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Voorwoord

Nederland heeft circa 500.000 inwoners met ernstige lichamelijke beperkingen
(exclusief de tehuisbevolking) en ruim 1 miljoen met matige beperkingen. Daarnaast
zijn er ruim 100.000 mensen met een verstandelijke beperking. Deze Rapportage 
gehandicapten 2002 is de vijfde rapportage van het Sociaal en Cultureel Planbureau (scp)
over de leefsituatie van mensen met beperkingen. Voor het eerst is ook expliciet aan-
dacht geschonken aan de positie van personen met verstandelijke handicaps.

Het gehandicaptenbeleid is erop gericht dat mensen met beperkingen zoveel mogelijk
kunnen participeren in de samenleving. In dit rapport is nagegaan in welke mate
mensen met lichamelijke beperkingen of verstandelijke handicaps daadwerkelijk
deelnemen aan de samenleving. Als vergelijkingsgrondslag is gekozen voor de deel-
name van personen zonder beperkingen. Ook is gekeken of de deelname van personen
met beperkingen in de loop van de jaren negentig is veranderd. Zowel sociaal-
economische aspecten (deelname aan onderwijs en arbeid, financiële positie) als
aspecten op het persoonlijke vlak (wonen, zorg, vrijetijdsbesteding) krijgen aandacht.

Bij het onderwijs valt vooral op dat het gebruik van speciale voorzieningen, zowel
ambulante begeleiding in het reguliere onderwijs als het speciaal onderwijs, de afge-
lopen tien jaar enorm is toegenomen, terwijl er geen aanwijzingen zijn dat het aantal
jongeren met beperkingen in die periode zo is gestegen.

Op het terrein van de arbeid hebben zeer uiteenlopende wetten en bijbehorende
instrumenten er nog niet toe geleid dat de deelname van gehandicapten aan de betaalde
arbeidsmarkt is toegenomen. Ook rond de eeuwwisseling vormt deze groep nog één
van de moeilijkst bemiddelbare categorieën. Dit speelt zeker als er ook sprake is van
een laag opleidingsniveau of een hoge leeftijd.

Het inkomen van personen met beperkingen is over het algemeen lager dan dat
van anderen. Dit geldt zeker als mensen van een basisuitkering rond moeten komen,
zoals de meeste personen met een verstandelijke handicap. Vaak hebben mensen met
beperkingen daarnaast nog te maken met ziektegerelateerde kosten. Bij bijna een kwart
is er dan ook sprake van zogenoemde sociale deprivatie. Deze mensen kunnen vanwege
hun lage inkomen niet deelnemen aan allerlei sociale activiteiten.

Degenen met beperkingen nemen ook minder vaak deel aan allerlei vrijetijds-
activiteiten. Vaak is men te moe is of is er teveel pijn om dingen te ondernemen, maar
ook de inflexibiliteit van het aangepast vervoer en de slechte toegankelijkheid van
openbare gebouwen speelt een rol. Personen met een verstandelijke handicap hebben
bovendien vaak een heel klein sociaal netwerk: zij zijn afhankelijk van familie of
begeleiders van een woonvoorziening als zij samen met iemand anders iets in hun
vrije tijd willen ondernemen.
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Degenen die gebruikmaken van thuiszorg of een persoonsgebonden budget zijn over
het algemeen tevreden over deze zorg. Wel zijn er vaak lange wachtlijsten en krijgen
mensen minder zorg dan ze eigenlijk nodig hebben, doordat de zorg is gerantsoeneerd.
Ouders en verzorgers van degenen met een verstandelijke handicap zouden graag
meer gebruikmaken van opvangmogelijkheden zoals weekendzorg.

Verreweg de meeste mensen met een lichamelijke beperking wonen zelfstandig.
Voorwaarden hiervoor zijn vaak een goed toegankelijke en aangepaste woning. Voor
dit laatste doen mensen veelvuldig een beroep op de Wet voorzieningen gehandicapten.
Van de volwassenen met een verstandelijke handicap woont circa 60% ‘ondersteund’.
Zij hebben minder autonomie en keuzevrijheid dan degenen die zelfstandig wonen,
maar hebben wel een integraal aanbod aan uiteenlopende voorzieningen.

