op lange termijn.
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Daarnaast bestaat een Sterke samenhang tussen de door de gereintegreerde werknemer
genoemde aanpassingen en de door de werkgever genoemde aanpassingen. hetgeen
wijst op een hoge mate van overeenkomst tussen de verschillende metingen. De
overige verbanden zijn reeds eerder aan de orde gekomen.

Tnbcl 6.16 Corrcliilics lusscn de variabelcn binnen de participatiefactoren'

[Krsoonlijkc iuinpassmg kone lange baan sluil aanpassing vakinhoud sociale
ontwikkeling. wcrknemers termijn lermijn op schilling werkgevers vaardigheid \aardigheid

Aanpassingen werknemcrs

Werk kortc termijn

Werk lange lermijn

Aansluiting baan

Aanpassingen werkgevers

Vakinhoudelijke

vaardigheden

Sociale vaardigheden

Ver/uim

.05

. 1 6 "

. 1 4 "

.19»*

.22

.17

.27

.24

. 2 0 "

. 3 4 "

.04

. 4 7 "

.07

.06

.14

. 4 4 "

.00

.15

10

.09

.03

. 1 7 "

.12

.23

.13

.17

.23

.24

.26

.03

.26

.33*

.09

.15

.23 .14

' Pcrsoonlijke ontwikkeling, tolaal aantal aanpassingen door werknemer genoemd, werk op korte termijn.

werk op lange termijn en aansluiting scholingsprogramma op baan: n 504

Door werkgever genoemde aanpassingen, vakinhoudelijke vaardigheden. sociale vaardigheden en

verzuim: n=75
• 0.01 • -pi 0.05
• • 0.001 • p -. 0.01

Verklärende factoren voor plaatsing op korte termijn en op lange termijn
Met behulp van een logistische regressievergelijking is onderzocht in hoeverre alle
eerder genoemde verklärende variabelen. in samenhang met elkaar. het plaatsings-
sucecs op korte en lange tennijn verklaren. De kans op werk op kortc termijn en op
lange termijn is hogcr indien de oud-cursist relatief jonger is, voorafgaande aan het
scholingsprogramma gewerkt heeft, het scholingsprogramma beter aansluit bij de
persoonlijke behoellen en capaciteitcn van de oud-cursist en naarmate de oud-cursist
positievcr oordcclt over zijn/haar pcrsoonlijke ontwikkeling(tabel 6.17).
Wanneer dc/.c multivariate analyse op centrumniveau wordt uitgevoerd. blijkt dat bij
Hoensbroeck met name de jongere Icettijd bcpalcnd is. bij Werkenrode en Sonneheerdt
speclt het arbeidsverlcden een bepalcnde rol. bij Heliomare levert gecn van de
genoemde variabelen een significante bijdrage en bij EKGA blijkt dc persoonlijke
oiUvvikkeling het nicest bcpalcnd (/.ie de tabellen 6.17a - 6.17e van de bijlage).
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Tabel 6.17 Logistische regressievergelijking van de onalhankeli jke persoonsgehonden factoren leeftijd en
arbeidsverledcn. aansluiling van scholingsprogramma en pcrsoonlijke ontwikkeling ten aan/icn
van »erk op korte en op lange termijn (n = 504)

Leeftijd

Arbeidsverleden

Aansluiting scholingsprogramma

Persoonlijke ontwikkeling

• 0.01 • p ;, 0.05
•• 0.001 < p s 0.01

Werk op korte

B(S.E.)

-.04 (.02)»

48 (.26)'

.07(03)*

.09 (.03)"

termijn

Exp(B)

.97«

1.62*

.96»

. 9 2 "

Werk op lange termijn

B(S.E.)

-.04 (.02)*

.57 (.27)'

.14 (.03)"«

.06 (.03)*

Exp(B)

96«

1.78«

. 87»"

.94»

••• p s 0.001

Samenvattende bevindingen

Op basis van de onder/oeksbevindingen kan worden geeoncludeerd dat een jüngere
leefiijd samenhangt met een grotere kans op plaatsing op korte en lange lermijn.
Vrouwen blijken meer aanpassingen nodig te hebben dan mannen. Oud-eursisten met
een arbeidsverleden hebben een grotere kans op plaatsing en oud-eursisten met een
lager opleidingsnivcau hebben minder aanpassingen nodig (figuur 6.4).

Figuar 6.4 Relatie tussen de onafhankelijke persoonsgebonden en intervcnliegebooden factoren en de
afhankelijke participate factoren
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De mate waarin het scholingsprogramma en de begeleiding bij persoonlijke problemen
aansluiten op de persoonlijke behoeften en capaciteiten van de oud-cursisten blijken
het meest verklärend voor de mate van participatie, uitgedrukt in een positiever oordeel
over de persoonlijke ontwikkeling en een grotere kans op plaatsing op de korte en op
de lange termijn. Tenslotte blijken op centrumniveau slechts geringe vcrschillen te
bestaan in de mate waarin de gemeten variabelen bijdragen aan en verklärend zijn voor
de mate van participatie. Dit wijst dus op een generiek effect van (langdurige)
scholingsprogramma's.
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DISCUSSIE

/'ema/u/ me/ire/j/A /naa/ts ü yuu/ Aefyi?/7 Jo/ Ay aVe/ u/f;mj<jjt/ vow <jm/tren,
van Ae/ /even wi a/ ryw asperfen.

.. par//c/pt'rt7i f£V.v/www/ 7u/u)

7.1 INLEIDING

In dit hoofdstuk worden de resultaten van het onderzoek, zoals gcprcscntccrd in dc
hoofdstukken 4, 5 en 6. bediscussieerd. In eerste instantic worden de voor dit
onderzoek geformulccrde vraagstellingen beantwoord (7.2). Vervolgens word! een
nadere beschouwing gegeven van de verzamelde gegevens en de wijze waarop het
onderzoek is uitgevoerd (paragraaf 7.3). Tot slot wordt in paragraaf 7.4 een
beschouwing gegeven van dc beleidsmatige relevantic van de hier gepresenteerde
resultaten.

7.2 BEANTWOORDING ONDERZOEKSVRAGEN

Personen met een volledige arbcidsongcschiktheidsuitkcring. die minitnaal twee jaar
uit het arbeidsproces zijn en die een berocpsgericht scholingsprogrammu hebben
doorlopen, hebben een grotere kans op reintegrate dan personen in een soortgclijke
situatie die zonder een beroepsgericht scholingsprogramma op zock zijn naar werk.
Daarmce is dc centrale vraagstelling uit de eerste paragraaf kort cdoch duidelijk
beantwoord. De beantwoording van deze vraagstelling vereist echter meer nuancering,
hetgeen plaatsvindt aan de hand van de in paragraaf 2.7 geformulccrde onderzoeks-
vragen.

vo« </e c«rJw/?n/)o/?M/a//^, /.c.

De cursistenpopulatie bestaat voor driekwart uit mannen. De gcmiddeldc leeftijd van
de cursisten is 28 jaar. Zij hebben cen gemiddeld laag oplcidingsnivcau, zijn langdurig
uit het arbeidsproces dan wel hebben nog niet eerder gewerkt. Met merendeel van dc
cursisten heeft, alvorens te starten met het scholingsprogramma sinds längere tijd gecn
onderwijs gevolgd. Aandoeningen van het bewegingsapparaat. hcrsenlcLsels. blind- of
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slechtziendheid, psychische aandoeningen of neurologische aandoeningen komen
relaticf het meest voor in de cursistenpopulatie. De cursisten ervaren beperkingen in
het lopcn/staan, arm- en/of" handgebruik of zij ervaren visusbeperkingen. Alle cursisten
zijn volledig arbeidsongeschikt verklaard. Hiermee vormt de onderzoeksgroep een
populatic die, zoals blijkt uit de literatuur, in beginsel qua leeftijd. opleidingsniveau,
arbcidsvcrlcden, pcriode van uitval uit het arbeidsproces en medische problematiek
wcinig tot gecn kans hceft op succesvolle rcTntcgratic.

2. //oe worJ/ nef .fc/io/Zngs/wogra/Hma zoo/.v /oege/jas/ abor de
a, vo/vngegeven?

De scholingsprogramma's hantcren een uitgebreide assessment, vvaarin de
mogclijkhcden, capaciteiten en interesses van de cursist worden onderzocht.
Vcrvolgcns Staat binnen de vaktheoretische component van het seholingsprogramma.
een individucle benadering ccntraal. hetgeen tot uiting komt in modulaire werkvormen.
waarbij niet alleen vaktechnische vaardigheden. maar ook beroepsgerichte, sociale en
communicaticve vaardigheden onderdeel uitmaken van het programma. Het onder-
steunings- en begcleidingsgedeelte omvat een divcrsiteit aan voornamelijk individucle
begcleidingsvormen gericht op de persoonlijke ontwikkeling van de cursist en waar
nodig additioneel uan de vaktheoretische inhoud van het scholingsprogramma. Na
succesvolle afronding van het scholingsprogramma worden veelal indirecte bemidde-
lingsactivitcitcn ondcrnoincn. tcneindc dc cursist te ondersteunen in het zelfstandig
vinden van een baan in de gekozen vakrichting.
Op basis van een toetsing aan de in de literatuur genoemde voorwaarden en criteria
voor succesvolle scholingsprogramma's blijkt dat de in de REA-centra gehanteerde
scholingsprogramma's in hoge mate voldoen aan deze voorwaarden en criteria.

i. /n noeverre /eid/ Aef vo/gew von een /ang</ur/g scno//ng5/vogramma /of succes,
foemime von </e p<?rjoon///Ae onrtv/Me//ng. p/aa/s/ng op rfe

in <

De oud-cursisten zijn \an mening dat ze door het volgen van het scholingsprogramma
een positievc ontwikkeling hebben dcx>rgemaakt met betrekking tot hun zelf-
vertrouvven. het kunnen omgaan met hun beperkingen, hun sociale vaardigheden en
hun incasseringsvermogen.
Binnen drie maanden na succesvolle afronding van het scholingsprogramma vindt 71%
van de oud-cursisten een baan die grotendcels aansluit op het gevolgde scholings-
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programma. zowel qua inhoud als qua niveau. De held van dc gereintegrecrde oud-
cursisten vindt deze baan door het sollicitercn op reguliere advertenlies of open
sollicitaties. Oud-cursisten komen deels terecht in de dienstverlcnende sector, deels bij
productie/productievenverkende bedrijven. De helft van de bedrijven behoort tot dc
grotere bedrijven (> 100 werknemers). de overige gereintegreerde wcrknemers zijn
werk/aam bij kleine of middelgrote bedrijven.
Volgens werkgevers zijn de oud-cursisten aangenomen vanwege him vakmatige
vaardigheden en/of hun persoonlijkheid. Bij een kwart van de werkgevers speelde bij
de aanname het bedrijfsbeleid met bctrekking tot arbeidsgehandicaptcn een rol.
Vrijwel alle werkgevers zijn bij aanname op de hoogte van mogelijkc bepcrkingen en
de hierbij behorende consequenties. Ondanks deze kennis hceft slcchts een relatief
klein gedeelte van de werkgevers gebruik gemaakt van bestaande vvettelijkc rcgelingcn
en instrumenten ten behoeve van re'integratie. omdat ze merendeels nict op de hoogte
zijn van de regelingen, de noodzaak om gebruik tc maken van subsidies niet aanwezig
is of omdat het regelen ervan een te grote administratieve bclasting vonnt.
Minder dan de helft van de oud-cursisten heeft aanpassingen in de werksituatic nodig
(44%). Met betrcft aanpassingen van de werkpick, aanpassingen van het takenpakket.
aanpassingen van de werktijden en extra ondersteuning en bcgelciding van collcgu's en
leidinggevenden.

