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Historiek van arbeidszorg

Arbeidszorg bestaat al een aantal decennia; in die
termen wordt er pas recent over gesproken. Zo
kunnen (ex)psychiatrische patiënten al geruime
tijd een nuttige dagbesteding vinden in de vorm
van arbeidsmatige activiteiten, georganiseerd door
een organisatie uit de geestelijke gezondheidszorg.
Ook organisaties uit de gehandicaptenzorg bieden
al een aantal jaren binnen of buiten de muren van
hun instelling arbeid op maat van hun cliënten aan.
Bovendien worden in de schoot van de sociale
werkplaatsen nieuwe arbeidsvormen gecreëerd.
Vanuit de vaststelling dat een aantal medewerkers
de eisen en het tempo van de sociale werkplaats
niet aankunnen, onstond in deze sector van de so-
ciale tewerkstelling nood aan de creatie van ar-
beidsmatige activiteiten op maat van deze zwakke-

re doelgroep. In het opbouwwerk,
de buurtontwikkeling, de migran-
tensector en andere organisaties
uit het algemeen welzijnswerk,
kreeg arbeid (aangepast aan de
doelgroep) eveneens een steeds
belangrijkere rol. Tenslotte namen
ook OCMW’s en lokale besturen,
parochiale diensten en particulie-
ren (de ‘derden’) initiatieven voor
arbeidscreatie.

Dit continuüm van arbeidsmatige
activiteiten van organisaties uit
verschillende sectoren voor men-
sen die noch in het reguliere noch

in het beschermde circuit terecht kunnen, krijgt het
etiket ‘arbeidszorg’ opgeplakt. Aanvankelijk werd
deze term vooral gebruikt voor projecten verbon-
den met de sociale werkplaatsen en voor projecten
van het Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van
Personen met een Handicap (VFSIPH), waarbij ge-
handicapten de mogelijkheid wordt geboden tot
begeleid werken op een reguliere arbeidsplaats.
Het tweevoudig gebruik van deze term zorgde ech-
ter voor de nodige verwarring. De nood aan reor-
ganisatie en herstructurering drong zich dan ook
op. Met de vraag wat arbeidszorg nu eigenlijk is,
zijn alle sectoren – onder de auspiciën van de Ko-
ning Boudewijnstichting – rond de tafel gaan zit-
ten. Uit deze rondetafelgesprekken resulteerde een
consensus over het concept arbeidszorg – in de zin
van het eerder beschreven continuüm van arbeids-
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Ondanks de – selectieve – krapte op de arbeidsmarkt vallen vele

mensen vandaag nog altijd uit de tewerkstellingsboot. Voor het

reguliere circuit is dit geen nieuws. Dat ze ook in het zogenaam-

de ‘beschermde’ circuit van de sociale en de beschutte werk-

plaatsen moeten afhaken, wekt wellicht meer verbazing. Een

psychiatrische problematiek, een fysische of mentale handicap,

kansarmoede, dakloosheid, verslaving, een instellingsverleden

maken dat deze mensen, die vaak nog wel willen werken, niet

meer kunnen werken. Zij kunnen met hun arbeidswens terecht in

arbeidszorg. Wie deze mensen zijn en welk hun profiel is, vormt

het onderwerp van volgend onderzoek.



matige activiteiten – en hoe het beleid hierop zou
moeten inspelen.

Vanuit deze consensus groeide ook de nood aan
een (kwantitatief) overzicht van het Vlaamse ar-
beidszorglandschap. Op vraag van het Kabinet van
Minister van Welzijn, Gezondheid en Gelijke Kan-
sen, Mieke Vogels, voerden wij een onderzoek uit
naar arbeidszorg en de doelgroepmedewerkers in
Vlaanderen. Het profiel van deze doelgroepmede-
werkers (binnen de verschillende sectoren) stond
hierbij centraal.

Het gezicht van arbeidszorg

In totaal namen 95 organisaties deel aan dit onder-
zoek, dat liep van 1 mei tot 31 augustus 2000. Van
deze 95 organisaties participeerden er al 32 aan een
onderzoek in opdracht van de Provincie Oost-
Vlaanderen (Neven e.a., 2000), van wie we de
gegevens mochten gebruiken. Voortbouwend op
deze Oost-Vlaamse databank en vragenlijst, schre-
ven we nog eens 99 organisaties aan op basis van
de ledenlijsten van de overige Provinciale overleg-
platforms rond arbeidszorg. Daarvan beantwoord-
den 63 organisaties onze oproep tot deelname. De
enquête die we opstuurden naar deze organisaties,
was opgesteld op het niveau van de instelling en
niet op het niveau van de (individuele) doelgroep-
medewerker. De vraag naar geaggregeerde gege-
vens per organisatie had te maken met de korte
duur van het onderzoeksproject en de vergelijk-
baarheid met de Oost-Vlaamse gegevens, die ook
op het niveau van de instelling waren verza-
meld.