Bij het totstandkomen van deze rapportage is gebruikgemaakt van verschillende
bestanden van het Sociaal en Cultureel Planbureau en het Centraal Bureau voor de
Statistiek. Het inzicht in wat mensen met beperkingen zelf als knelpunten ervaren is
aanzienlijk toegenomen sinds de vorige rapportage gehandicapten dankzij het 
avo-gehandicaptenonderzoek dat werd gehouden bij circa 1.200 personen met een
lichamelijke beperking. Daarnaast heeft het scp onderzoek verricht naar de leefsituatie
van circa 1.000 volwassen verstandelijk gehandicapten die gebruikmaken van een
woonvoorziening, dagbesteding of sociale werkplaats.

Ook is gebruikgemaakt van het eerste Patiëntenpanel Chronisch Zieken van het Nivel.
Het scp wil dr. Mieke Rijken en dr. ir. Arianne Baanders van het Nivel hartelijk danken
voor hun hulp bij het verstrekken en de interpretatie van de gegevens.

De rapportages over ‘gehandicapten’ komen voort uit een verzoek van het ministerie
van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (vws) om regelmatig over de leefsituatie van
een aantal specifieke bevolkingscategorieën te worden geïnformeerd. Op dezelfde
manier wordt ook regelmatig gerapporteerd over ouderen, over jeugdigen en, op 
verzoek van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, over 
etnische minderheden.

Prof. dr. Paul Schnabel
Directeur scp
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1 Inleiding

Mirjam de Klerk

1.1. Aanleiding

De hoofddoelstelling van het gehandicaptenbeleid is ‘het bieden van een doelmatige
en kwalitatief hoogwaardige ondersteuning, gericht op het volwaardig participeren
van gehandicapten in de samenleving’ (tk 2000/2001a). Hierbij wordt ‘volwaardige
participatie aan de samenleving’ gezien als een ideaal, dat niet voor alle mensen met
(ernstige) beperkingen haalbaar zal zijn: immers, met een ernstige verstandelijke
beperking zal het niet altijd mogelijk zijn om regulier onderwijs te volgen, en iemand
die blind is zal geen buschauffeur kunnen worden.

Waar het bij het gehandicaptenbeleid om gaat, is dat mensen met beperkingen
zoveel mogelijk kunnen participeren in de samenleving, bij voorkeur midden in die
maatschappij. Er zijn verschillende voorzieningen beschikbaar die hen kunnen onder-
steunen. Algemeen adagium hierbij is ‘algemeen wat kan en speciaal daar waar het
per se nodig is’ (tk 1994/1995). Hiermee wordt bedoeld dat mensen met beperkingen
zoveel mogelijk gebruikmaken van algemene voorzieningen. Alleen als mensen bij-
voorbeeld niet kunnen deelnemen aan de reguliere arbeidsmarkt, zal een sociale
werkvoorziening mogelijk een uitkomst kunnen bieden. Hierbij bestaan ook tussen-
vormen, zoals het bieden van begeleiding vanuit de sociale werkvoorziening aan een
persoon met een reguliere baan.

De overheid gaat bij het gehandicaptenbeleid steeds meer uit van een inclusief beleid:
op alle verschillende beleidsterreinen dient expliciet rekening gehouden te worden
met personen met beperkingen. Daarnaast is er specifiek gehandicaptenbeleid nodig
om mensen met beperkingen te ondersteunen (tk 2000/2001b).

Bij het gehandicaptenbeleid speelt niet alleen de rijksoverheid een rol, maar bij-
voorbeeld ook de gemeenten, die verantwoordelijk zijn voor het gemeentelijke 
welzijnsbeleid.

In deze Rapportage gehandicapten 2002 wordt nagegaan in hoeverre personen met
beperkingen deelnemen aan de samenleving en of dit in de loop van de jaren negentig
van de vorige eeuw verbeterd is. Daarnaast wordt in kaart gebracht welke knelpunten
er zijn bij de deelname aan de samenleving (of mensen met beperkingen bijvoorbeeld
betaalde arbeid verrichten of kunnen deelnemen aan vrijetijdsactiviteiten) en of er
extra beleid nodig is om deze knelpunten weg te nemen. In paragraaf 1.3 wordt meer
aandacht besteed aan de exacte vragen die in dit rapport worden beantwoord en aan
de aspecten van de leefsituatie die in dit rapport aan de orde zullen komen.
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De Rapportage gehandicapten 2002 is de vierde rapportage die het Sociaal en Cultureel
Planbureau (scp1) publiceert over de leefsituatie van personen met een (lichamelijke2

of verstandelijke) beperking (zie § 1.2 voor het verschil tussen het begrip beperkingen
en handicaps). De eerste rapportage in deze tweejaarlijkse reeks verscheen in 1994
(Timmermans 1994).3 De Rapportage gehandicapten bevat eens in de vier jaar een brede
overzichtsstudie; de tussenliggende rapportage heeft een meer thematisch karakter.4

