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Het verslag 2014 van de Hoge Raad 
voor de Werkgelegenheid: de deelname 
aan de arbeidsmarkt van personen met 
een arbeidsbeperking of een chronisch 
gezondheidsprobleem

Hoge Raad voor de Werkgelegenheid. (2014). Verslag 2014. Brussel. 

ook betrekking op een bijzonder 
heterogene groep van mensen. 
De beschikbare geaggregeerde 
gegevens maken het meestal niet 
mogelijk om een duidelijk onder-
scheid te maken tussen al deze 
individuele gevallen en om in te 
kunnen schatten in welke mate de 
geïdentificeerde personen effectief 
met arbeidsbeperkingen te kam-
pen hebben.

In het verslag wordt vooreerst, 
aan de hand van administratieve 
gegevens, een portret geschetst 
van de bevolking met een ar-
beidsbeperking of een chronisch 
gezondheidsprobleem in België. 

Vervolgens wordt het institutioneel kader toege-
licht, met de internationale regelgeving ter zake 
en een overzicht van het Belgisch beleid inzake de 
arbeidsmarktdeelname van personen met een ar-
beidsbeperking, zowel op federaal als op regionaal 
vlak. Nadien wordt dieper ingegaan op de arbeids-
marktsituatie van deze personen. Hierbij worden 
de individuele kenmerken van de bevolking met 
en zonder arbeidsbeperking vergeleken, waarbij 
een onderscheid wordt gemaakt tussen werkenden, 

De Hoge Raad voor de Werkgelegenheid (HRW) heeft steeds 

bijzondere aandacht besteed aan de bevolkingsgroepen die on-

dervertegenwoordigd zijn op de arbeidsmarkt (de zogenaamde 

kansengroepen). Zo kwamen de jongeren (2009) en de oude-

ren (2012) aan bod, evenals de transversale kansengroep van 

de laaggeschoolden (2013). Op een summiere behandeling na 

(2007), werd tot nu toe weinig aandacht besteed aan de ar-

beidsmarktsituatie van personen met een arbeidsbeperking of 

een chronisch gezondheidsprobleem. In het verslag 2014 behan-

delt de HRW de deelname aan de arbeidsmarkt van deze popu-

latie. Dit artikel beschrijft de voornaamste bevindingen en de 

aanbevelingen die op basis van de gemaakte analyses geformu-

leerd werden. 

Een aanzienlijk deel van de bevolking op arbeids-
leeftijd heeft te maken met arbeidsbeperkingen of 
gezondheidsproblemen. De beperkingen van de 
beoogde populatie variëren van eerder beperkt 
tot zeer omvangrijk en van heel specifiek tot al-
gemeen. Sommige problemen maken participatie 
aan de arbeidsmarkt quasi onmogelijk, terwijl an-
dere arbeidsmarktdeelname niet noodzakelijk in 
de weg staan, eventueel mits faciliterende begelei-
dingsmaatregelen. Het HRW-verslag 2014 heeft dan 
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werkzoekenden en inactieven. Tevens wordt de af-
zonderlijke impact van een dergelijke beperking 
op de kans op werk geraamd, waarbij gecorrigeerd 
wordt voor andere individuele kenmerken van de 
betrokkenen. In het laatste deel van het verslag, 
ten slotte, wordt de werkgelegenheidssituatie be-
sproken van de personen met een arbeidshandicap 
of chronisch gezondheidsprobleem in de overige 
landen van de EU en een beeld geschetst van het in 
het buitenland gevoerde beleid ter zake.

Een op basis van het bestaand 
statistisch apparaat moeilijk af te 
bakenen realiteit

Eind december 2013 telde het Rijksinstituut voor 
Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV) zo’n 
321 000 uitkeringsgerechtigde invaliden. Dat is 
ongeveer 4,5% van de Belgische 15- tot 64-jarige 
bevolking. Meer dan 60% van de personen in dit 
systeem is ouder dan 50 jaar. ‘Psychische stoornis-
sen’ en ‘ziekten van het bewegingsstelsel en het 
bindweefsel’ zijn de meest voorkomende aandoe-
ningen. De statistieken van het Datawarehouse Ar-
beidsmarkt en Sociale Bescherming van de Kruis-
puntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ) leren dat 
105 000 invalide personen, dit is minder dan een 
derde van het totaal, aan het werk zijn.