Op de lange termijn, gemiddeld vijf jaar na afronding van een scholingsprogramma, is
75% van dc oud-cursisten aan het werk. Met aantal aanpassingen dat nodig is, is
gcdaald naar 40%. Volgens de helft van de werkgevers functioncrcn dc
gereintegreerde werknemers op gelijk niveau in vergclijking met collega's die
hetzeifde of vergelijkbaar werk verrichten en geen beperkingen hebben. l-en kwart van
de werkgevers geeft aan dat dc gereintegreerde werknemers op een hogcr niveau
functioneren. In deze vergelijking is qua vakinhoudelijkc aspectcn zowcl de algemene
arbeidsproductiviteit meegenomen als meer specifiek de aanwezigc vakkennis,
vaktechnische vaardigheden en werkhouding. Bij de vergelijking is evencens gekeken
naar de sociale vaardigheden van dc gereintegreerde wcrknemcr en het verzuimgedrag.
De aanstclling van dc gereintegreerde wcrknemer hceft volgens de helft van de
werkgevers geen invloed gehad op de werksfeer. daarcntcgen vindt bijna de helft van
de werkgevers dat de komst van deze werknemer dc sfeer in positieve /.in heeft
beinvloed, hetgeen blijkt uit een betcre werksfeer en mcer respect en begrip v(x>r
elkaar.

Tenslotte blijkt op de lange termijn 51% van de totale populatie geen cnkclc vorm van
uitkering meer te hebben. dit geldt voor 66% van de werkenden. Hen derde deel van dc
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werkenden heeft nog een uitkering die gemiddeld 32% van het totale inkomen beslaat.
Na ongeveer zesjaar blijken naar schatting, de besparingen aan uitkeringen overeen te
komcn met de kosten van het scholingsprogramma. De oud-cursisten zijn op het break-
even point gemiddeld 36 jaar en in potentie nog een groot aantal jaren actief
participerend op de arbeidsmarkt.

Opvallcnd is dat de diverse centra, die op verschillende wijze hun scholings-
programma's vormgeven. loch, ondanks lichte accentverschillen. vergelijkbare
resultatcn oplcveren. Bovendien zijn de populaties cursisten qua beperkingen en
capaciteitcn over de centra sterk uiteenlopend. Dit impliceert dat onafhankelijk van
individuclc vcrschillen en verschillen tussen centra de effecten van langdurige
scholingsprogramma's op rcintegratie effectief kunnen worden genoemd.

</. //i we/Are ma/e A/yAre/i /jersoo/wgeAo/fcfe/jyacforew Ay te fragen araw /ief
vo/j /»er .sc/io//rt£.v/vo£ra/wma, z/)We ee/i /oemime J/I <fe persoow/yte

IM <

Oudcre cursisten hcbben tijdens hct scholingsprogramma meer sociale vaardigheden
ontwikkcld clan jongere cursisten. Cursisten met een arbeidsverleden kunnen, in
vergclijking met cursistcn zonder arbeidsverleden, door het volgen van het scholings-
programma nu bcter omgaan met hun beperkingen dan voorheen. De overige
onumankclijkc variabclcn tonen geen verband met dc persoonlijke ontwikkeling. Dit
impliceert dat dc persoonsgebonden kenmerken relatief weinig van invloed zijn op het
effect van hct scholingsprogramma op de persoonlijke ontwikkeling.

Persoonsgebonden factorcn spelen wel een rol bij plaatsing en het aantal aanpassingen.
Mannen zijn. in vergclijking met vrouwen, meer werkzaam op de lange termijn en
hcbben minder aanpassingen nodig. Dit geldt eveneens voor cursisten met een lager
oplcidingsnivcau. voorafgaandc aan het scholingsprogramma. Daamaast zijn arbeids-
verleden en Iceftijd van invloed op de plaatsing op korte en lange termijn. Jongerc
cursisten hebben meer kans op werk op zowel korte als op lange termijn dan oudere
cursisten. Cursisten met een arbeidsverleden hebben, in vergelijking met cursisten
zonder arbeidsverleden. nicer kans op werk op zowel korte als op lange termijn.
Het tunctionercn in de werksituatie wordt niet verklaard door een of meerdcrc
persoonsgebonden factoren.
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5. /w we/te mo/f «fragen de versc/i/7/em/e e/eme/i/ew w?« Aef .fc/i<)//>î .v/>roj?r«7mm<7.

//"* a*e vo^/ieore/wc/je compose«/ e/i de fte^e/e/V/mg.?- en o/K/t'r.vreMM/>y».v-

// aan Ae/ re5«//aflf von

i/i o*e ^er5oow///A:e onAv/Me//«?. p/aate/wg op

Naarmate het scholingsprogramma, qua niveau, tempo en begeleiding meer aansluit bij
de pcrsoonlijke capaciteiten. interesses en (on)mogelijkheden van de cursistcn. ervaren
zij een toegenomen zelfvertrouwen, kunncn ze beter omgaan met him beperkingen en
hebben ze een groter incasseringsvermogen.
Het vinden van werk op zowel körte als lange termijn en het door de werkgever
aangegeven aantal aanpassingen wordt onder meer verklaard door de aansluiting van
het scholingsprogramma op de persoonlijke capaciteiten. interesses en
(on)mogelijkheden. De kans op het vinden en behouden van werk stijgt. naarmatc dc
aansluiting van het scholingsprogramma bcter is. Meer spccifiek wordl dc knns op het
vinden van werk op korte termijn en het aantal door werkgevers aangegeven aantal
werkaanpassingen deels verklaard door dc mate waarin tijdens het
scholingsprogramma adequate begeleiding met betrekking tot persoonlijkc problcmcn
heed plaatsgevondcn. Met t'unctioneren in dc wcrksilualie wordt niet verklaard door
factoren gerelateerd aan het scholingsprogramma.

Conclusie
Personen met een arbeidsongeschikthcidsuitkering hebben een grote kans op werk
wanneer ze een beroepsgericht scholingsprogramma volgen. Wanneer cursisten jonger
zijn, een arbeidsvcrlcdcn hebben, het scholingsprogramma bcter aansluit bij hun
persoonlijke capaciteiten. interesses en (on)mogelijkheden ön wanneer ze positicver
oordelen over hun persoonlijke ontwikkeling, is dc kans op werk op de lange termijn,
i.e. blijvende arbeidsparticipatic het grootst. Het functioneren in de werksituatic wordt
door andere, dan in deze Studie onderzochte, factoren bepaald.

7.3 DISCUSSIE

De basis voor dit onderzoek vormt de totale populatie personen met een arbcids-
ongeschiktheidsuitkering die een langdurig (om)scholingsprogramma heeft gcvolgd. In
die zin is sprake van een uniek gegevensbestand aangezien daarmcc dc vraag in
hoeverre dit onderzoek representatief is voor de gehele populatie personen die
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scholingsprogramma's volgen, niet meer relevant is. Daarnaast hebben alle, in de
WAGW en de wet REA genoemde, reintegratiecentra geparticipeerd in het onderzoek.
Dit heeft het mogelijk gemaakt dat het onderzoek zowel de breedte van de individuele
variantie als van de institutionele variantie (verschallende centra) omvat. Hierdoor
wordt de generalisccrbaarheid van de uitspraken aanmerkelijk vergroot.
Er is echter ecn aantal praktische kanttekeningen te maken bij de wijze waarop het
ondcr/ock heeft plaatsgevondcn. Over deze kanttekeningen en de wijze waarop
hiermee rekening moct worden gehouden bij het trekken van conclusies handelt de
hiernavolgende discussie.

HALO-effect
Zoals in hoofdstuk 3 is beschreven, is getracht in deze Studie rekening te houden met
cen mogelijk optrcdend HALO-effect (zie paragraaf 3.3).
In deze studie kan dit effect mogelijk toch zijn opgetreden bij het meten van de
factoren pcrsoonlijkc ontvvikkeling en plaatsing op korte en/of lange termijn. Wanneer
oud-cursislen werk hebben gevonden. oordelen zij mogelijk meer positief over de
bijdragc van het scholingsprogramma aan hun persoonlijke ontwikkeling. Het is dan
onvoldoendc duidelijk of het meer positieve oordeel wordt veroorzaakt door de baan
die ze hebben verkregen of dat deze ontwikkeling autonoom heeft plaatsgevonden en
de baan juist is verkregen door de toename in de persoonlijke ontwikkeling. In de
werkelijkheid zal er waarschijnlijk sprakc zijn van een wedcrkerig verband, waarbij er
een wedcrzijdse positieve invloed is tussen de toegenomen persoonlijke ontvvikkeling
en het hebben en behouden van een baan. Wei blijkt dat de redenen die oud-cursisten
geven voor niet-succesvolle reintegratie. niet gerelateerd zijn aan het scholings-
programma. maar vooral geweten worden aan de eigen (verslechterde) gezondheid.

Selectie v66r de poort
l)e voordracht. toestemming en financiering van de plaatsing op een van de centra is
gecn zaak voor de reintegratiecentra. maar is alhankelijk van het oordeel van de
hiervoor verantwoordclijken binnen de diverse uitvoeringsinstellingen. Ondanks dat
wcinig inzicht bestaat in de wijze waarop het selectieproces plaatsvindt. is wel
duidelijk dal de bcrcidheid van cursisten om (opnieuw) de "schoolbanken in te duiken'.
aangeeft dat de cursisten gemotivcerd zijn hun status van arbeidsongeschikte kwijt te
raken. lincr/ijds betckent dit dat wellicht minder gemotiveerde personen met ecn
arbeidsongeschiktheidsuitkering evencens voldocn aan het selectiecriterium maar door
dit gebrek aan motivatie. niet hij de centra terechtkomen. Anderzijds zal verwijzing
niet plaatsvinden omdat de arbeidsongeschikte volgens de uitvoeringsinstelling
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onvoldoende arbeidsmarktperspectief heeft. Vier van de vijf centra hanteren geen
toelatingseisen: bij het vijfde centrum is het belangrijkste beoordelingscriteriuni of de
cursist in Staat zal zijn om. gezien zijn of haar intelligcntieniveau. voor de opleiding te
slagen.
Wanneer personen eenmaal een scholingsprogramma hcbben afgerond. blijkt de kans
op werk ten opzichte van de arbeidsongeschiktheidsstatus vooraf. aan/icnlijk te /.ijn
gestegen. Daarnaast blijkt uit de literatuur dat motivatie alleen niet voldoende is voor
personen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt om te kunnen rcYntegreren,
daarvoor zijn aanvullende maatregelen en/of activitciten nood/akelijk (zie hoofdstuk
2). Voor de resultaten die in dit proefschrift worden gepresenteerd betekent dit dat
door deze selectie een grotere groep dan de hier beschrevene succesvol kan reVnte-
greren op de arbeidsmarkt. indien potentiele kandidaten over voldoende motivatie
zouden beschikken of voldoende worden gemotiveerd en vervolgens in de gelegenheid
worden gesteld om langdurige scholingsprogramma's tc volgen.

De complexiteit van de interventie
I lit het hier gepresenteerde onder/.oek blijkt dat naarmate het scholingsprogrammi
beter aansluit bij de persoonlijke capaciteiten, interesses en (on)mogclijkheden. er een
positiever oordeel is over de persoonlijke ontwikkeling en dat de kans op het vinden
van werk toeneemt. De interventie (het scholingsprogramma) zoals die is uitgevoerd,
bestaat uit een groot aantal ingredifinten. Onduidelijk is welke onderdelen van dit
programma verantwoordelijk kunnen worden gehouden voor de gevonden effecten. l)c
vraag is of het vaktheoretisch gedeelte veranlwoordclijk is voor zowel het plaatsings-
resultaat als de toename in de persoonlijke ontwikkeling, of dat vooral de intensitcit
van het programma, of de training en begelciding bepalend zijn voor de veranderingen.
Daarentegen is het eveneens mogelijk dat de verschillende effecten in combinatie met
andere elementen uit het scholingsprogramma worden bereikt. I let ligt voor de hand
dat plaatsing en een toename in de pcrsoonlijke ontwikkeling het effect zijn van een
veelheid van elementen binnen het scholingsprogramma. Deze intcrpretatie wordt
gesteund door het feit dat de vijf centra, ondanks het gegeven dat de inhoud en
vormgeving van de programma"s nogal uiteenlopen. dezelfde positicve resultaten
vertonen. De overeenkomst in de scholingsprogramma's bestaat uit het toewerken naar
beroepsspecifieke vaardigheden. het versterken van de eigen socialc vaardigheden. de
eigen effectiviteit en dergelijke. door middel van ccn intensicf arbeidsremtegratie-
programma.
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Selectiebias
In hoofdstuk 3 is de mogelijke kans op selectiebias reeds beschreven. Deze heeft
betrekking op het gegeven dat uitsluitend oud-cursisten die tevreden zijn over hun
arbeidsplck en hun eigen functioneren, toestemming hebben gepeven aan de
onderzoekcr om hun werkgever te mögen benaderen. Uit de interviews blijkt dat er
gcen sprake is van een uitsluitend positieve selectie. De indruk bestaat dat cen aantal
gereintegrcerde vverknemcrs hun medewerking verleende om het in hun ogen
disfunctioneren van hun werkgever/leidinggevende in de openbaarheid te brengen.