De Rapportage gehandicapten 2002 omvat een brede studie, waarin aan uiteenlopende
aspecten van het dagelijkse leven aandacht wordt geschonken (zie ook § 1.3). Het scp
brengt de Rapportage gehandicapten uit op verzoek van de minister van Volks-
gezondheid, Welzijn en Sport (vws).

1.2 Terminologie

In deze paragraaf worden enkele begrippen uitgelegd die in de loop van het rapport
worden gebruikt. Ook wordt hierbij ingegaan op de samenhang tussen de gehanteer-
de begrippen.

1.2.1 Internationale classificatie van het (menselijk) functioneren
In 2001 heeft de World Health Organisation (who) de International Classification of
Functioning, disability and health aanvaard (who 2001). In het Nederlands wordt deze
classificatie aangeduid met de Internationale classificatie van het menselijk functio-
neren (rivm 2002). Deze icf (de vervanger van de International classification of impairments,
disabilities, and handicaps, de icidh) bestaat uit een raamwerk van classificaties die
samen een gestandaardiseerd begrippenapparaat vormen voor het beschrijven van
het menselijke functioneren en de problemen die daarbij kunnen optreden. Overigens
is de icf niet opgesteld als een middel om mensen te classificeren, maar om een kader
te bieden met algemeen aanvaarde termen om iemands situatie op tal van levens-
domeinen te beschrijven.

De icf bestaat uit twee delen, die ieder weer bestaan uit twee componenten 
(who 2001):
1 Het menselijke functioneren en de problemen daarmee:
1a functies en anatomische eigenschappen;
1b activiteiten en participatie. 
2 Factoren:
2a externe factoren;
2b persoonlijke factoren.

In figuur 1.1 wordt de samenhang tussen deze verschillende onderdelen weergegeven.
De pijlen duiden op wisselwerkingen tussen de verschillende onderdelen, zonder dat
sprake hoeft te zijn van een causaal verband: iemand kan bijvoorbeeld een teen missen
(een anatomische eigenschap), zonder dat daardoor problemen hoeven te ontstaan
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bij het uitoefenen van activiteiten. In deze rapportage ligt de nadruk op (problemen
bij het uitvoeren van) activiteiten en participatie; er zal geen aandacht worden besteed
aan de lichaamsfuncties en anatomische eigenschappen.

Elke component die in de figuur wordt gebruikt, is in de icf neutraal geformuleerd en
kan zowel in positieve als in negatieve zin worden gebruikt. Zo kunnen de compo-
nenten gebruikt worden om problemen aan te duiden, zoals een stoornis, beperking
of participatieprobleem5, of om juist de niet-problematische aspecten aan te duiden.
De icf is hiermee geschikt voor iedereen en niet alleen voor mensen met gezondheids-
problemen.

Een activiteit wordt in de icf gedefinieerd als ‘onderdeel van iemands handelen’. De
moeilijkheden die iemand heeft met het uitvoeren van activiteiten worden beperkingen
genoemd.

Participatie wordt gedefinieerd als ‘deelname aan het maatschappelijk leven’. Als
personen hiermee problemen hebben, wordt gesproken van participatieproblemen (zie
ook noot 5).

In dit rapport wordt niet zozeer uitgegaan van de activiteiten, maar meer van de
beperkingen die mensen ondervinden bij het uitvoeren van deze activiteiten. Immers,
juist wanneer personen problemen hebben met het uitvoeren van activiteiten (bij-
voorbeeld wanneer ze niet kunnen lopen of moeite hebben met zien), kunnen er

aandoeningen, ziekten

activiteiten

externe factoren persoonlijke factoren

functies en anatomische
eigenschappen

participatie

gezondheidstoestand

Figuur 1.1 Wisselwerking tussen de verschillende aspecten van de gezondheidstoestand en 
   externe en persoonlijke factoren

Bron: WHO (2001); RIVM (2002)
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mogelijke knelpunten in de participatie optreden en juist deze knelpunten wijzen erop
dat er extra beleid nodig is voor deze groepen.