Al enkele jaren wijzen de socialezekerheidsstatis-
tieken op een aanzienlijke toename van het aantal 
invalide 55-plussers. Aangezien de criteria tot het 
verkrijgen van dat statuut strikt medisch en niet 
gewijzigd zijn, is die stijging in hoge mate toe te 
schrijven aan demografische factoren, zoals het tot 
op latere leeftijd actief blijven van vrouwen op de 
arbeidsmarkt en, meer algemeen, de vergrijzing 
van de beroepsbevolking. Er dient in ieder geval 
te worden op toegezien dat er geen systeem van 
communicerende vaten tot stand komt tussen het 
werkloosheidsstelsel met bedrijfstoeslag, waarvan 
de toegangscriteria zijn herzien, en het invalidi-
teitsstelsel, dat beschouwd zou kunnen worden 
als een uitweg om de arbeidsmarkt vervroegd te 
verlaten.

Deze gegevens omvatten niet de slachtoffers van 
een arbeidsongeval, van wie er in 2012 14 000 blij-
vend arbeidsongeschikt werden, en evenmin de 
zowat 20 000 personen die een uitkering ontvingen 

in het kader van een blijvende arbeidsongeschikt-
heid als gevolg van een beroepsziekte. Sommigen 
onder hen kunnen een beroepsactiviteit blijven uit-
oefenen, maar die kunnen op basis van de beschik-
bare statistieken niet worden afgezonderd. De RVA 
telde in 2013 overigens 25 000 werklozen met een 
gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid. Tot slot mag 
niet worden vergeten dat 139 000 personen met 
een beperking een integratie- of inkomensvervan-
gende tegemoetkoming ontvingen in het kader van 
de sociale bijstand. 

De Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, die 
tot doel heeft de verschillende databanken van de 
instellingen van de sociale zekerheid te bundelen, 
is momenteel niet in staat de informatie over deze 
doelgroep te consolideren. Op basis van de admi-
nistratieve gegevens kan dus geen algemeen over-
zicht worden verkregen.

De Raad heeft derhalve een alternatieve bron on-
derzocht, met name de door de Algemene Direc-
tie Statistiek – Statistics Belgium (ADS) gehouden 
Enquête naar de arbeidskrachten (EAK). In deze 
op Europees niveau geharmoniseerde continue en-
quête is in principe geen informatie voorhanden 
over personen met een arbeidsbeperking. Voor 
België voegt de ADS echter een vraag toe waardoor 
gedetailleerde informatie wordt verkregen over de 
sociaaleconomische situatie van de personen die 
“in hun dagelijkse bezigheden hinder ervaren door 
een handicap, een langdurige aandoening of lang-
durige ziekte”. In 2012 ging het om 14% van de 
bevolking op arbeidsleeftijd. Aangezien deze extra 
vraag in de andere EU-landen niet gesteld wordt, 
is een internationale vergelijking van de resultaten 
ervan onmogelijk. In alle EU-landen werd in 2011 
echter een zeer gedetailleerde specifieke enquête 
gehouden naar de arbeidsparticipatie van personen 
met langdurige gezondheidsproblemen. De resul-
taten van deze ‘ad hoc module’ van de EAK wer-
den in 2013 gepubliceerd. In deze enquête werd 
de doelgroep heel ruim gedefinieerd, met name 
als alle personen met een langdurig gezondheids-
probleem, en dit ongeacht de eventuele hinder 
die zij ervan ondervinden. Uit die resultaten blijkt 
dat bijna een kwart van de 15- tot 64-jarigen een 
dergelijk gezondheidsprobleem heeft, alle soorten 
handicaps en ziektes door elkaar genomen. België 
komt hiermee ietwat onder het EU-gemiddelde van 
27% uit.
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De resultaten van de beide enquêtes moeten om-
zichtig worden geïnterpreteerd, al was het maar 
omdat ze gebaseerd zijn op een persoonlijke – en 
dus subjectieve – beoordeling van de gezondheids-
toestand door de betrokkenen zelf. De impact van 
de individuele perceptieverschillen kan jammer ge-
noeg niet worden gecorrigeerd. De resultaten kun-
nen ook worden beïnvloed door het administratief 
statuut van de ondervraagde personen. Vooral de 
criteria voor het toekennen van het invaliditeitssta-
tuut verschillen aanzienlijk van land tot land. De 
ervaring leert bijvoorbeeld dat in een aantal landen 
de invaliden werkloos zijn, terwijl in andere landen 
sommige van de werkzoekenden als invalide wor-
den beschouwd.