Een notendop vol cijfers

In deze 95 organisaties zijn 1908 doelgroepmede-
werkers ingeschakeld. Wat betreft leeftijd, nationa-
liteit en geslacht merken we nauwelijks verschillen
tussen de sectoren. Voor een aantal kenmerken
van de doelgroepmedewerkers zijn de verschillen
echter vrij groot. Uit de sector van de geestelijke ge-
zondheidszorg namen het grootst aantal organisa-
ties deel aan het onderzoek: 30 op de 95. In deze
organisaties zijn de helft van het totaal aantal doel-
groepmedewerkers ingeschakeld. Van de mensen
die ingeschakeld zijn in de organisaties, verbonden

met de geestelijke gezondheidszorg zijn 60%
(ex)psychiatrische patiënten en zijn 16% mensen
uit een opvangcentrum of instelling. Omwille van
het groot aantal medewerkers in deze sector, zijn
de (ex)psychiatrische patiënten het type van doel-
groepmedewerker dat globaal gezien ook het
meest voorkomt in de totale doelgroeppopulatie
van arbeidszorg (36%). Dat de meeste doelgroep-
medewerkers uit de geestelijke gezondheidszorg
een ziekte- en invaliditeitsuitkering ontvangen
(66%) en dat zij het talrijkst zijn, draagt er eveneens
toe bij dat deze groep in de totale populatie het
sterkst vertegenwoordigd is. Van de 1908 doel-
groepmedewerkers ontvangen 823 medewerkers
een ziekte- en/of invaliditeitsuitkering (41%). Wat
betreft de leefsituatie, stellen we vast dat het
grootst aantal doelgroepmedewerkers uit organisa-
ties binnen de geestelijke gezondheidszorg, bege-
leid/beschut wonen (37%), bij ouders/bij familie
wonen (18%) of alleenstaand zijn zonder kinderen
(17%). De meeste doelgroepmedewerkers uit deze
sector hebben ten hoogste een diploma van het la-
ger onderwijs. Hoewel de doelgroepmedewerkers
zonder werkervaring sterk vertegenwoordigd zijn
in alle sectoren, zijn ze zeer duidelijk aanwezig in
de sector van de geestelijke gezondheidszorg: 32%
beschikt niet over enige werkervaring. De privé-
sector vormt een bron van werkervaring voor 24%
van de doelgroepmedewerkers, en de beschut-
te/sociale werkplaats voor 14% van de medewer-
kers. In deze sector wordt van 76% van de mede-
werkers de kansen op doorstroming onbestaande
geacht, van 20% wordt de kans op doorstroming
reëel geacht mits er geïnvesteerd wordt in bijko-
mende begeleiding en van slechts 4% is men van
mening dat de kansen op doorstroming reëel zijn
zonder bijkomende begeleiding.

Tot de sector van de gehandicaptenzorg behoren
23 van de aan het onderzoek deelnemende organi-
saties. Van de 1908 doelgroepmedewerkers komen
er 371 uit deze sector (19%). Het overgrote deel
van de medewerkers uit deze organisaties wordt
getypeerd als ‘mentaal gehandicapt’ (81%). Dit
wijst er op dat de organisaties uit de gehandicap-
tenzorg, categoriaal werken: anderen dan mentaal
gehandicapten zijn slechts in beperkte mate inge-
schakeld. De groep van doelgroepmedewerkers
met een tegemoetkoming voor gehandicapten,
(23% van de gehele populatie) maken 81% uit van
de doelgroepmedewerkers uit de gehandicapten-
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zorg. De meest voorkomende leefsituatie van de
doelgroepmedewerkers uit deze sector is ‘verblij-
vend in een instelling’ (49%) of wonend thuis of bij
familie (27%). Een diploma van het bijzonder hoger
secundair onderwijs is het hoogst behaalde diplo-
ma van het merendeel van de doelgroepmedewer-
kers (62%). Net als in de geestelijke gezondheids-
zorg, hebben de meeste doelgroepmedewerkers
geen werkervaring (46%). Van geen enkele mede-
werker, tenslotte wordt gedacht dat hij of zij kan
doorstromen zonder bijkomende begeleiding, voor
8% is de kans op doorstroming reëel mits bijko-
mende begeleiding en voor 92% zou deze kans on-
bestaande zijn.