Personen kunnen ook problemen hebben met de participatie in de samenleving
vanwege andere redenen dan hun gezondheid (zoals een laag inkomen, etnische
achtergrond of leeftijd). In dit rapport (en in de icf) gaat het echter alleen om parti-
cipatieproblemen die samenhangen met de gezondheid.

De mate waarin er beperkingen of participatieproblemen optreden, wordt mede bepaald
door persoonlijke factoren (zoals leeftijd, geslacht, leefstijl of copingstrategieën; dit
wordt verder niet uitgewerkt in de icf) en door de omgeving. Deze kan belemmerend
werken (bijvoorbeeld ontoegankelijke gebouwen), maar ook bevorderend: denk aan
woningaanpassingen, aanpassingen van de werkplek of het wvg-vervoer, die mensen
in staat kunnen stellen om zelfstandig te wonen of aan de arbeidsmarkt deel te nemen.

Samengevat richt de Rapportage gehandicapten 2002 zich vooral op degenen met beper-
kingen in het functioneren. Centraal staat de vraag in hoeverre zij problemen ervaren
bij de participatie in de samenleving (zoals arbeidsdeelname of het bezoek aan culturele
voorzieningen).6 Ook wordt aandacht besteed aan de rol van externe factoren. Hierbij
moet zowel gedacht worden aan factoren die de participatie kunnen belemmeren, als
aan voorzieningen die deze kunnen bevorderen.

1.2.2 Chronische ziekten
In de Nota chronisch-ziekenbeleid worden chronische ziekten omschreven als ‘onom-
keerbare aandoeningen, zonder uitzicht op volledig herstel en met een gemiddeld
lange ziekteduur’ (tk 1990/1991).

In de Rapportage gehandicapten 2000 is voor het eerst in de Rapportage gehandicapten
expliciet aandacht besteed aan de gevolgen die chronische ziekten kunnen hebben voor
de leefsituatie en maatschappelijke participatie van degenen die een dergelijke ziekte
hebben. Uit deze rapportage bleek dat lichamelijke beperkingen over het algemeen
een veel grotere invloed hebben op de maatschappelijke participatie dan chronische
ziekten. Daarom zal in dit rapport de nadruk liggen op degenen met lichamelijke
beperkingen (waarbij met lichamelijke beperkingen zowel motorische als zintuiglijke
beperkingen worden bedoeld).

Overigens is het duidelijk dat de categorie ‘chronisch zieken’ deels overlapt met
die van ‘mensen met lichamelijke beperkingen’. Chronische ziekten vormen ook de
belangrijkste oorzaak van beperkingen (zie ook § 1.4.3).

1.2.3 Verstandelijke beperkingen
De American Association on Mental Retardation (aamr) definieert een verstandelijke
beperking als ‘een substantiële beperking in het huidige functioneren, dat wordt
gekenmerkt door een significant benedengemiddeld intellectueel functioneren dat
gelijktijdig bestaat met daarmee samenhangende beperkingen in twee of meer van de
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volgende van toepassing zijnde adaptieve vaardigheidsgebieden: communicatie, zelfred-
zaamheid, wonen, sociale vaardigheden, gebruikmaken van de samenleving, zelf-
bepaling, gezondheid en veiligheid, functionele schoolse vaardigheden, ontspanning
en werken. De verstandelijke handicap komt voor het achttiende levensjaar tot uiting’
(Buntinx en Bernard 1996: 5).

Hoewel deze definitie goed aansluit bij de maatschappelijke tendens om uit te gaan
van wat iemand wel kan, in plaats van te benadrukken wat iemand niet kan, blijkt
deze definitie (nog) niet geschikt voor kwantitatieve onderzoeksdoeleinden (Buntinx en
Bernard 1996). Daarom wordt in dit rapport toch uitgegaan van de vroegere definitie,
waarbij mensen met een verstandelijke beperking worden gekenmerkt door ‘een geringe
intelligentie en beperkingen bij de sociale redzaamheid’ (Koedoot 1997).