Dit overzicht van de informatiebronnen wijst op de 
lacunes in de beschikbare statistieken, ongeacht of 
het gaat om administratieve of om enquêtegege-
vens. Om een beleid uit te stippelen, ten uitvoer 
te leggen en de resultaten te monitoren, moet de 
doelgroep evenwel nauwkeurig kunnen worden 
omschreven en gekenmerkt. In het geval van per-
sonen met een arbeidsbeperking of een chronisch 
gezondheidsprobleem is dat vandaag niet mogelijk. 
De Raad pleit derhalve voor de opstelling van een 
specifiek register om de betrokken personen te 
identificeren en aldus het dienstenaanbod aan te 
passen en de sociale uitkeringen waar ze recht op 
hebben, te verbeteren. 

De in het kader van het verslag verzamelde en ge-
analyseerde informatie, zelfs al is ze onvolledig, 
maakt het niettemin mogelijk een aantal lessen te 
trekken en aanbevelingen te formuleren die kun-
nen bijdragen tot een verbetering van de beroeps-
vooruitzichten voor de groep als geheel. 

Hun deelname aan de arbeidsmarkt 
ligt duidelijk onder het gemiddelde 

Uit de analyse van het sociaaleconomisch statuut 
van de respondenten van de ad hoc module blijkt 
dat de werkgelegenheidsgraad van personen met 
gezondheidsproblemen, met 50% van de overeen-
stemmende bevolking, duidelijk lager ligt dan die 
van de bevolking zonder gezondheidsproblemen, 
waarvan bijna 67% aan de slag is. De werkgele-
genheidsgraad van de groep die problemen signa-
leert, komt in België ook lager uit dan in de EU, 

waar 55% van de overeenstemmende bevolking 
een baan heeft. Net als voor de bevolking in haar 
geheel, zijn het de hooggeschoolden en de 25- tot 
54-jarigen die de beste resultaten boeken. Hoe-
wel de personen met een arbeidsbeperking veelal 
voltijds werken, ligt het aandeel van degenen die 
deeltijds werken, met bijna 31%, niettemin 7 pro-
centpunten hoger dan dat van de rest van de be-
volking.

Om na te gaan wat de invloed van de gezondheids-
toestand is op de kans om werk te vinden, moet 
de invloed van alle andere meetbare individuele 
kenmerken (geslacht, leeftijd, scholingsniveau, ge-
west van woonplaats, enzovoort) worden geneu-
traliseerd. In het HRW-verslag werd daartoe een 
logit-model geschat, op basis van de gegevens van 
zowel de specifiek Belgische EAK-vraag (met be-
trekking tot 2013) als van de ad hoc module (2011). 
In de beide gevallen blijkt een arbeidsbeperking 
de kans op werk aanzienlijk te reduceren; deze 
impact is logischerwijs nog duidelijk groter indien 
de betrokkene aangeeft hinder te ondervinden van 
het opgegeven gezondheidsprobleem. De weer-
slag van een arbeidsbeperking valt, ceteris paribus, 
echter kleiner uit dan die voor jongeren, maar zij 
studeren vaak nog zonder dit te combineren met 
een baan. Daarnaast hebben ook vrouwen, oude-
ren, laaggeschoolden, personen die niet in België 
geboren zijn en inwoners van Brussel en Wallonië 
een geringere kans op werk.

Om de werkloosheid in de doelgroep te onder-
zoeken, werd geen gebruik gemaakt van de ge-
bruikelijke werkloosheidsgraad, die de verhouding 
weergeeft tussen het aantal werkzoekenden en de 
beroepsbevolking, aangezien deze een vertekend 
beeld oplevert indien een aanzienlijk deel van de 
betrokkenen inactief is en derhalve niet is opge-
nomen in de beroepsbevolking. Daarom werd 
de werkloosheidsratio berekend, die het aandeel 
aangeeft van de werkzoekenden binnen de totale 
bevolking. Voor de personen met een arbeidsbe-
perking ligt deze ratio iets hoger dan gemiddeld, 
en ze zijn vaker langdurig werkloos: 60% van hen 
is reeds meer dan een jaar werkzoekend. Tevens 
blijkt dat werkzoekenden met een arbeidsbeper-
king of een chronisch gezondheidsprobleem min-
der vaak voltijds wensen te werken, wat strookt 
met de vaststelling op het vlak van hun werkge-
legenheid.
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Preventie van primordiaal belang