Uit de sector van de sociale tewerkstelling, partici-
peren 25 organisaties aan het onderzoek. Deze 25
organisaties bieden arbeidsmatige activiteiten voor
332 doelgroepmedewerkers aan (17%). De samen-
stelling van de organisaties wat betreft het type van
doelgroepmedewerkers is er zeer divers. Langdurig
werklozen (16%), mensen uit een opvangcentrum
of instelling (15%), (ex)psychiatrische patiënten
(15%), kansarmen (12%) en langdurig zieken (10%)
zijn in nagenoeg even grote mate aanwezig. Dit
heeft te maken met de niet-categoriale werking van
de arbeidszorgprojecten uit de sociale tewerkstel-
ling. Even divers als de types van doelgroepmede-
werkers, zijn de uitkering(sstatut)en van de doel-
groepmedewerkers: 24% heeft een ziekte- en/of
invaliditeitsuitkering, 23% heeft een werkloos-
heidsuitkering, 12% is gerechtigd op een tegemoet-
koming voor gehandicapten, 10% heeft geen in-
komen en 7% trekt een bestaansminimum. De
alleenstaanden zonder kinderen en diegenen die
thuis of bij familie wonen, komen in de organisa-
ties uit de sociale tewerkstelling het meest voor
(beide groepen maken 27% uit). Ook hier is lager
onderwijs voor het merendeel van de doelgroep-
medewerkers het hoogst behaalde diploma (20%),
hoewel de aantallen per diploma niet zo erg veel
van elkaar verschillen. In deze sector zijn er meer
doelgroepmedewerkers met werkervaring in de
privé-sector (28%) dan dat er doelgroepmedewer-
kers zijn zonder enige vorm van werkervaring
(26%). In vergelijking met de andere sectoren zijn
de ingeschatte kansen op doorstroming van de
doelgroepmedewerkers redelijk ‘gunstig’: 14%
heeft nog een reële kans op doorstroming zonder
bijkomende begeleiding, van 35% wordt de kans
op doorstroming reëel geacht mits er in bijkomen-

de begeleiding wordt voorzien en voor 51% schat
men de kans op doorstroming in als onbestaande.

De gegevens van de organisaties uit het algemeen
welzijnswerk vertonen meer gelijkenis met die van
de sociale tewerkstelling dan met de organisaties
uit de andere twee sectoren. De reden hiervoor is
dat de organisaties uit het algemeen welzijnswerk,
net als die uit de sociale tewerkstelling, niet-cate-
goriaal werken. In de 12 organisaties uit het alge-
meen welzijnswerk zijn 132 doelgroepmedewer-
kers ingeschakeld (7%). De samenstelling is er
eveneens zeer divers: 17% is (ex)psychiatrische pa-
tiënt en 16% behoort tot de categorie ‘andere’
(mensen met een regularisatiedossier, asielzoekers,
mensen in het kader van alternatieve straffen en
dergelijke). Mensen ingeschakeld in een arbeids-
zorgproject uit het algemeen welzijnswerk ont-
vangen voornamelijk een werkloosheidsuitkering
(35%) of een bestaansminimum (16%). Het gaat
voornamelijk om alleenstaanden zonder kinderen
(32%), mensen die verblijven in een instelling
(18%) of personen die begeleid of beschut wonen
(15%). Het hoogst behaalde diploma is voor de
meeste doelgroepmedewerkers onbekend (21%);
voor 18% is het hoogst behaalde diploma één van
het lager onderwijs. 32% van de medewerkers heeft
werkervaring opgedaan in de privé-sector, 10% in
het zwartwerk. In deze sector wordt van het groot-
ste aantal doelgroepmedewerkers verwacht dat zij
nog kunnen doorstromen mits bijkomende begel-
eiding (45%), terwijl de kansen van 14% van de me-
dewerkers als reëel worden ingeschat zonder bij-
komende begeleiding; voor slechts 40% zou de
kans op doorstroming onbestaande zijn.

Besluit

De cijfers – 95 organisaties met 1908 doelgroepme-
dewerkers – wijzen erop dat arbeidszorg niet lan-
ger kan worden beschouwd als een marginaal ver-
schijnsel. Dit werd ook erkend op het niveau van
de Vlaamse Gemeenschap. In een gezamenlijke
nota1 verklaarden de Vlaamse ministers van Werk-
gelegenheid, Landuyt, en van Welzijn, Vogels, ar-
beidszorg te erkennen; niet als nieuwe werkvorm
maar als een functie in diverse bestaande werk-
soorten. Een consensus rond het concept tussen de
sectoren en een intentieverklaring tussen beide mi-
nisters zijn een realiteit. Het komt er nu op aan een
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regeling uit te werken die de verschillende secto-
ren overstijgt. Kortom, de eerste cols zijn overwon-
nen maar de meet is nog niet in zicht.

Mieke Frans
OASeS – Onderzoeksgroep Armoede, Sociale uitsluiting
en de Stad
Universiteit Antwerpen

Noot
1. Deze nota werd voorgesteld op de persconferentie rond

arbeidszorg van 7 februari 2001, georganiseerd door de
Koning Boudewijnstichting.
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