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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.

178



SAMI-NVAITINC;

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
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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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SUMMARY

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
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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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