Ongevallen of ziektes die de gezondheidstoestand 
van werknemers langdurig kunnen aantasten, zijn 
mogelijk een gevolg van hun beroepsactiviteit. Al-
les moet in het werk worden gesteld om dergelijke 
situaties te vermijden. Het gaat duidelijk om een 
collectieve verantwoordelijkheid die in de eerste 
plaats bij de werkgevers (opdrachtgevers) ligt, maar 
ook de werknemers moeten bewust worden ge-
maakt. De interne (als het om grote bedrijven gaat) 
of externe diensten voor preventie en bescherming 
op het werk moeten erover waken dat tijdens het 
verrichten van de arbeid de veiligheids- en gezond-
heidsvoorschriften in acht worden genomen en dat, 
indien nodig, het werk en de werkomstandighe-
den aangepast worden aan de werknemer, en niet 
omgekeerd. De beoordeling van de zwaartecriteria 
vereist een multidimensionele aanpak. Zo zijn er 
in Canada ‘case disability manager’-opleidingen die 
ervoor zorgen dat artsen rekening kunnen houden 
met sociaaleconomische en technische aspecten, 
en vakbondsafgevaardigden en personeelsbeheer-
ders met de medische basisaspecten.

Bovendien kunnen de sociale partners, conform de 
geldende regelgeving ter zake (cf. de codex over 
het welzijn op het werk), specifieke overeenkom-
sten sluiten. De overheid van haar kant moet er, via 
de diensten van de arbeidsinspectie, op toezien dat 
die overeenkomsten worden nageleefd. Zij moeten 
daartoe over adequate middelen beschikken.

De thematiek van de houdbaarheid van de werkge-
legenheid zal de komende jaren steeds belangrijker 
worden. De arbeidsomstandigheden en loopbaan-
profielen moeten zich immers blijven ontwikkelen, 
zodat de werknemers gedurende hun hele carrière 
(die alleen maar langer kan worden) fysiek en men-
taal geschikt, gemotiveerd en productief blijven. 
Deze bekommernissen maken eveneens deel uit 
van een beleid van flexibiliteit en werkzekerheid. 

Om de werkgevers nog meer te responsabiliseren, 
voor zover zij aansprakelijk zijn bij het optreden of 
het verergeren van arbeidsbeperkingen of ziektes, 
verdient het aanbeveling om, naast de gerechtelijke 
gevolgen die eventueel aan de zaak worden gege-
ven, het percentage van de bijdrage voor de ziekte- 
en invaliditeitsverzekering van alle personeelsleden 
aan te passen in een mate en voor een periode 

die afhankelijk is van de ernst van de feiten. Op 
die manier zou de werkgever gedeeltelijk de door 
de arbeidsongeschiktheid veroorzaakte collectieve 
kosten dragen. 

Personen met een arbeidsbeperking of 
een chronisch gezondheidsprobleem 
de middelen verschaffen om aan de 
arbeidsmarkt deel te nemen 

Wat de arbeidsparticipatie betreft, kunnen perso-
nen met een arbeidsbeperking of een chronisch ge-
zondheidsprobleem mogelijk denken geen kans te 
maken om werk te vinden. Dat is niet noodzakelijk 
het geval. Het zou nuttig zijn dat de gespecialiseer-
de gewestelijke agentschappen bij de evaluatie van 
de gezondheidstoestand, informatie verstrekken 
over de hulp waar ze recht op hebben om zich op 
de arbeidsmarkt in te schakelen. Deze dienstver-
lening zou worden aangevuld met een door des-
kundigen van de overheidsdiensten voor arbeids-
bemiddeling opgestelde competentiebeoordeling. 
Door een integratie van de procedures zouden de 
te ondernemen stappen moeten worden beperkt en 
vereenvoudigd. 

Het is duidelijk dat de kansengroep van de per-
sonen met een arbeidsbeperking of een chronisch 
gezondheidsprobleem nog minder dan de overige 
kansengroepen, homogeen is. Bij de beleidsvoe-
ring moet zeker rekening worden gehouden met 
die diversiteit (one size doesn’t fit all). 