Samenvattend zijn er kanttekeningen geplaatst ten aanzien van de wederkerigheid van
de uitkomsten, de selectie voor de poort, de complexiteit van de interventie en de
mogelijke selectie die is opgetreden. Door het gebruik van verschillende bronnen en
verschillende mcctinstrumentcn is geprobeerd om de tekortkomingen op delen van dit
onderzoek zoveel mogelijk op te vangen.

7.4 BKSCIIOUWING

In de voorafgaande paragrafen 7.2 en 7.3 is antwoord gegeven op de vragen van dit
onderzoek en tevens is bcdiscussieerd in hoeverre hierover op basis van de gebruikte
gegevens conclusics mogelijk zijn. In deze laatste paragraaf wordt, in aansluiting op
deze discussie, een beschouwing gegeven over de waarde die deze Studie heeft met
betrekking tot de terugdringing van het WAO-volume.

Ten behoeve van de Studie die wordt gepresenteerd in dit proefschrift is een
analysemode! opgcsteld, waarbij is uitgegaan van een integrale benadering die onder
meer is tcrug te vinden in het 1C1DII-2 model. Dit laatste model is het meest recente
product van ecu decennia lang durende discussie over de invloed van persoons-
gebonden factoren en omgevingsgebonden factoren op de mate van participatie.
Voorgaande modellen. i.e. het medisch model en de modeller) gebaseerd op de scKiale
constnicticgcdachte. leggen dan wel een direct en uitsluitend verband tussen de
aandoening van de persoon en de mate van participatie van deze persoon, dan wel een
direct en uitsluitend verband tussen de omgeving (externe factoren) en de mate van
participatie van de persoon. Beide gedachtegangen blijken niet overeenkomstig de
werkclijkheid. De integrale benadering is in die zin niet allccn meer verklärend
wanneer hot gaat om het kunncn bepalen van de mate van participatie. maar biedt
tevens handgrepen om dc mate van participatie te beinvloeden. Het in dit onderzoek
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gehanteerde analysemodel gaat eveneens uit van het gegeven dat diverse factoren ecu
rol spelen bij arbeidsreintegratie. Het betraft factoren die te niaken hebben met de
persoon zelf (de persoonsgebonden factoren), de wijze waarop de tnautschappij
personen ondersteunt. bijvoorbeeld door middcl van scholingsprogrammu's en de
wijze waarop een arbeidspositie kan worden verkregen en behouden. onder nicer door
de houding van werkgevers en de gereintcgreerdc werknemcrs.
De resultaten van dit onderzoek laten zien dat de integrale benadcring cen goed
uitgangspunt vormt voor het bevorderen van participant*. Bij een grocp personen met
een grote afstand tot de arbeidsmarkt (vanwege hun status van urbeidsongeschikthcid.
hun leeftijd, opleidingsniveau. arbeidsverlcdcn en dc aanwezighcid van een chronische
ziekte of beperking) blijkt. dat mils hiervoor voldoende adequate maatregelcn worden
genomen, de kans op een toegenomen arbcidsparticipatic van mensen met een
arbeidshandicap wordt versterkt. Hierbij nioet worden onderkend dat ecu dcrgclijke
benadcring niet altijd succesvol is. in een aantal gevallen zullcn persoonsgebonden
factoren een reintegratic belemmeren.

In het algemeen laat dit onderzoek zien dat adequate maatregelcn conform het ICIDH-
2 model, te vveten een op maat gesneden scholingsprogramma. cen socialc omgeving
die de persoon in staat stclt een dergelijk programma tc volgcn en dc bercidwillighcid
van werkgevers om de noodzakelijke aanpassingen te regelen. hebben geleid tot het
verkrijgen en behouden van betaald werk en tcgclijkcrtijd hebben geleid tot een
toegenomen zelfvertrouwen. tot het beter kunnen omgaan met dc aanwezige
chronische ziekte of beperkingen, tot betere sociale vaardigheden en tot cen groter
incasseringsvermogen.

Wanneer de hier beschreven bevindingen worden vertaald naar beleid, heeft dit met
name betrekking op beleid gericht op personen met een grotc afstand lot de
arbeidsmarkt. Door de recent ingevoerde privatisering van de reintcgratie-activiteiten
wordt getracht de instroom in de WAO te beperken. De personen waarop deze
activitciten betrekking hebben. behoren echter voor het overgrote deel nict tot de
doelgroep zoals beschreven in dit onderzock. In die zin hebben de resultaten van dit
onderzoek alleen betrekking op die doelgroep, die tot op heden, bijna volledig buiten
de reintegratie-aandacht van de uitvoeringsinstellingen valt. namclijk de als 'fase-4'
geclassificeerde dienten'. In dc aanbestedingsproccdure. zoals die hceft
plaatsgevonden in de tweede helft van het jaar 2(KK) is deze grocp niet of nauwelijks
meegenomen. Niet alleen zijn de nicuwe fase-4 clit'nten niet mcegenomen. (K)k dc
fase-3/4 dienten uit de huidige WAO-populatic worden veclal buiten de
aanbestedingsprocedure gehouden. Concreet betekent dit dat nauweiijks aandacht
wordt besteed aan een grocp waarvan op basis van dit onderzoek blijkt dat blijvende
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arbeidsremtcgratie tot de regle mogelijkhcden behoort. Uit de kosten-baten analyse
blijkt bovcndicn dat na 'terugbetaling' van de kosten, personen nog jarenlang actief
kunncn participcrcn en daarmee een positieve bijdrage kunnen leveren aan het
nationaal bruto product.

Zoals de aanbestcdingsprocedure heeft plaatsgevonden voor de 'meest aantrekkelijke
arbcidsgehandicapten". zo /ou een gelijksoortige procedure kunnen plaatsvinden voor
dc doclgroep zoals beschreven in dit onderzoek. Hierbij moeten vvel enige
kanttckeningen worden geplaatst om te voorkomen dat deze 'laatste mogelijkheid" niet
succesvol wordt afgcsloten. Opvallend namelijk in de huidige ontwikkelingen is dat de
tockenning c.q. tocstemming voor een reTntegratietraject afhangt van de professional
bij dc ccntrale uitvoeringsinstelling (UWV). De professional is in de besluitvorming
hicromtrcnt alhankelijk van en dient rekening te houden met ondcr mecr bestaande
wet- en rcgclgcving, beschikbare instrumenten en middelen en arbeidsmarkt-
gerclatecrdc aspectcn. De arbeidsgehandicapte heeft niet alleen geen inspraak in het
rcTntcgrnticbcdrijf dat het reTntegratietraject gaat uitvoercn. tcvens is geen inspraak in
de tockenning van het gevraagde traject. Wanneer het door de professional
goedgekeurde traject niet leidt tot succes in de zin van het vinden van betaald werk, zal
de professional hier niet mecr op worden aangesproken. De verantwoordelijkheid
daarvoor wordt grotendeels bij dc arbeidsgehandicapte zelf gclegd.
I let ovcrlatcn aan dc professional van datgene wat goed is voor de persoon' doet
uitennate sterk denken aan de gedachtegang achter het medisch model. Juist van dit
model is inmiddels voldoendc bekend om te stellen dat het niet werkt. Met name door
de ovcrhenadrukking van de rol van de professional, waarbij evenals bij het medisch
model, het individu een ondergesehikte rol speelt. lijkt het op deze wijze uitvoeren van
de aanbcstcdingsproccdure gedoemd te mislukken.

Daurnaast wordt in de huidige aanbestedingsprocedure uitgegaan van een
plaatsingssucccs van (minimaal) 35%. Onduidelijk is wat vcrvolgens gaat gebeuren
met de groep die niet wordt geplaatst. de overige 65%. De mogelijkheid dat een
dergelijk laag succespercentage eerdcr zal leiden tot een toename dan tot een afname
van dc WAO-populatie is ree'cl aanwezig. Het piaatsingssucces van 35% heeft
betrekking op een plaatsing van zes maanden. hetgecn inhoudt dat de reintegrate
activitcitcn /ullcn worden gericht op hel plaatsingsproces zelf en niet worden gericht
op duurzame plaatsing. Tenslottc wordt dc verantwoordelijkheid voor plaatsing bij de
rcYntcgratiebcdrijven gelegd. Door zieh contractueel te binden aan het behalen van een
bepaald plaatsingspercentage. committcrcn deze bedrijven zieh aan het ondernemen
van activitcitcn tcneindc plaatsing tc bewerkstelligen. De verantwoordelijkheid van de
individuclc arbeidsgehandicapte voor zijn/haar eigen reintegratie wordt in deze niet
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meegenomen. zij worden geacht decl tc ncmen aan de voor hen ontwikkcldc
reintegrate activiteiten. Wanneer ook van de individuele arbeidsgehaiulicapte commit-
ment wordt gevraagd in de vorm van een contractueel vastleggen van de verpliehting
om zieh in te spannen om te (re)integreren op de arbeidsmarkt. wordt daarmee de
verantwoordelijkheid zowel bij het individu als bij hot rcintcgralichcdrijf gclcgd. I lei
vastleggen van de verantwoordelijkheid van het individu dient te worden ge/.ien als
een positieve incentive en niet te worden ingezet om het individu te 'straffen' bij het
niet behalen van het gestelde doe I. Met niet behalen van de gestelde doelen is namelijk
binnen de integrale modellen het negatieve resultaat van een interaetie tussen het
individu en zijn/haar omgeving. Met individu cxclusicf verantwoordelijk te laten /ijn
voor het eindresultaat, zoals dit gebeurt binnen het modisch model, blijkt in de praktijk
een averechts effect te hebben op het reintegratiesucces.

Op basis van de in dit onderzoek gepresenteerde resultaten en de hiervoor gekozen
theoretische uitgangspunten dient een mogelijke aanbestedingsproccdure voor dc
doelgroep fase-4 arbeidsgehandicapten te voldoen aan een aantal basisvoorwaarden.
Allereerst dient te worden uitgegaan van de positie waarin dczc 'fase-4 arbeids-
gehandicapten' verkeren. Dit betekent cuncreet dat bij de aanbesteding rekening moet
worden gchouden met de persoonlijkc wensen van de arbcidsgehandicapte; deze
mocten worden verkend en ontwikkeld. Teneinde te voorkomen dat de/e 'laatste
mogelijkheid' alsnog dreigt te mislukkcn. dient van de rcTntegraticbedrijven een
beduidend hoger plaatsingspcrcentage te worden gevraagd. Vervolgens moet zowel het
rei'ntegratiebedrijf als de arbeidsgehandicapte zieh contractueel committcren aan het
reintegratietrajeet. Tenslotte dient het arbeidstoeleidingstraject volledig op de persoon
te worden afgestemd (maatwerk) en gericht te zijn op duurzame plaatsing, /onder
restrictie van inzet cn middelen. Volledige afstemming kan alleen wanneer de daartoe
opgeleide deskundigen in Staat worden gesteld om de capaciteiten, interesses cn
(on)mogelijkheden van de arbeidsgehandicapte in kaart te breiigen cn het
toeleidingstraject eveneens wordt gcredigeerd door deskundigen (hiertoc bchoort <M>k
de arbeidsgehandicapte zelO- Voor dergelijke aanbestedingsprocedures dienen andere,
dan de huidige financieringsstrueturen te worden ontwikkeld, aangezien door de grote
afstand tot de arbeidsmarkt van de doelgrocp dergelijke trajeeten langdurig en intensief
kunnen zijn en gepaard kunnen gaan met aan/.ienlijk hogcre kosten dan dc
arbeidstoeleidingstrajecten voor dc huidige aanbestedingspopulatic.