De personen die over reële mogelijkheden tot in-
schakeling op de arbeidsmarkt beschikken, moeten 
naar een overheidsdienst voor arbeidsbemiddeling 
worden verwezen die hun een (aan hun behoefte) 
aangepaste follow-up zal voorstellen. De anderen 
zullen, althans in een eerste fase, een maatschap-
pelijke begeleiding genieten die deze diensten hun 
niet kunnen bieden. Op die manier zullen de dien-
sten voor arbeidsbemiddeling hun middelen kun-
nen toespitsen op de personen die een reële kans 
op werk hebben en wordt vermeden dat de ande-
ren langdurig werkloos worden. 

Om dergelijke ‘diensten op maat’ te kunnen ver-
lenen, moeten de overheidsdiensten voor arbeids-
bemiddeling over voldoende middelen beschikken. 
De middelen die hun worden toegewezen, moeten 
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rekening houden met het profiel van de werkzoe-
kenden die een baan moeten krijgen en met de 
resultaten van de dienstverlening in de vorm van 
duurzame inschakeling in de werkgelegenheid (bij-
voorbeeld een jaar ononderbroken werken of het 
verkrijgen van een arbeidsovereenkomst voor on-
bepaalde duur).

Gelet op de soms zeer specifieke problemen waar-
mee personen met een arbeidsbeperking of een 
chronisch gezondheidsprobleem worden gecon-
fronteerd, zijn de wil en het theoretisch vermogen 
om te kunnen werken niet noodzakelijkerwijs een 
garantie op succes. De personen die het risico ne-
men om een carrière uit te bouwen, moeten dan 
ook de zekerheid krijgen dat hun vroegere rechten 
zullen worden hersteld, mochten ze vanwege hun 
gezondheidstoestand die loopbaan vroeg of laat 
moeten stopzetten. 

Voor deze personen, net als voor iedere werkzoe-
kende, moet werk steeds de financieel aantrekke-
lijkste optie blijven. Voor hen die een baan in de 
wacht kunnen slepen, ook deeltijds, zou de inva-
liditeitsuitkering derhalve moeten kunnen worden 
omgezet, zelfs gedeeltelijk, in een werkbonus die 
bovenop het ontvangen loon komt. De bedoeling 
daarvan is dat, op het vlak van inkomen, de finan-
ciële winst verbonden aan het ontvangen van een 
loon niet wordt geneutraliseerd door de verlaging 
van de uitkering of een verhoging van de aan ar-
beid verbonden uitgaven. 

Het te voeren beleid moet een combinatie zijn van 
sociale bescherming en activering. Er moet prio-
riteit worden verleend aan de inschakeling op de 
arbeidsmarkt en het toekennen van uitkeringen is 
een van de aspecten van dat beleid. Die middelen 
moeten kunnen worden aangewend om de inscha-
keling in de werkgelegenheid aan te moedigen en 
werkloosheids- of inactiviteitsvallen te vermijden. 
Een dergelijk beleid zou ook aansluiten bij de ten-
dens die zich in steeds meer OESO-landen aftekent.

Volgens de werkzaamheden van het Centrum voor 
Sociaal Beleid (Universiteit Antwerpen) geldt het ri-
sico op een val vooral voor personen die de maxi-
male uitkering ontvangen. Men mag er evenwel 
van uitgaan dat dit risico grotendeels theoretisch is, 
aangezien de gezondheidstoestand van de betrok-
kenen wellicht ook hun kans op werk fors beperkt. 

Er dient tevens rekening te worden gehouden met 
de kosten die het hebben van een baan meebrengt, 
bijvoorbeeld voor kinderopvang, vervoer, enzo-
voort. 

Het menselijk kapitaal is meer dan 
welke andere factor ook, de sleutel 
tot werkgelegenheid

In een economie die onder druk van onder meer 
technologische vooruitgang en internationalisering 
voortdurend in beweging is, moeten de onderne-
mingen constant innoveren en hun productiepro-
cessen aanpassen om concurrerend te blijven. De 
arbeidsmarktsituatie van de werknemers die het 
minst goed voorbereid zijn om van arbeidsplaats 
of werkgever te veranderen, wordt steeds meer 
precair. Het menselijk kapitaal is, en zal dat ook 
blijven, de enige echte sleutel tot de arbeidsmarkt. 
Inzetbaarheid is de essentiële variabele om toegang 
te verwerven tot de arbeidsmarkt of om er zich te 
handhaven.

Uit de statistieken blijkt dat het scholingsniveau 
van de personen met een arbeidsbeperking of een 
chronisch gezondheidsprobleem onder het gemid-
delde ligt, waardoor die groep duidelijk een van de 
meest risicovolle is inzake inschakeling in de werk-
gelegenheid. Deze groep is zeer heterogeen. Naast 
de verscheidenheid en de ernst van de problemen, 
is de situatie van de personen die gezondheidspro-
blemen hebben gekregen na het beëindigen van 
hun studies uiteraard verschillend van die van de 
personen die ermee te maken kregen vóór of tij-
dens hun basisopleiding. 

Onderwijs is een bevoegdheid van de Gemeen-
schappen. Elke Gemeenschap heeft de aanpak van 
jongeren met een arbeidsbeperking of een chro-
nisch gezondheidsprobleem geregeld in overeen-
stemming met haar educatieve principes en eigen 
doelstellingen. Door de verdragen van de Verenig-
de Naties en de Europese verdragen ter zake te 
ratificeren, heeft België er zich toe verbonden die 
jongeren zoveel mogelijk te integreren in het ge-
wone onderwijs. De plaatsing in gespecialiseerde 
structuren moet een uitzondering zijn. De drie Ge-
meenschappen van het land hebben in dat verband 
inspanningen geleverd, maar de doelstelling is bij-
lange nog niet bereikt. Een dergelijke inclusie is 
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nochtans van cruciaal belang, niet enkel voor het 
verwerven van kennis, maar ook opdat iedereen, 
validen en mindervaliden, zich bewust wordt van 
de verschillen en die kan accepteren. 

De overheidsdiensten voor arbeidsbemiddeling 
treden voor werkzoekenden met een arbeidsbe-
perking of een chronisch gezondheidsprobleem 
niet in de plaats van de scholen. Ze kunnen echter 
wel bruggen slaan tussen het basisonderwijs en de 
opleidingen waarmee de betrokkenen hun kennis 
kunnen aanvullen teneinde zich op de arbeids-
markt in te schakelen. Deze inzetbaarheid wordt 
eventueel bewerkstelligd door een terugkeer naar 
het onderwijsstelsel, met voltijds onderwijs of in het 
kader van alternerend leren. Hoewel er geen spe-
cifieke opleidingen nodig zijn voor personen met 
een arbeidsbeperking of een chronisch gezond-
heidsprobleem, moet daarentegen wél worden 
voorzien in opleidingsomstandigheden die aan hun 
specifieke moeilijkheden zijn aangepast. 

De voortgezette opleiding van de werkenden moet 
idealiter aansluiten bij een toekomstgericht com-
petentiemanagement. Voor de werkgever gaat het 
om een investering die de kans vergroot om over 
geschoolde arbeidskrachten te kunnen beschikken 
die voorzien in zijn huidige en toekomstige behoef-
ten. Op een voor sommige beroepen of in som-
mige regio’s structureel gespannen arbeidsmarkt, 
effent de opleiding in de ondernemingen het pad 
voor een efficiënter humanresourcesmanagement 
via mobiliteit en interne bevorderingen. Dat is ook 
het geval voor de werknemers met een arbeids-
beperking of een chronisch gezondheidsprobleem. 
Werden ze erdoor getroffen vóór hun indienstne-
ming, dan wijst dit erop dat ze toch over de ver-
eiste vaardigheden beschikten voor de functie die 
ze vervullen. Hun deelname aan permanente op-
leiding moet passen in een persoonlijk ontwikke-
lingsplan, waardoor ze hun competenties kunnen 
ontwikkelen in overeenstemming met hun potenti-
eel en de behoeften van de onderneming. Wordt de 
werknemer daarentegen tijdens de uitoefening van 
zijn functie getroffen door een arbeidsbeperking 
of een chronisch gezondheidsprobleem, dan kan 
hij, wanneer hij opleidingen heeft kunnen genie-
ten, eventueel, uiteraard afhankelijk van de ernst 
van zijn toestand, gemakkelijker in andere functies 
worden ingezet. De nieuwe vaardigheden – speci-
fiek voor de onderneming, maar vooral transversaal 