De in dit proefschrift beschreven populatie kenmerkt zieh door een hoge motivatie om
(opnieuw) te partieiperen op de arbeidsmarkt. In de sociale psychologie wordt dc groep
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die hoog gemotiveerd is om bepaalde activiteiten uit te voeren. gezien als verblijvende
in het laatste stadium van ecn gcdragveranderingsproces (ready to action). Het gehele
proces bcstaat uit vijf verschillende stadia, startende bij het stadium waarin personen
nog niet eens nadenken over een verandering van hun gedrag (precontemplator). Door
middel van het vergroten van de kennis omtrent de voor- en nadelen van een bepaald
gedrag, kunnen personen in een volgend stadium terecht komen, waarin ze gaan
nudenken of ze mogelijkerwijs hun gedrag willen veranderen (contemplator). Onder
meer door het laten zien van goede resultaten van een bepaald gedrag (modelling)
kunnen personen bereid zijn hun gedrag inderdaad te gaan veranderen (motivation to
comply). Tenslotte wordt door het aanbieden van concrete handgrcpen, instrumenten
en middclen de gelegenhcid gecrceerd het nieuwe, gewenste gedrag daadwerkelijk te
gaan uitvoeren (ready to action en action). Alleen wanneer in het juiste stadium de
juiste middelcn worden ingezet, is de kans op gedragsverandering het grootst. Deze
afgcleide versie van het stages of change model (Velicer, Rossi. Prochaska &
Diclcmente. 1996) is volledig toe te passen op de verschillende stadia waarin personen
verkeren die momenteel tot de WAO-populatie behoren. Wat we met name van dit
model kunnen leren is dat voor deze populatie de juiste instrumenten dienen te worden
ingc/ct voor het specificke stadium waarin de arbeidsongeschikt verklaarde personen
verkeren. Aan de groep hooggemotiveerden zullcn op maat gesneden reintegratie-
programma's moeten worden aangeboden, ongeacht de ernst van de problematiek die
speelt. De resultaten van het hier gepresenteerde onderzoek laten zien dat ook voor
gemotiveerdc personen met een zeer grote afstand tot de arbeidsmarkt succesvolle
rcVntcgratie mogclijk is. mits wordt voldaan aan de basiseisen met betrekking tot
maatwerk. Voor personen die (nog) niet in dit stadium verkeren zullen programma's
moeten worden ontwikkeld, gericht op het stadium waarin ze verkeren teneinde hen te
ondersteunen bij het dwrlopen van de eerder geschetste vcranderingsstadia.

Om succesvol ecn reVntegratiebeleid te ontwikkelen is het dus van belang een structuur
te creören waarin eenieder die bepcrkt is. recht heeft op maatschappelijke
ondersteuning om op die wijze zijn of haar eigen autonomie tot gelding te laten
breiigen. Daartoc dient, voor zover de aandacht uitgaat naar personen met een
arbeidshaiulicap. met name het beleid gericht te zijn op het bevorderen van de attitude
van ile persoon om hem of haar te helpen bij het bouwen aan een eigen toekomst en
vervolgens alle middclen te bieden die daarvoor nodig zijn. Het betekent de facto dat
personen met ecn arbcidshandicap een individuccl afdwingbaar recht dienen te krijgen
op adequate hulpmiddclcn en voorzieningen. Hit het in dit proefschrift gepresenteerde
onderzoek blijkt dat dit in ieder geval kan door het aanbieden van adequate
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scholingsprogramma's. waardoor personen werk kunnen vindcn. waarbij dc aanwezige
chronische ziekte of beperking niet of nauwelijks nicer leidt tot problcmcn in de
wcrksituatie. Het regelen van de voor het adequaat uitvocrcn van de werkzaainheden
benodigde aanpassingen vormt hiervoor een integraal onderdeel.
Maatschappelijk gezien zal deze aanpak enerzijds leiden tot ccn tocgenomen
participatie van alle personen, al dan niet met een beperking. en anderzijds betekent het
tegelijkertijd dat de maatschappelijke 'handicap-gcrelatcerde' kosten aan/ienlijk
kunnen worden beperkt. In dit geval kan er dus uitsluitcnd sprake zijn van een situatic
waarbij er zowel op individueel als op maatschappelijk niveau winst kan worden
behaald. namelijk door het vergroten van de autonomic van personen met ccn
arbeidshandicap.
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De tocnemende groei van de WAO-populatie heeft in de afgelopen deccnnia geleid tot
velerlei maatregelen die tot nu toe als onvoldoende eflectief kunncn worden
beschouwd. De beleidsmaatregelen blijken voornamelijk op het systeem te zijn gcricht
en blijken onvoldoende in staat om het gedrag van werkgevers en werknemers met
betrekking tot het proces van reintegratie te be'i'nvlocden. Derhalve lijkt het interessant
om de aandaeht te focussen op maatregelen die rcchtstreeks betrekking hebben op de
persoon die vanwege een ziekte of aandoening arbeidsongeschikt is verklaard en
zijn/haar weg naar de arbcidsmarkt moet (terug)vinden. l)e kans op succesvollc
reintegratie wordt onder meer positief beinvloed wanneer (om)seholingsprogramma's
worden gevolgd, waarbij aandaeht wordt gegeven aan het trainen van persoonlijkc,
sociale en werkgerelateerde vaardigheden. Tot op heden is het succes van dcrgclijke
(om)scholingsprogramma's niet systematisch onderzocht in Nederland. In dit
proefschrift worden de resultaten wcergegeven van een Studie naar hct succes van hct
volgen van langdurige (om)scholingstrajecten door personcn die vanwege een ziekte of
aandoening een arbeidsongeschiktheiduitkering ontvangen en op die wijze nun kans op
de reguliere arbeidsmarkt te vergroten. De totale groep personcn in Ncderland die
gedurende een bepaalde periode ecn langdurig (om)scholingstraject heett doorlopen bij
een van de vijf hiertoe aangewezen remtegratiecentra. heeft hierbij als onderzoeks-
groepspopulatie gediend. Het betreft personen die volledig arbeidsongeschikt zijn
verklaard. De populatie bestaat voor driekwart uit mannen. De gcmiddeldc leeftijd van
de cursisten is 28 jaar (bij instroom). De cursisten hebben ecn gemiddeld laag
oplcidingsniveau. zijn langdurig uit hct arbeidsproces of hebben nog nict cerder
gewerkt. Het merendeel heeft, alvorens te starten met het scholingsprogramma, sinds
längere tijd geen onderwijs gevolgd. De cursisten hebben aandoeningen van het
bewegingsapparaat, hebben herscnlctsel (al dan niet aangeboren), zijn blind of
slechtziend of hebben psychische aandoeningen. Zij ervaren beperkingen in hct
lopen/staan, arm- en/of handgebruik of ervaren visusbeperkingen. Bij een derde deel
van de populatie is sprake van een meervoudige. complcxe problcmatick.
Naast cursisten zijn professionals, die verantwoordelijk zijn voor de scholings-
programma's. in dit onderzoek betrokken. Ook werkgevers. die gcrcmtcgrecrde
werknemers die een scholingsprogramma hebben gevolgd in dienst hebben genomen.
hebben aan dit onderzoek deelgenomen.

In dit onderzoek wordt ccn antwoord gezocht op de vraag in hoeverre een spccifickc
vorm van interventie, namelijk een scholingstraject, succesvol is, c.q. bijdraagt aan een
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vergroting van de uitstroom uit de WAO. Enerzijds is dus sprake van een beschrijvend
onderzock, anderzijds wordt nagegaan welke factoren verklärend zijn voor succes. Het
beschrijvcnde deel van het onderzoek heeft betrekking op het in kaart brengen van de
persoonsgebonden variabelen, de vormgeving van het reintegratietraject, het
plaatsingsproccs en het functioneren in de werksituatie. Het verklärende deel heeft
betrekking op het onderzoeken van de verbanden tussen persoonlijke factoren, externe
factoren en de mate van participatie. De gegevens omtrent persoonsgebonden factoren
zijn verzamcld door middel van een dossierstudie. Gegevens omtrent de vormgeving
van het reintegratietraject zijn op vier verschillende wijzen verzameld. namelijk een
documentenstudie. schrittelijkc vragenlijsten, interviews (individuele diepte-interviews
en locusgroep-interviews) en een telefonische survey. Gegevens omtrent het
plaatsingsproces zijn verzameld door middel van een telefonische survey. Tot slot zijn
gegevens omtrent bedrijfsgebonden factoren en het functioneren in de werksituatie
verzamcld door middel van gestructureerde diepte-interviews. Het betreft een cross-
sectionecl onderzoek, waarbij gedeeltelijk gebruik wordt gemaakt van retrospectie.

De reYntegratieccntra hanteren een uitgebreide assessment, waarin zowel aandacht voor
de psychische en fysicke belastbaarheid, alsmcde psychodiagnostiek, motorische
vaardigheden en bcroepsgerichtc orientatie. Binnen de vaktheoretische component
staut een individuele benadering centraal. hetgecn tot uiting komt in de modulaire
vverkvormen. Hr wordt relatief veel aandacht besteed aan de praktijkeomponent
waarbij niet allecn vaktechnische vaardigheden maar ook beroepsgerichte sociale en
communicatieve vaardigheden onderdeel uitmaken van het programma. Het
ondersteunings- en begelcidingsgedeelte omvat een diversiteit aan (voornamelijk
individuele) bcgeleidingsvormen, gericht op de persoonlijke ontwikkeling van de
cursist en - waar nodig - additioneel aan de vaktheoretische inhoud van het scholings-
programma. lenslotte is voornamclijk sprake van indirecte bemiddelingsactiviteiten.
tencinde de cursist te ondersteuncn in het zclfstandig vinden van een baan in de
gekozen vakrichting. Nazorg vindt vrijwel alleen vraaggericht plaats.
Dc scholingsprogramma's voldocn in hoge mate aan de voorwaarden voor succesvolle

* scholingsprogramma's. zoals deze in de literatuur worden beschreven.
<j

IX* oud-cursisten zijn van mening dat ze door het volgen van het scholingsprogramma
een posilicvc ontwikkeling hebben doorgemaakt met betrekking tot hun zelf-
vertromven. het kunncn omgaan met hun beperkingen. hun sociale vaardigheden en
hun incusscringsvcnnogcn.
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Binnen drie maanden na succesvolle a frond ing van het scholingsprogramma vindt 71%
van de oud-cursisten een baan die grotendeels aansluit op het gevolgde scholings-
programma. zowel qua inhoud als qua niveau. De helft van de succesvol
gere'integreerden vindt deze baan door het solliciteren op reguliere advertcntics of open
sollicitaties. Oud-cursisten komen decls tcrecht in de dienstverlenende seetor. dcels bij
productie/productieverwerkende bedrijven. De helft van de bedrijven behoort tot de
grotere bedrijven (> 100 werknemers), de overige gereVntcgreerde werknemcrs zijn
werkzaam bij kleine of middelgrote bedrijven.
Volgens werkgevers zijn de oud-cursisten aangenomen vanwege him vakmatige
vaardigheden en/of hun persoonlijkheid. Bij een kwart van de werkgevers spcclde het
gevoerde handicapbeleid een rol. Vrijwel alle werkgevers zijn bij aanname op de
hoogte van mogelijke beperkingen en de hierbij behorende consequenties. Ondanks
deze kennis heeft cen rclatief klein gedeelte van de werkgevers gebruik geniaakt van
bestaande wettelijke regelingen en instrumenten ten bchoeve van reintcgratie. omdat zc
merendcels niet op de hoogte zijn van dc rcgelingen, het niet nodig is of omdat het
regelen ervan een te grote administratieve belasting vomit. Minder dan de helft van dc
oud-cursisten heeft aanpassingen in de wcrksituatie nodig (44%). I Icl het reft
aanpassingen van de wcrkplek. aanpassingen van het takenpakkct. aanpassingen van
de werktijden en ondersteuning en begeleiding van collega's en leidinggevenden.