– die verworven zijn dankzij permanente opleiding, 
zorgen derhalve voor een grotere werkzekerheid. 
Indien een herplaatsing in de onderneming echter 
onmogelijk blijkt en de arbeidsovereenkomst be-
eindigd moet worden, zou de werknemer (onge-
acht zijn leeftijd) naast de vergoedingen waar hij 
recht op heeft een specifieke outplacementproce-
dure moeten genieten om een nieuwe baan te vin-
den. Bij een terugkeer naar werk, bij dezelfde of 
bij een andere werkgever, wordt in ondersteuning 
voorzien door middel van de bepalingen van het 
‘Back to work’-plan. Dit plan werd op federaal ni-
veau ingevoerd en bevat onder meer maatregelen 
om een deeltijdse werkhervatting en toegang tot 
opleiding te bevorderen, met behoud van het sta-
tuut en een deel van de uitkering.

Beroeps(her)integratie 
vergemakkelijken door aangepaste 
steunmaatregelen

Veeleer dan onoordeelkundig transversale regels 
zoals quota op te leggen, moet de overheid de so-
ciale partners ertoe aansporen sectorale akkoorden 
te sluiten teneinde de indienstneming en het aan 
het werk houden van personen met een arbeids-
beperking te bevorderen. Voor de werkgevers sluit 
een dergelijke verbintenis aan bij de maatschap-
pelijke verantwoordelijkheid van de onderneming 
waarvan het personeel, in zijn verscheidenheid, 
alle bevolkingscategorieën moet weerspiegelen. Ze 
past tevens in het kader van een proactief human-
resourcesbeheer dat gericht is op de vaardigheden 
en de ontwikkeling ervan. De toegang van de on-
dernemingen tot sommige types van subsidies of 
lastenverlagingen afhankelijk maken van het be-
staan van soortgelijke akkoorden, is een krachtige 
stimulans. Omgekeerd kan een specifieke bijdrage 
worden opgelegd aan ondernemingen die geen 
dergelijke akkoorden toepassen; de aldus gegene-
reerde ontvangsten zouden kunnen bijdragen aan 
de financiering van de hierboven vermelde speci-
fieke outplacementprocedures. 

Via sociaal overleg kunnen de meest adequate 
maatregelen worden gevonden in overeenstem-
ming met de kenmerken van elke bedrijfstak of de 
grootte van de ondernemingen. Kleine en zeer klei-
ne ondernemingen hebben immers minder armslag 
dan grote bedrijven. Dit betekent niet dat ze niet 
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in staat zijn een diversiteitsbeleid te voeren en nog 
minder dat ze ontkomen aan enige maatschappe-
lijke verantwoordelijkheid ter zake. De overheids-
steun kan trouwens met die dimensie rekening 
houden en variëren naargelang van de grootte van 
de onderneming.

Als een onderneming een persoon met een ar-
beidsbeperking of een chronisch gezondheidspro-
bleem (opnieuw) in dienst neemt, kan het zijn dat 
de arbeidsomstandigheden in mindere of meer-
dere mate moeten worden aangepast. Ook al blij-
ven die aanpassingen ‘redelijk’, toch betekenen ze 
voor de werkgever extra kosten vergeleken met 
de indienstneming van een valide persoon. Het 
is immers mogelijk dat die aanpassingen niet en-
kel betrekking hebben op de ergonomie van een 
werkplek, maar ook op de toegankelijkheid van de 
lokalen, de duur en het tempo van de prestaties. 
Ze kunnen, anders gezegd, materiële investeringen 
en een bezinning over de organisatie en de wer-
king van de onderneming impliceren. Aangezien 
het niet de bedoeling is de werkgelegenheidspro-
blemen voor mindervaliden nog te verergeren, 
strookt het met de doelstelling van inschakeling 
dat de overheid privé-initiatieven financieel steunt 
en dat haar tegemoetkoming varieert naargelang 
van de aandoeningen. In dat verband kan vermeld 
worden dat het Ervaringsfonds projecten subsidi-
eert die erop gericht zijn het arbeidscomfort van 
45-plussers te verbeteren ter voorkoming van ver-
vroegde uittreding als gevolg van arbeidszwaarte. 
In het kader van de staatshervorming zal dit Fonds 
worden geregionaliseerd, wat betekent dat ook op 
dit vlak beter rekening zal kunnen worden gehou-
den met de gewestelijke specificiteiten en gevoe-
ligheden. 

Naast die specifieke steunmaatregelen, kunnen 
gerichte verminderingen van sociale bijdragen het 
mogelijk maken de aanvankelijk eventueel gerin-
gere productiviteit van de werknemers met een 
arbeidsbeperking of een chronisch gezondheids-
probleem te compenseren. Indien de op de werk-
plek opgedane ervaring en voortgezette opleiding 
deze werknemers in staat stellen hetzelfde pro-
ductiviteitsniveau te halen als hun valide collega’s 
met dezelfde functie, moeten die steunmaatregelen 
niet noodzakelijk permanent zijn. Dergelijke rege-
lingen bestaan, maar tot dusver heeft het doelpu-
bliek er niet echt veel belangstelling voor. Ze vallen 

voortaan onder de bevoegdheid van de Gewesten, 
die ze dus beter zullen moeten valoriseren of die 
de wijze waarop ze ten uitvoer worden gelegd, zul-
len moeten herzien teneinde de efficiëntie ervan te 
verhogen. 

Voor sommige personen met ernstige aandoenin-
gen kan een mogelijke arbeidsplaats enkel wor-
den overwogen mits in een specifieke omkadering 
wordt voorzien. Een indienstneming buiten het ge-
wone arbeidscircuit is dan een mogelijkheid. Het 
netwerk van de beschutte werkplaatsen is niet de 
enige kans. Sociale inschakelingsondernemingen 
die een aangepaste structuur bieden, moeten even-
zeer in overweging worden genomen. De beroeps-
ervaring die hun werknemers kunnen opdoen, zal 
hen in het beste geval in staat stellen op termijn een 
transitie naar het gewone arbeidscircuit te overwe-
gen. Vooral in dit laatste geval is overheidssteun 
(subsidies voor de aanpassing van de arbeidsom-
standigheden, socialelastenverlagingen en active-
ring van de uitkeringen) wellicht noodzakelijk om 
die banen economisch leefbaar te houden.

Slotbeschouwingen

Terwijl door de vergrijzing van de bevolking de 
structuur van het arbeidsaanbod aan het verande-
ren is¸ moet onze economie alle talenten mobili-
seren om haar niveau van welvaartscreatie en de 
graad van sociale bescherming die deze biedt, te 
kunnen behouden. Ieder individu heeft talenten 
en verworven competenties, maar ook zwakke 
punten en tekortkomingen. Deze laatste kunnen 
meestal worden verholpen of opgevangen, zodat 
de talenten en competenties beter tot hun recht 
kunnen komen. Het is vanuit dat standpunt dat 
de problematiek werd behandeld van de inscha-
keling op de arbeidsmarkt van personen met een 
arbeidsbeperking of een chronisch gezondheids-
probleem. 

Het mobiliseren van alle talenten impliceert dat 
iedereen, naargelang de eigen capaciteiten, de 
mogelijkheid krijgt om aan de arbeidsmarkt deel 
te nemen. De personen met een arbeidsbeperking 
of een chronisch gezondheidsprobleem zijn een 
bijzonder heterogene groep vanwege de verschei-
denheid of de ernst van de aandoeningen, of deze 
aangeboren zijn of niet. Die verscheidenheid heeft 
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een grote invloed op de inschakelingsmogelijkhe-
den van de betrokkenen. 

Het is de taak van de overheid om deze personen, 
met behoud van hun niveau van sociale bescher-
ming, de middelen aan te reiken om zich in het 
beroepsleven in te schakelen. Er kan immers geen 
sprake van zijn personen die niet in staat zijn om 
te werken financieel te benadelen. Ieder beleidsni-
veau moet daarbij handelen naar zijn bevoegdheid, 
met oog voor overleg tussen de verschillende auto-
riteiten en in samenspraak met de sociale partners 
en de verenigingen.

Tevens moeten de ondernemingen bewust ge-
maakt worden van het belang van het aanwerven 

of in dienst houden van bekwame medewerkers, 
ongeacht hun lichamelijke of mentale toestand.

Een dergelijk, op onderlinge overeenstemming en 
samenwerking tussen alle partijen gesteund beleid 
moet het mogelijk maken ook de personen met een 
arbeidsbeperking of een chronisch gezondheids-
probleem beter in de arbeidsmarkt te integreren.
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