Op de lange termijn. gedefinieerd als gemiddcld vijf jaar na afronding sun ecu
scholingsprogramma, is 75% van de oud-cursisten aan het werk. Met aantal
aanpassingen dat nodig is. is gedaald naar 40%. Volgens de helft van de werkgevers
functioneren de gerei'ntegreerde werknemers op gclijk niveau in vergelijking met
collega's die overeenkomstig werk verrichten en geen beperkingen hebben. l:cn kwart
van de werkgevers geeft aan dat dc gereintegreerde werknemers op een hogcr niveau
functioneren. In deze vergelijking is qua vakinhoudclijkc aspecten zowel de algcmcnc
arbeidsproductiviteit meegenomen als mecr specifiek de aanwezige vakkennis,
vaktcchnische vaardigheden en wcrkhouding. Bij de vergelijking is eveneens gekeken
naar de sociale vaardigheden van de gereintegreerde vvcrknemer en het verzuimgedrag.
De aanstclling van de gereintegreerde werknemcr heeft volgens de helft van dc
werkgevers geen invloed gehad op de wcrksfeer. daarentcgen vinden vrijwel alle
overige werkgevers dat de komst van deze werknemer de sfcer in positieve zin heeft
beinvloed. hetgeen blijkt uit een betere werksfcer en mccr respect en begrip voor
elkaar.

Tenslotte blijkt op de lange termijn 51% van de totale populatie gecn enkele vorm van
uilkering meer te hebben. dit geldt voor 66% van de werkenden. F-xn derde deel van de
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werkenden heeft nog een uitkering die gemiddeld 32% van het totale inkomen beslaat.
Na ongeveer zes jaar blijken naar schatting, de besparingen aan uitkeringen overeen te
komen met de integrale kosten van het scholingsprogramma. De oud-cursisten zijn op
het break-even point gemiddeld 36 jaar en in potentie nog een groot aantal jaren actief
participcrend op de arbeidsmarkt.

Oudere cursistcn hebben tijdens het scholingsprogramma meer sociale vaardigheden
ontvvikkeld dan jongcre cursisten. Cursisten met een arbeidsverleden kunnen. in
vergelijking met cursisten zondcr arbeidsverleden, door het volgen van het
scholingsprogramma nu bcter omgaan met hun bepcrkingen dan voorheen. De overige
onafhankelijke variabclcn tonen geen verband met de persoonlijke ontwikkeling,
hclgccn implicecrt dat de persoonsgebonden kenmerken relatief weinig van invloed
zijn op hcl effect van het scholingsprogramma op de persoonlijke ontwikkeling.
Daarnaast blijkt geen van de persoonsgebonden kenmerken verklärend te zijn voor de
persoonlijke ontwikkeling. Persoonsgebonden factoren spelen vvel een rol bij plaatsing
en het anntal aanpassingen. Mannen zijn. in vergelijking met vrouwen. meer werkzaam
op de lange tcrmijn en hebben minder aanpassingen nodig. Dit gcldt eveneens voor
cursisten met een lager opleidingsnivcau. voorafgaande aan het scholingsprogramma.
Plaatsing op kortc en lange termijn wordt deels verklaard door arbeidsverleden en
Iccttijil. Jongere cursisten hebben meer kans op werk op zowel körte als op lange
termijn dan oudere cursistcn. C'ursisten met een arbeidsverleden hebben. in
vergelijking met cursisten /under arbeidsverleden, meer kans op werk op zowel korte
als op lange tcrmijn.
Met functioneren in de werksituatie wordt niet verklaard door een of meerdere
persoonsgebonden factoren.

Naannate cursistcn een meer positief oordeel hebben over het niveau en het tempo van
- en de begcleiding tijdens het scholingsprogramma. ervaren ze een toegenomen
zelfvertrouwen. kunnen /e beter omgaan met hun bepcrkingen. hebben ze een groter
incasseringsvermogen en functioneren ze beter op de arbeidsmarkt.
Het vinden van werk op zowel korte als lange termijn en het door de werkgever
aangegeven aantal aanpassingen wordt onder meer verklaard door de waardering voor
het onderwijs in totaal. Meer specifiek wordt het vinden van werk op korte termijn en
het aantal dwr werkgevers aungegeven aantal werkaanpassingen deels verklaard door
dc begcleiding bij persoonlijke problemcn tijdens het scholingsprogramma. Het
functioneren in de werksituatie wordt niet verklaard door factoren gerelateerd aan het
scholingsprogramma.
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Aangezien allecn gegevens bekend zijn over bedrij fsgrootte en bedrij fssector in relatie
tot gereintegreerde werknemers is het niet mogclijk eon relatie te leggen met de
variabelen binnen de factor plaatsing. Tussen bedrij fsgrootte en bedrij fssector
enerzijds en variabelen binnen de factor functioncren in de werksituatie anderzijds
bestaat geen samenhang. • "•".*. r * i » *• **!• « ' i - i i

Kanttekeningen die kunnen worden geplaatst bij deze Studie hehben betrekking op een
mogclijk HAI.O-effect. selectiviteit van de onderzoekspopulaties. het onder/oeks-
design, ontbrekende gegevens en de complexiteit van de interventie. Door gebruik tc
maken van ecn diversiteit aan bronnen en mectinstnimenten is getracht de tekort-
komingen van dit onderzoek zoveel mogclijk te beperken. De conclusies die op basis
van dit onderzoek zijn getrokken, kunnen dan ook als tcrcchtc conclusies worden
gezien.

Uit dit onderzoek kan worden geconcludeerd dat personen met ecn arbcids-
ongeschikthcidsuitkering een grotc kans op werk hebben wunneer ze een beroeps-
gericht scholingsprogramma volgcn.
Wanneer cursisten jonger zijn. een arbeidsvcrlcden hebben. het scholingsprogramma
betcr aansluit bij hun persoonlijke capacitcitcn. interesscs en (on)mogelijkhedcn en
wanneer ze een positiever oordcel hebben over hun persoonlijke ontwikkeling, is de
kans op blijvende arbeidsparticipatie het grootst.

Voor toekomstig beleid betekent dit dat een aangepaste vorm van de huidige
aanbestedingsprocedures zou kunnen worden ingezet voor personen met ecn grotc
afstand tot de arbeidsmarkt. de 'fase-4 arbeidsgehandicaptcn'. Concrcct houdt dit in
dat bij de aanbesteding rekening moet worden gehouden met persoonlijke wenscn van
de arbeidsgehandicaptc; deze mocten worden verkend en ontwikkeld. Daarnaast zal
van de rei'ntegratiebedrijven een hogcr plaatsingspercentagc mocten worden gevraagd,
teneinde te voorkomen dat alsnog een 'restgroep' ontstaat. Vervolgens dient zowel het
reintcgratiebedrijf als de arbeidsgehandicaptc zieh contractueel tc committcren aan het
reintegratietraject. Tcnslotte is maatwerk noodzakclijk. gcricht op duurzame plaatsing
en zonder restrictie van inzet en middelcn.

Het stages of change model kan dienen als basis voor rei'ntegratiebelcid voor personen
met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Aan dc groep hooggemotivcerden zullcn op
maat gesneden rc'i'ntegratie programma's moeten worden aangeboden. ongcacht de
emst van de problemaiick die speelt. Voor personen die (nog) niet in dezc läse
verkeren zullen programma's moeten worden ontwikkeld, gericht op de fa.se waarin ze

1X1



SAMENVATTINC

verkeren. Ccntraal staat dat een structuur wordt gecreeerd vvaarin eenieder die beperkt
is, recht heeft op maatsehappelijke ondersteuning om op die wijze zijn of haar eigen
autonomie tot gelding te laten brengen. , .. •
Maatschappelijk gezien zal dit cnerzijds leiden tot een toenemende participatie van alle
personen, al dan nict met een beperking, en anderzijds betekent het tegelijkertijd dat de
maatsehappelijke handicap-gcrelatccrdc kosten aanzienlijk kunnen worden beperkt. In
dit gcval kan er dus uitsluitend sprake zijn van een situatie waarbij er zowel op
individucel als op maatschappelijk nivcau winst kan worden behaald. namelijk door
het vergrotcn van de autonomie van personen met een arbcidshandicap.
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Motivated by the increasing number of people receiving disability benefits (the WAO
population) a great number of measures has been taken during the last few decades
which can now be said to be insufficiently effective. Policy measures appear to be
mainly system-oriented, lacking in power to affect the behaviour of employers and
employees in relation to the process of rcintegration. As a result, it may be interesting
to focus the attention on those measures which bear directly on the individual who,
after being declared unfit for work due to some illness or disorder, will have to make
his/her way to re-enter the labour market. As the literature points out. the chances of
successful rehabilitation are favourably affected if. for example, the individual follows
a rehabilitation programme to train personal, social and work-related skills. Thus far.
systematic studies examining the success rates of those rehabilitation programmes have
been non-existent. The present thesis reports the results of a study which was designed
to examine the amount of success when lengthy retraining programmes were followed
by individuals who, while receiving disability benefits due to illness or disorder,
experienced a wide gap between themselves and the labour market and used this venue
to increase their chances at the regular labour market. The research population was the
total group of people in the Netherlands who. during a specific period of lime, took a
long-range retraining course at one of the five appointed vocational rehabilitation
centres. The individuals involved had been declared totally unfit for work. Three
quarters of the sample were men. The average age of the students was 28 years (at
baseline). Their average educational level was low; they had been out of work for a
long time or they did not have any previous jobs. When starting (he rehabilitation
programme it was a long time ago that they had their last educational activities. The
students had locomotive disorders or brain damage (either hereditary or acquired) or
they were blind or partially sighted or they had mental disorders. They suffered from
limitations in their capacities for walking/standing, the use of hands and/or arms and
vision. In one third of the study population the individual problems were complex.
In addition to the students, professionals responsible for the rehabilitation programmes
were also included in the study. Hven employers hiring rehabilitated employees who
had followed a retraining programme participated in the study.

The present study was designed to examine the success of a specific type of
intervention, i.e. a training programme, in helping to reduce the number of people
receiving WAO benefits. ITius. on the one hand, it is a descriptive study while on the

183



SUMMARY

other hand it attempts to identify the factors that may explain the success of this
approach. The descriptive part of the study refers to defining individual-related
variables, the design of the rehabilitation course, the placement process and job
performance. The explanatory part involves an analysis of the relationships between
personal factors, external factors and amount of participation. Data on individual
factors were gathered by reviewing records. Data on the rehabilitation course design
were collected in four different ways: document study, written questionnaires,
interviews with professionals (individual in-depth interviews and focus group
interviews) and a telephone survey among previous students. The data on the
placement process were collected by using a telephone survey. The data on company-
related factors and job performance, finally, were collected by conducting standardised
and in-depth interviews with employers. It is a cross-sectional study, based partly on
retrospection.

The rehabilitation centres have applied extensive assessments, addressing both mental
and physical capabilities as well as psychological functioning, motor skills and
vocational orientation. Central to the component of technical theory is an individual
approach, which is made manifest in module-based methods. A comparatively great
deal of attention is paid to the practical component, where the programme not only
includes specific technical skills, but also social and communication skills that are
relevant to the profession. Support and guidance include a diversity of predominantly
individual types of supervision aimed at promoting the student's personal development
and - if necessary - supplementing specific technical details of the training programme.
Mediation activities, finally, are usually indirect in order to support the students'
autonomy in finding a job in the discipline of their choice. Mostly, follow-up is
provided on demand only.
The training programmes highly meet the conditions of successful training schemes set
out in the literature.

I ormcr students felt that the training programme had a positive effect on their
development in terms of confidence, coping with limitations, social skills and
resilience.

Within three months alter successful completion of the training programme 71% of the
previous students found a job which, for the greater part, matched the training
programme, both in substance and in level. Half of those successfully rehabilitated
found their jobs by applying for regularly announced vacancies or by making
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unsolicited applications. Some of the former students found themselves a job in the
service industry, others in production or processing companies. Half of the companies
involved can be categorised as large businesses (over 100 employees), the remaining
rehabilitated employees were employed by small and medium-si/ed businesses.
As the employers explained, former students were engaged because of their technical-
vocational skills and/or their character. Adopted disability policies played a role with
25% of the employers. At the time of hiring, practically all employers were aware of
potential limitations and associated consequences. Despite this knowledge it was a
relatively small number of employers who benefited from existing legal regulations
and instruments aimed at promoting rehabilitation: because most of them did not know
about those regulations; because they had no need for them; or because they felt it was
too much of an administrative burden to make use of them. I ewer than half of all
former students needed some adjustment to be made in the work situation. It involved
adaptations of the workplace, task adjustments, individually adjusted working hours or
a need for support and counselling by colleagues and superiors.

Seen in a long-term perspective, 75% of all previous students has found a job within an
average of five years following completion of the training programme. Half of all
employers stated that rehabilitated employees performed on the same quality level as
their counterparts who had similar tasks without suffering limitations. Another 25% of
the employers stated that rehabilitated employees performed at higher levels. In terms
of specific vocational qualities, the comparison included both general productivity and.
more specifically, their professional knowledge, professional skills and attitude to
work. I he comparison also took into account the social skills of rehabilitated
employees as well as their absenteeism. As about half of the employers explained,
hiring rehabilitated employees did not affect the atmosphere at work, whereas almost
all other employers felt that the arrival of those employees had a favourable effect on
the work climate, which became manifest in a better atmosphere at work and greater
mutual respect and understanding.

Of those who found a job. 66% proved to have stopped receiving benefits of any kind.
Among those who were still receiving benefits, the benefits on average constituted
32% of their total income. After about six years benefit savings are estimated to equal
the costs of the training programme. At the break-even point the former students on
average were 36 years old while still being potentially active participants in the labour
market for a great number of years.
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Older students tended to develop more social skills during the training programme than
younger students. As a result of the training programme, students who previously used
to have a job were able to cope better with their limitations than before as compared to
students who never had a job. The other independent variables did not have any
relationship with personal development, implying that individual characteristics had
relatively little influence on the effect of the training programme on personal
development. Furthermore, none of the individual characteristics appeared to explain
personal development. ;$•• a ;t •*.*•.'-,•:

Individual factors played a limited role in placements and in the number of
adjustments. Men had more long-term jobs while needing fewer adjustments as
compared to women. The same applied to students with lower educational levels
previous to the training programme.
In part, both short-term and long-term placement were explained by employment
history and age. Younger students have better chances of finding either short-term or
long-term jobs than older students. Students with a job historv have better chances of
finding either short-term or long-term jobs than students without any employment
history.
Performance within the work situation is not explained by one or more individual
factors.

As students have more positive views of the standards and pace of the training
programme and the supervision provided therein, they feel more confident, are better
able to cope with limitations, show greater resilience and perform better on the labour
market.

Finding a job at short notice or after a longer period of time or the number of
adjustments made as indicated by employers can be explained in part by the amount of
appreciation shown for education as a whole. More specifically, finding a job at short
notice and the number of adjustments made as indicated by employers are partly
explained by the availability of counselling for personal problems during the training
programme. Functioning within the work situation is not explained by factors related to
the training programme.

Since the only data known refer to company size and industrial sector in relation to
rehabilitated employees it is not possible to establish any links with variables within
the placement factor. No connection existed between company size and industrial
sector, on the one hand, and variables within the factor describing functioning in the
work situation, on the other.
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Critical comments that can be made on this study refer to the possibility of a halo
effect, the selectivity of research populations, the study design, incomplete data and the
complexity of the intervention. By using a diversity of sources and measuring
instruments an effort was made to reduce the inadequacies of the study as much as
possible. Thus, the conclusions resulting from the study can be considered justified.

One of the conclusions that can be drawn from the study is that individuals receiving
disability benefits have better chances of finding a job if they follow a vocational
training programme. Their chances of finding permanent employment ore greatest if
students are younger, if they have some employment history, if the training programme
better matches their personal capacities, interests, potential or lack of potential and if
they can experience some increase in personal development.

The implications for future policy-making arc that current contracting-out procedures
might be employed in some customised form for those who feel themselves at a great
distance from the labour market. More specifically, what it entails is that contracting-
out should take into account the disabled person's individual wishes. In addition,
companies participating in rehabilitation schemes should apply relatively greater
numbers of placements in order to avoid the emergence of yet another 'residual
category". Next, both the rehabilitation company and the disabled worker will have to
commit themselves to the rehabilitation trajectory in writing. Finally, what is needed is
custom-made solutions designed to achieve permanent placement without any
restrictions to commitment or resources.

Customised rehabilitation programmes should be offered to those who are highly
motivated, independently of the gravity of the problems involved. As for those who -
as yet - have not reached this phase it will be necessary to develop programmes that
will deal specifically with their current phase of development. The main point is to
create a structure in which anyone suffering from some limitation is entitled to
receiving some form of social support that will help him/her to realise his/her
individual autonomy.

Seen from a social perspective, this will lead to increased labour participation by all
individuals, either with or without limitations, while at the same time resulting in a
considerable reduction of disability-related costs to be borne by society. I"he only
possibility to be considered, therefore, is a situation that can bring both social and
individual advantages, i.e. by increasing the autonomy of those workers who are
disabled.
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Tabel *.2a lloembrocck CorrelMies lussen dc nnafhankelijke pereoorugebonden factoren en de ifhankclijkc factor
pcnoonlijke oniwikkeling en de individuele aflunkehjkc varubekn binnen dezc factor (n-199)

Leeftijd

Getischt

Hoofjleopl

Arhcidsvcrledcn

Pcnoonlijke
ontwikkcling

.13

•JO»

-.05

-.01

Zelf-
vertrouwen

.15»

- 17»

03

.04

Omgaan met
beperkingen

-.04

-.12

-.07

-.09

Socialc
vaardigheden

.17«

-.16»

-.11

.01

Incassenngs-
vermogen

.13

-.15«

.01

.03

Functioneren
arbeidsmarkl

.06

-.10

04

.07

T a M t.Ib

LeerHjd

Oclach.

lloogste opl.

Werkcimde Corrdaliei twuen dc nnalhankelijke penoontgebonden factoren en de i(hankelijke factor
penoonlijkc ontwikkclmg cn de individucle aflunkchjke variabckn binnen deze factor (n"58)

l'cnumnlijkc
oniwikkeling

.09

-.01

.03

ArtwtdsvcrM« - . I t

/.elf-
vertrouwen

06

.06

.15

-.19

Omgaan met
beperkingen

.06

.03

04

-.17

Sociale Incasserings-
vaardigheden vermögen

.05

.04

.01

-.15

.13

-.15

-.10

-.06

Kunctioneren
arbeidsmarkt

.46»

-.15

-11

-.01

Tabrl ».Je Sunnehccrdl C'orrclaties hnsen de onalhankelijke penoonsgebonden factoren en de aniankelijke factor
pcnonnhjkc ontwikkeling cn de individuele afhankclijke vanabekn binnen dezc factor (n-77)

l-eeftijd

Ueslichl

I lixigMc opt.

Arbcidsverledcn

• 0 01 - p 4ÖÖS

labrl«.2d llclw

Leeftyd

Geslachl

lloogtte opl.

-\ilx-uK\i-ilrd

0.01 v

TabdUt

Penoonlljke
iinlHikkchng

-.13

.01

03

.04

/.elf-
vertrouwen

• 12

.06

.01

-.06

Omgaan met
beperkingen

-.25»

09

09

-.13

Sociale
vaardigr

.02

.04

.05

.06

Incasserings- Functioneren
vermögen arbeidsmarkt

-.07

.03

-.03

.19

.18

-.11

.15

Conelatie* tus.\cn dc onafhankelijke penoorugebonden fadtven en de anunkclijke factor
persoonlijke tmtv«ikkeling en dc individuele afhankclijkc variabelen binnen deze factor (ir^T)

Persoonlijke Zelf-
ontvtikkeling vertroutven

.09

-.02

.09

05

Omgaan met Sociale Incaxscrings- Functioneren
beperkingen vaardigheden vermögen arbeidsmarkt

.30"

-01

.01

-.15
0 001 «

-08

.03

.05

-.09
p s 001

.37"

.04

.11

.17

.20

-14

.06

.14

.13

.04

-.12

.14

t t ü A CivnHati« luvten dc xnarhankelijkc pcrwonsfeb>wden facioren en de amaakdykc Eaoor penoaalijke
OMvtikkcling cn dc indn iduek a(hankeli)kc vananeten binnen deze betör (n-73)

! (kslacht

| Hoogstcopl.

\rtx-uU\i-rlcJen

Persoiwlijke /elf-
ontuikkcling \crtr\Hi»rn

.02

-.05

-.01

0.»

Omgaan met Socialc Incasserings- Functioneren
beperkingen vaardigheden vermögen arbeidsmarkt

-01

-.05

.04

.16

01

.06

-09

-0>

-.15

-.14

.06

.02

.17

-04

-.03

.01

-.12

-.05

01

-.02
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Tabel 6 J a

Ueftijd

Gedacht

Hoogste opl.

Hocnsbrocck: Correlaties tussen dc onafhankelijke persoonsgebonden factoren en de individuele
afhankelijke variabelen binnen de factor plaatsing (n-199)

Aantal aanpassingen Werk ofi korte icrmijn Werk op lange icrmijn Aansluiting haan hij «holing

.03

13

.05

Afbeidsvcrlcdcn -.06

-.18* -.15«

43 -04

.00 -10

•41 -06

-.04

-.10

.02

-.07

* 0.01

Tabel 6 J b

Ueftijd

Gedacht

Hoogste opl.

< p s 0.03

Werken rode: Correlaties tussen de onafhankelijke persoonsgebonden factoren en de individuele
alhankclijke variabelen hinnen de factor plaaLsing (n 58)

Aantal aanpassingen Werk op korte Icrmijn

.01

.33«

.33»

Arbeidsverkden -.18

• 0.01

Tabel «Jc

Leeftijd

Gestecht

Hoogstcopl.

< p £ 0.03

Sonneheerdt:

-.16

.03

-.01

.19

Werk op lange lermijn

-.09

-JO

-.10

.06

Aansluiling haan hij scholing

.03

.12

.05

-.15

Correlates tussen de onafhankelijke persoonsgebonden factoren en de Individuele
afhankelijke variabelen binnen de factor plaalsing (n-77)

Aantal aanpassingen Werk op korte Icrmijn

.17

-.20

.20

Arbeidsverleden -.01

.01

-.07

-.16

.13

Werk op lange termijn

-.06

-.22

-.03

.04

Aansluiting haan hij whnling

09

.17

.04

.09

001 <ps0.05
ITabel 6.3d Hcliomare: Correlaties lussen de onafhankelijke persoonsgehonden factoren en de individuele

' afhankelijke variabelen hinnen dc factor plaalsing (n~97)

Aantal aanpassingen Werk op körte lermijn Werk op lange Icrmijn Aansluiting haan bij acholing

Ledtyd .12 -.09 4 9 09

Gestecht .17 -.04 4 7 -.07

Hoogste opl .35« .16 .14 -.23

Arbeidsverkden .05 -J3« 4 3 12

• 0.01 <_p_ s 045 « 0.001 < p s 0.01

Tabel 6_J« EEGA: Correlaties tussen de onafhankelijke persoonsgebonden factoren en de individuele afhankelijke
variabelen binnen de factor plaatsing (n-73)

Ueftijd

Gestecht

Hoogste opl.

Arbeidsverteden

.11

.03

-.21

-.03

Aantal aanpassingen Werk op körte lermijn Werk op lange lermijn Aansluiting baan bij »choflng

.04 -.18

.17 -42

4 0 -.16

.17 .06



BlJLAGE

lakrl t .4i llnemferocct l^fnliuhc rcfreuievtrfrlijtinf VBI dc nnaftunkclijfcc penoomfcbonden fioorr» •
acfk op konc enfaf tanft Kimij« ln-19»)

Wot op tone Kfinqn

l«fti)d

(jobchl

Ikngalcopl.

..09(03)"

-I6t 72)

.07(19)

F.«p(B)

9 1 "

1.17

1.07

1.03

B(S.E.)

-06(03)

•59(68)

-.20 (.20)

-.04(75)

Exp(B)

.94

J2

.96

» 0 001 ' p i 0.01

T l M l « Wotonxte van de onaAunfcdijkc penoorafjebondcn fl
wert opkoru enfof lartfc icnnijn (ft-51)

WatopkoreKnMjn Wntopt

ArtocHhvcrlctkn

•.29(.I2|*

.62 (»3)

27(61)

2.77(1 12)"

.73«

117

1.31

0.01 < p * 0.05

I5 99««

0001 • p •. 001

IjOfMtodM ftfrcuicvcrfelijting vin dc anaflunk
weft op tone cn/of lm|c Icnrnjn (n-77)

HoogHtopt

Wert op tone Icnnijn

B (S.K.)

.02(03)

-J6(.J5)

-.42(30)

09(69)^

K«p(B)

1.01

.70

M

1.09

• (It)
-.14(12)

•1.09 (.IS)

-09(61)

.62(107)

pa i«p

WertopUnrlomli.

B(SK.)

-.04(03)

-1.16 (.55)*

02 (30)

.52(711

Exp(B)

J7

J4

.91

IJS

Exp(B)

.96

J2

1.02

149

• 0.01 <p 10.05

TiMIN I o(nlische ftfrcssievvTfelijtmg vm de onafhMkelijke p
wvft op kort« en/of lm(e lermi)n (n-^71

HoofMtopl.

Wot op tone tamija

B ( S K )

-.03 ( .02)"

. 1 1 ( 2 5 )

.01 < 11 >

.5« (.27)«

Exp(B)

96««

1.12

1.00

1.79*

Wert op Unfe tennijn

B(SK) _

02(04)

.10(54)

40(33)

.10(69)

Exp(B)

102

I.II

1.50

I.II

• 0 01 • p v 0 05

T»M«.4t KKOA

" 0001 < p s 0.01

I ogntnche refmtic%<rtcltjking van de onaflurtkclijkc pcnoi
•«rt. op konc cwio* l««e HTmjn (»-JJI

GcstedM

Wot op tone

_ B(S.E.)

-.04(04)

l.lt(.6D*

00(32)

»7 ( (01

Wcrtopk

Exp(B)

.96

3.25

1.00

2.64

-06(04)

51(51)

-.33(32)

1.07 (.64)

Exp(B)

.94

1.67

.72

2.91

• • U«Ml - p -.0 01
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Tabei fctta Hoensbroeck

Aansluiting
scholingsprognmma

Begeleiding bij
persoonlijke problemcn

Theoretische vorming

Praktische vorming

Kwatiteit lesmatcriaal

Niveau

Tempo

Begeleiding ondcrwijs

Didactische kwaliteit

Studtebegeleiding

: Correlalies tusscn dc variabelen van het scholingsprognmma en de variahelen binnen de
factor persoonlijke onlwikkcling. (n-199).

persocmlijke
omwikkdinf

12

2 I "

.05

J M

-01

.14

.11

.07

-.01

.09

reif-
vcftrouwKJ

I I

.15«

.07

.13

-.02

.14«

.11

.14

-.03

.02

omgun met
beperkmf»

.07

. 2 I "

.10

.07

-.08

.07

.08

-.03

.01

.09

vaarduhedcn

.13

.08

.OS

.08

-.02

.18*

.12

.13

-.02

.07

incavsmngv
vermofen

.06

-.09

-.01

.W

.04

.04

-.02

.03

.10

funclmnercn
artmdunarkt

.17»

. - . - * • • i

.11

.22«

AS

.14»

.10

.24"

.10

•.OS

0 01 < p s 0 05
0.001 < p s 0.01

Tabel 6.10b Wcrkcnrode Correlatics tussen de variabelen van het xholingsprogramma en dc variahelen binnen de
factor pcnoonlijke ontwikkeling. (n-58).

Aansluiting
schol ingsprogranvna

pcnoonlijke
ontwikkeling

.15

Begeleiding bij
persoonlijke problemcn

Theoretische vorming

Praktische vorming

Kwaliteit lesmateriaal

Niveau

Tempo

Begeleiding ondcrwijs

Didactische kwaliteit

Stadiebegelctding

* 0.01 < p s 0 . 0 5
" 0 001 < p s 0.01

.03

.04

.09

-.13

.18

. 3 S "

.04

08

.03

26

omgaan met

bepcrkins^en

.10

.13

.01

.17

.22

.31«

.39*»

07

29»

.10

.23

.14

.12

-.23

.08

.22

-.05

10

.12

soctale
vurdighcdcn

•.II

.03

.02

.09

.20

.IS

06

-.03

tncaucrmp-
vennnfen

.06

-.19

.06

-.06

.02

.14

JO»

-.08

-.21

.00

funcllimctcn

.19

.00

.25

.00

-.01

IS

50»*

xn
.II
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Tabel 6.10c Sormchcerdt: Cocrelaties tuuen de variabelen van hei schol
factor pcnoonlijke onlwikkeling. (n-77).

Ttgramma en de variabelen binnen de

AMtiuiiing
teMlngxprogramma

Itcgclciding bij
penoonlijkc problcmcn

Theoretische vorming

Praktische vorming

Kwalitcil Icimmcriiwl

Niveau

Tempo

llegelciding onderwijt

Didacliwhe kwaliicit

Studiehegclciding

0.01 • p s.0.03
• 0.001 < p i 0.01

pcnonnlijkc
«ilwikkrling

.20

.34»

01

.16

.26»

.19

.1«

.13

.13

.04

/elf-
vcrtrouwen

.29«

nmgun met
hcpcntingcn

.23

.37«

13

19

.29»

.27»

.23*

.14

19

.07

.22

.10

.15

. 3 1 "

.35«

.22

.13

.24»

-.11

wctale
vurdighcden

.01

.16

-.22

01

.12

-.01

01

.08

-.07

.09

mcftuenngs-
vennogen

.13

. 3 4 "

.09

.14

.25«

00

II

II

.03

.10

nmctmneren
Htcidsmifii

.24»

.16

-.00

.25»

.20

.27»

.16

2J»

.19

.0«

T i b f l 6 . I M llellomarc

Aansluiting
vholingsprognimma

Degclciding hi]
pcnoonlijkc prohlcmcn

Theoretische vorming

Praktische vorming

Kwalitcit lesmatcriaal

Niveau

Tempo

Rcgclciding onderwijs

Otdactische kwatiteit

SliHlicbegcIciding

0.01 •- p % 0.05
' 0.001 < p i 0.01

('orrclalies tussen dc variabeten van het scholingsprogramma en de variabelen binnen de
factor persiH)nli]kc onlwikkeling. (n-97).

anrwikkcling

18

26«

.06

12

03

.14

.10

03

.12

14

«If-
veiiniuwrn

.24»

.33»

.09

.11

.00

I I

.07

.10

.11

(Hngaan met

Dcpcf ivinflcfi

.24«

.26»

.08

.15

.08

. 3 0 "

.10

I I

.17

.16

socialc
vurdighcden

.05

.06

.01

.06

10

-.03

.10

-.02

-.01

-.03

vermögen

-01

.01

-.01

-.00

-.09

.02

.02

-.13

.07

.04

rund inneren
arbeMbmarkl

.16

.06

.19

07

.09

10

.24»

.10

.13

.01
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Ttbrl 6.10t EEGA: Correlatics tusscn de \ariahelen van het scholingsprogramma en de variahelen hinnen de factor
pcrsoonlijke ontuikkcling. (n-73)

Amsluiting
jcholingsprogramma

Begclciding hij
pcrsoonlijke prohlemen

Theoretische vorming

Praktische vorming

Kwaliteit lesmaleriaal

Tempo

Begeleiding onderwijs

Didactische kwalileit

Studiebegeleiding

pcnoonlijkc
onfwikkelinf

4 0 "

.32"

.38"

.17

.25*

.31"

.34"

.26"

.13

.25*

«If-
vertrouwen

. 4 2 "

4 0 "

.29»

.24»

.25»

.41«

30»

32"

.11

.34"

cmgun met
bcperkingcn

.27»

21

.23»

.03

.2t*

.13

.21

.22

.12

.19

wtak
vuiilighokn

.31«

.20

3 f

.20

.02

.19

. 3 9 "

II

.11

.17

vcrm»(cn

.30*

.25»

.31«

II

.26»

.29«

19

.20

.07

.14

ruiKtmncrta

31»

.26«

.32«

30»

.19

.12

.25«

.07

.01

.20
0.01 < p s 0.05
0.001 < p i 0.01
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T l M 6 . H a Hociubrocck: Multiple lineaire regressie van de factoren gcrelaleerd aan het scholingsprogranuna ten
aanzien van de persoonlijke onrwikkcling (n=l99).

Persoonlijke ontwikkcling

1. Aansluiting scholingsprogramma

2. Begcleiding bij persoonlijke problemen .04** .21**

•• 0.001 < p l 0.01

Tlbtl 6.11 b Werkenrode: Multiple lineaire regressie van de factoren gerelateerd aan het scholingsprogramma ten
unzten van de persoonlijke onlwikkeling (n-58).

Persoonlijke onlwikkeling

iR' P

1. Aansluiting Kholingsprogramma

2. Bcgelciding bij persoonlijke problemen .01 .03

Tlbtl (,11c Sonneheerdt: Multiple lineaire legiessle vm de factoren fereuttecrd aan het sdiolinpuyojuiuiu» ten
aan/icn van dc persoonlijke ontwikkcling (n=77).

Persoonlijke onlwikkeling

1. Aanslutling scholingsprogramma

2. Hcgclcklinn bij pcrsoonlijke prohlcmcn . 1 2 " .34**

• 0.001 • p •. (101

Tabrl 6.1 Id lleliomare: Multiple lineaire regressie van de factoren gerelaleerd aan het scholingsprogramma ten
aan/ien van dc persoonlijke onlwikkeling (n=97)

t.

2.
>

Aansluiting scholingsprogramma

Ilcgcleidmg btj pcrsoonlijkc problemen

0.001 v p s ooi

Persoonlijke onlwikkeling

A R '

.O«'*

P

.28"

Ttktl 4.11« EEQA: Multiple lineaire regressie van de laciorcn gcrclalccrd aan net scholingsprogramma ten
aanzien van de persoonlijke ontwikkcling (n=7.1).

1.

2

Aansluiting scholingsprogramma

IVcclrulmi! bij pcrsoonlykc problemen

Persoonlijke onlwikkeling

A R '

1 6 "

.04

p
J 2 "

.21
n p H O I



BUI.AC.E

Tabd 6.12a Hocnsbroe

;.. - '

Aansluiling
scholingsprogramma

Begelciding bij
[wrsoonlijke Problemen

ck: Corrclaties tusscn dc factoren gerclaleerd aan hct scholingsprogramma en dc
plaatsingsfactorcn (n= 199)

Aanlal aanpassingen Werk op korte
icrmijn

-.09 .01

-.01 .11

Werk op lange
icrmijn

.07

.19»»

Aansluiling baan m
scholingsprografnmi

18"

•.OS

•• 0.001 < p s 0.01

I Tabel 6.12b Werkenrode: Correlates tussen de factorcn gerelateerd aan riet scholingsrmigramma en dc
plaatsingsfactorcn (n*58)

Aansluiting
scholingsprognunma

Bcgeleiding bij
pcrsoonlijkc Problemen

• 0.01 < p s 0.05

Tabd 6.12c Sonneheerdt

I-

1
Aansluiling
scholingsprogramma

Begelciding bij
pcrsoonlijke problcmen

• 0.01 <psO.O5

Aanlal aanpassingcn

.15

.11

• • 0.001

Werk op kone
tcrmijn

J7»

48»»

< p s 0.01

: Corrclalics lussen de factoitn gerclaleerd ai
plaalsingsfactorcn (n-77)

Aanlal aanpassingcn

.13

.14

Werk op korte
Icrmijn

21

Werk op lange
termijn

.24

.20

Aunsluiting boon b(J

scholingsprogrammt

.39»

29

m het jcholingjprogramma en de

Werk op lange
termijn

.25»

.26»

Aanilumng bun bij

whalingsprogrammi

-.25

Id

T»twl6.l2d Hcliomare:

" " "

Aansluiting
Kholingsprogramma

Begelciding bij
persoonlijke problcmen

• 0.01 < p s 0.05

Tabd «.12* EEGA:

Aansluitmg
xholiap|HDgramma

Bcfdciding bij
penoonlijkc problcmen

Corrclalics hissen de facloren gerclaleerd aan hct Kholingsprogramma en dc
plaaLsingsfactoren (n*97)

Aanlal aanpassingen

.17

2 8 "

• • 0.001

Werk op kortc
tcnnijn

.14

.25»

< p x 0.01

Werk op lange
tcnnijn

.16

19

Aantluiting haan Mj
Khol ingsprogramma

.31»

• 08

Correlaties tussen de factoren gerclaleerd aan hct Kholinpprogramma en dc
plaatsingsfaclorcn (n"73)

Aanul aanpassingen

-.07

.03

Werk op kone
Icrmijn

.13

Werk op lange
Icrmijn

.17

.22

Aansluitmg baan bij
fdiolingiprogramma

•

0.001 < p S 0.01
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T»brlt.lJa llncmorocck Multiple lincMtc rca/cmc HMCT dc faaore» acrrtattcrd a » ha »cholinpumiMMui en dc

Aantluiting

KholingiprogramiM

llegelciding MJ

pcruionlijkc problem«!

• 0 01 • p •. 0 05

puattinfsfacioren (n-

Tolaal benodigde
aanpauingen

AR' p

• •

oi ot

Werkopkone
lermijn

AR' P

-

.00 .03

Werk op lange
icrimjn

A R ' P

•

.05 .07

Aansluiiing baan bij
schoüngsprogramma

AR' p

.03« .23«

.04« JO*

Muhipk lineaire regre"*c luucn dc fadorcn aerdalecrd aan hd Khobnasproframma en de
ptaattinpracMcn ( n - l l l

Toual benodigde
ampautngen

Werk op konc
termijn

Werk op lange
termijn

Aansluiting baan bij
scholingsprognvnma

A R' P A R' P A R' P A R' P

Aantluiting

«cnolingtprogramma • • .09* .21* - - .16** .39**

Hegeleiding hij
panaonlijkc prnblemen .01 .07 .07* .27* .02 .IS .00 .07

Werk op lange
Icrmijn

A R '

.07*

.00

P

-.27*

.02

Aansluiting baan bij
xholingsprogramma

AR' P

-

.00 .05

• (101 - p s O O S • • 0.001 < p < 0.01

laht l t . lJt Sonnehecidl Mulnnlc lincaiic rcarcssie luuen dc factoren acrclauerd aan hd ichohnppcntiimmi en de

Totaal benodigde Werk op konc
aanpauingen lermijn

I A R ' P AR' P

scholingüprogramma . . . .

Megelciding bij

prrvwnliike problcmen .01 .03 .02 .14

• (101 - p - , 0 0 5

Ubrl i . tJd IfelHvnarc Mullipk lineaire nrareuie luucn dc ratloren acrculeerd aan hd Kholinasproararnma en de

Totaal benodigde Werk op konc Werk op lange Aansluiting baan bij

aanpauingen lermijn termijn scholingsprogramma

AR' P AR' P AR' P AR' P

scholingsprogramnw . . . . . . JO* .37*

IWgeleitling hij

pcrvHmliikc pmbkmen .OS* J2 .04* 21 .00 .Oi .04 JO
• 0(11 - p . . 0 0 <

EECA Muniptc l i m n icarcuK M M dc facmtn aenHalcrrd a » hd «chol«ntpioti«iui en dc
»(•-TJ)

1 cxaal benodigde Werk op körte Werk op lange Aansluiting baan bij

aanpassinacn tcrmijn lemujn scholinfsprogramma

AR' P AR P AR' P AR' P

M.'̂ K>llng^p \̂lg ânuna . . . . . .

«nlllkc nmbkmen 02 .04 .07* 2? .04 .19

0.01 ^ p * 0 0 . <
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Tabet 6-17» Hoensbrocck: togistische regressievergelijking van de onafhankeKjke persoonsgebondcn fsctoren teeftjjd
en arbeidsicrtedcn, aansluiting van scholingsprogramma en de factor persoonliike
ocuwikkeling ten aan/ien van w o t op körte en op lange fermijn {it-(99)

Werk op tone tcrmijn

Uefti|d

Arbeidsverleden

• Aansluiting scholingsprogramma

[ Persoonlijke ontwikkeling

Werk op lange terrnyn

B(S.E.) Exp(B) B(S.E.)

-.08(03)** .93** -.05 (.03)

.M{6!) 2.32 .03(74)

01(04) t.Ot .04 (.04)

.08(05) .92 .06(06)

.95

1.04

.«M

0.001 < p s 0.01

Tabei 4.17k Werkcnrade: Logistische regrassievergelijking van de onafhankeiijke persoonsgebtmden füctoren lecfttjii
en arfeeidsverteden, aansluiting van scholingspragramma en de factor pcrsHmlijke
ontwikkeiing ten aan/ien van werk op koite en op lange temtijn (n 58)

Leeftijd

Arbeidsverleden

Aansluiting scholingsprogramma

Persoonlijke ontwikkeling

• 0.01 <ps0 .05

Werk op körte

B(S.E.)

-.24(13)

2.10(1.07)*

.16(10)

.07 (.10)

termija

Exp(B)

.79

8.13*

.85

.93

Werk op lange icrmijn

B(S.E.)

-08(13)

.72(102)

16(10)

.06(11)

Exp(B)

.92

2.05

.15

.94

Tabd 6.l7e Sonneheerdt: Logislische regressievergelijking van de nnalhankelijke ncrvwnsgebonden faclorcn lecftljd
en arbeidsverlcden. aansluiling van scholingsprogramma en dc factor pcrsoonlijkc
ontwikkeiing ten aanrien van werk op kortc en op lange termijn (n-77)

I.CCftljll

Arbeidsverleden

Aansluiling scholingsprogramma

Persoonlijke ontwikkeiing

• 0.01 <psO.O5

Werk op kortc

B(S.E.)

-.03 (.05)

.57(77)'

.10(05)

.03(01)

termijn

E*P(B)

.97

1.76»

.90

.97

Werk op lange lermijn

B(S.K.)

-.08(05)

101(81)

.11 (.05)»

.11(09)

lixp(U)

.93

2.74

.90*

'Ml
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Tabcl6 . l7d llcliomirc: LogisliKhe rcgreuievergelijking van dc onalhankclijke persoonsgebondcn facloren IccAijd
en arheidsverleden. aanslumng van scholingsprogramma ende faclor pcrsoonlijke
ontwikkcling ten aanzicn van werk op kone en op lange lermijn (n=97) * *

U r i t y d ••«•*-•• ' •

Arbeidsverieden

Ainsluiling Kholingsprograntma

I'crvxinhjkc onlwikkcling

Werkopkofte

B(S.E.)

.01 (.03)

-1.07 (.62)

06(05)

.01 (.07)

lermijn

Exp(B)

101

.34

.95

1.00

Wok op lange termijn

B(S.E.)

04(04)

-68(64)

.06(05)

.05 (.08)

Exp(B)

J l

TIWI6.I7« EEOA: LogiMiwhc rcgrcssievergelijking van de onalhankclijke persoonsgebonden lactoren lecftijd
en arbeidivcrlcdcn. aanslumng van scholing\programma ende factor persoonlijkc
ontwikkcling len aan/icn van werk op kortc en op lange termijn (n-73)

Loeft(Jd

Arbeidsvcrledcn

Aansluiting scholingsprognunma

IVr»K<nlijkc ontwikkcling

Werkopkofte lermijn

B(S.B.)

.01 (.04)

1.12(67)

.03 (.06)

.23 (.09)*'

Werk op lange termijn

Exp(B)

1.01

3.08

.98

.79"

B(S.E.)

• 06(04)

.95 (.67)

.01 (.06)

.19 (.OS)*

Exp(B)

.94

2.39

.99

.83»

0.01 ^ p * 0.05 • • 0.001 < p s 0.01
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NAWOORD

Op het einde van de afronding van dit proefschrift, een moment van terugblik op dc '
totstandkoming ervan.

De totstandkoming had nooit kunnen plaatsvinden als Dorine or nict was gewecst.
Dorine, je hebt mij bij dit onderzoek betrokken. Samen hebben we de gegevens
verzameld die mede tot dit proefschrift hebben geleid. Dorine, bedankt voor je
onschatbare hulp, je grenzeloze humor en optimisme. Onze gezamenlijke diseussics.
gezellige etentjes en onze naehten in het waterbed zal ik niet gauw vergüten.

De totstandkoming had nooit kunnen plaatsvinden als de Federatie van
Arbeidsintegratiecentra voor mensen met een arbeidshandicap niet hun medewcrking
hadden vcrleend aan dit onderzoek. Hoensbroeck. Werkenrode, Sonneheerdt.
Heliomare en 1-KGA. bedankt voor jullie voile medewerking, jullie gaslvrijheid en
jullie positieve en bijzondere welwillcnde bijdragen aan dit onderzoek.

De totstandkoming van dit proefschrift had nooit kunnen plaatsvinden als nict een heel
groot deel van de oud-cursisten van de rei'ntcgraticcenlra toestemming guven nice te
willen werken aan dit onderzoek. Dit geldt eveneens voor een aantal werkgevers die
oud-cursisten in dienst hebben genomen. Dit dankwoord bereikt jullie niet, maar is
hopelijk aangekomen bij het toesturen van cen samenvatting van de resultaten.

In de meestc gevallen gaat een Studie aan een wetenschappelijke instelling vooraf aan
de totstandkoming van een proefschrift. Zo ook in mijn situatic. Ik begon echter pas
aan mijn studie in een stadium dat anderen aan een tweede hypotheek gaan denken.
Paul. Bas en Alda, die mogelijkheid heb ik mede door jullie kunnen benutten. Bedankt
daarvoor.

De totstandkoming had misschien weliswaar plaatsgcvonden, maar gegarandcerd op
een andere wijzc. als ik niet tijdens mijn studie deel had uitgemaakt van het statistisch
studiegenootschap'. Jose, Jcanine en met name Uczcth, onze urenlange discussies over
statistiek, de studie, de wereld, de wetenschap en daarnaast dc wandelingen en etentjes
hebben een duidelijke en zeer positieve Stempel gedrukt op mijn onderzoeksleven op
dc universiteit na afloop van onze Studieperiode. Bedankt daarvoor!

De totstandkoming had nooit plaatsgevonden als niet cen aantal mensen mij
voortdurend hadden overtuigd dat ik het kon" en dat ik 'het gewoon mocst doen'.
Marie-louise. Marike, Rob. Andre, Umert. Guus. Agnes, Afkc, Ad, Iscl. Miriam,
Nathalie, Ghislaine. bedankt voor juilie ondersteuning en optimisme.
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Veel van de ideeön zoals die met name in hoofdstuk I van het proefschrift zijn
vcrwoord, zijn mede totstandgekomen tijdens de vele discussies die ik heb gevoerd
met mijn 'buitenlandse' eollega's. Fred, Donal, Franz en Gustav, dank daarvoor.

Een speciaal woord voor Peter. Peter, in al die jaren heb je me altijd ondersteund,
hcbbcn we vcel samengewerkt, maar ook samen de nodige pilsjes genuttigd en diepe
inzichtcn in het menselijk functioncrcn uitgewisseld. Jij hebt er mede voor gezorgd ik
ondanks alle drukle toch voldoende tijd en ruimte had om dit proefschrift le voltooien.
Bedankt voor je bijdrage aan dc totstandkoming van dit proefschrift.

I.aat ik in mijn totstandkoming van dit proefschrift nict de juffrouwen van de lagere
meisjesschool vergeten. Jullie eeuwige streven het beste uit ons tc halcn en ons te
ovcrtuigcn dat ook mcisjes ver kunncn komen, heeft er toe bijgedragen dat ik ben waar
ik nu ben. Met name juffrouw Verstappen en juffrouw Wagemans, ik hoop dat ik dat
nu in jullie ogen heb waargemaakt. bedankt daarvoor!

fn mijn totstanrffcoming van dit proefschrift ga lit nog een stap verdcr terug a/vorerrs
weer Icrug le keren naar het heden. Pap, mam, bedankt dat ik heb mögen studeren. Ik
weel wal voor een opolTcring het voor jullie heeft betckend. (irote zussen. bedankt
voor jullie geloof in je kleine zusje en grote broers, bedankt voor jullie goede
voorbeeld.

Om een proefschrift tot stand te laten komen heb je een promotor nodig. in mijn geval
/cits twee promotores. Wim. je "sncllc" strategische inzicht en je kritische vragen
hcbbcn een wezenlijke en bclangrijkc bijdrage geleverd aan dit proefschrift. Bedankt
daarvoor! Irans, jouw ondcrstcuning is nict in woorden uit te drukken. Dat doe ik dus
ook niet, dat weet jc wel.

En verdcr, iedcrccn die ik niet bij name heb genoemd. bedankt!
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