In de Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, vierde versie (dsm-iv)
wordt het niveau van intellectueel functioneren als volgt onderverdeeld (zie ook
Koedoot 1997):
– lichte verstandelijke handicap (iq 50 à 55 tot 70);
– matige verstandelijke handicap (iq 35 à 40 tot 50 à 55);
– ernstige verstandelijke handicap (iq 20 à 25 tot 35 à 40);
– diepe verstandelijke handicap (iq lager dan 20 à 25).
Vaak wordt alleen een onderscheid gemaakt in lichte en ernstige (of diepe) verstande-
lijke beperkingen, waarbij met ernstige beperkingen gedoeld wordt op een iq van 35
of lager. 

In de praktijk zijn alleen gegevens bekend over mensen met een verstandelijke handicap
die gebruikmaken van of bekend zijn bij voorzieningen. Bij deze groep vormen dus
niet de beperkingen de ingang, maar de handicaps. Daarom zal in dit rapport meestal
worden gesproken over personen met een verstandelijke handicap en niet over personen
met een verstandelijke beperking. Degenen met een lichte verstandelijke handicap of
zwakbegaafden die zichzelf kunnen redden en niet gebruikmaken van speciale voor-
zieningen worden in dit rapport buiten beschouwing gelaten, omdat over deze groep
de gegevens ontbreken.7

1.3 Vraagstelling

De centrale doelstelling van het gehandicaptenbeleid is de maatschappelijke partici-
patie8 van mensen met een beperking, zo werd gemeld in paragraaf 1.1.
De algemene vraagstelling die in dit rapport wordt beantwoord, luidt dan ook:

In hoeverre nemen mensen met lichamelijke beperkingen of verstandelijke handicaps deel aan de
samenleving en verschilt deze deelname van die van degenen zonder lichamelijke beperkingen of
verstandelijke handicaps?
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Hierbij wordt ‘deelname aan de samenleving’ toegespitst op een aantal thema’s uit
de leefsituatie, zoals de arbeidsdeelname of de deelname aan vrijetijdsbesteding (zie
het einde van deze paragraaf voor een compleet overzicht). Per aspect zal eerst een
korte beschrijving worden gegeven van het (recente) overheidsbeleid op dit terrein.
Daar waar mogelijk wordt (in de slotbeschouwing) gekeken of het beleid aangescherpt
zou moeten worden om de deelname aan de samenleving te vergroten.

Door in dit rapport de deelname aan de samenleving rond de eeuwwisseling te verge-
lijken met de participatie aan het begin van de jaren negentig, wordt inzicht verkregen
in de vraag of de positie van personen met een beperking is verbeterd. Een tweede
vraagstelling van het rapport luidt:

Zijn er in de participatie ontwikkelingen in de tijd (de jaren negentig) te zien?

Belangrijk aandachtspunt bij de deelname aan de samenleving vormen eventuele
knelpunten, die de deelname aan de maatschappelijke participatie in de weg staan.
Vooral het identificeren van deze knelpunten geeft aan op welke punten aanvullend
beleid nodig is. De derde vraagstelling is:

Welke knelpunten / belemmeringen ondervinden degenen met lichamelijke beperkingen of 
verstandelijke handicaps bij de maatschappelijke participatie?

Er zijn vele voorzieningen om personen met beperkingen te ondersteunen. Dit kunnen
zowel reguliere voorzieningen zijn (reguliere scholen of banen, het openbaar vervoer,
culturele voorzieningen), als speciale voorzieningen (speciaal onderwijs, de sociale
werkvoorziening, consulenten voor vrijetijdsbesteding of de gehandicaptensoos). De
laatste vraagstelling die in dit rapport wordt beantwoord luidt:

In hoeverre maken deze mensen gebruik van reguliere en specifieke voorzieningen?

In eerdere Rapportages gehandicapten werd er regelmatig op gewezen dat er allerlei
hiaten zijn in de onderzoeksgegevens over de leefsituatie van mensen met een beper-
king. Vaak ontbreekt in algemeen onderzoek een indicator die aangeeft of mensen
problemen ervaren met hun gezondheid. Specifiek onderzoek naar de positie van
mensen met beperkingen is daarentegen vaak kleinschalig van opzet en richt zich
vaak op een specifiek onderwerp (zoals knelpunten bij het vervoer) of op een bepaalde
regio. In dit rapport zal wederom in kaart worden gebracht welke gegevens ontbreken.
Alleen als er voldoende materiaal beschikbaar is, kunnen eventuele knelpunten in het
gehandicaptenbeleid aan het licht worden gebracht.
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Eén en ander is samen te vatten in het volgende analyseschema:

Hierbij zullen zowel sociaal-economische aspecten aan de orde komen (deelname
aan onderwijs en arbeidsmarkt, financiële positie), als aspecten op het persoonlijke
vlak (wonen, zorg, vrijetijdsbesteding). Bij de selectie van de uiteindelijke onderwerpen
(hoofdstukken) is ervoor gekozen een groot aantal aspecten te belichten teneinde een
zo breed mogelijk beeld van de leefsituatie te geven. Er is min of meer aansluiting
gezocht bij de onderwerpen die behandeld werden in de nota De perken te buiten
(tk 1994/1995, de laatstverschenen nota over het gehandicaptenbeleid). Voorwaarde bij
de keuze van de onderwerpen was wel dat er recente data beschikbaar moesten zijn.

Veel gehandicaptenbeleid wordt op gemeentelijk niveau vormgegeven. Eventuele
knelpunten zullen dan ook vaak met lokale omstandigheden te maken hebben (in de
ene gemeente is het vervoer of de toegankelijkheid van voorzieningen beter geregeld
dan in een andere gemeente). Over het algemeen laten de onderzoeksdata het niet
toe gemeenten onderling te vergelijken en deze gegevens in verband te brengen met
gemeentelijk beleid. Het rapport zal dan ook geen evaluatie van lokaal beleid geven
(daarvoor is ander, meer kwalitatief, onderzoek nodig in een aantal gemeenten); wel
kan het rapport aangeven of er op lokaal niveau knelpunten zijn (bij voorzieningen
die lokaal worden vormgegeven).

1.4 Omvang van de doelgroepen

1.4.1 Inleiding
In de Rapportage gehandicapten 2000 is uitgebreid onderzocht hoe groot de verschillende
doelgroepen zijn. In deze paragraaf wordt volstaan met een samenvatting van die
gegevens.9 Daarnaast wordt aandacht besteed aan een recente studie van 
Van Schrojenstein Lantman-de Valk et al. 2002) over het aantal mensen met een ver-
standelijke handicap.

algemene voorzieningen speciale voorzieningen
- aantal gebruikers - aantal gebruikers
- verschuivingen in de tijd - verschuivingen in de tijd
- inventarisatie knelpunten - inventarisatie knelpunten
- inventarisatie ontbrekende gegevens - inventarisatie ontbrekende gegevens

persoon (of huishouden) met 
lichamelijke beperkingen of 
verstandelijke handicaps 
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Eén van de conclusies uit de Rapportage gehandicapten 2000 is dat het aantal mensen met
beperkingen niet eenduidig is vast te stellen. Men is bij onderzoek naar de prevalentie10

van beperkingen sterk afhankelijk van de gekozen onderzoeksmethode (bijvoorbeeld
huisartsregistraties of surveyonderzoek onder de bevolking). Daarnaast kunnen
gehanteerde definities en meetinstrumenten leiden tot verschillen in schattingen van
het voorkomen van bepaalde aandoeningen of (ernstige) beperkingen.

Bij het vaststellen van het aantal mensen met verstandelijke handicaps geldt
bovendien dat de prevalentie van lichte handicaps ook wordt beïnvloed door de visie in
de maatschappij: afhankelijk van de eisen die de maatschappij stelt, zullen mensen meer
of minder een beroep doen op speciale voorzieningen (zoals het speciaal onderwijs),
waardoor de schatting van het aantal mensen met een verstandelijke handicap (die
vaak gebaseerd is op onderzoek onder gebruikers van voorzieningen) kan variëren in
de tijd (zie Koedoot 1997).

Dit alles betekent dat de hier gepresenteerde aantallen vooral gezien moeten worden
als een orde van grootte en niet als absolute aantallen.

1.4.2 Aantal mensen met een lichamelijke beperking
In de Rapportage gehandicapten wordt een indicator voor lichamelijke beperkingen
gehanteerd, waarbij rekening wordt gehouden met de aard van de handelingen die
mensen al dan niet kunnen verrichten (zie ook § 1.7). Sommige handelingen tellen
hierbij zwaarder mee bij het vaststellen van ernstige beperkingen dan andere hande-
lingen. De indicator kent vier categorieën: geen, lichte, matige en ernstige beperkingen.
Op basis van deze indicator zijn er in Nederland ruim 500.000 zelfstandig wonende
(niet in een instelling verblijvende) mensen met een ernstige lichamelijke beperking
en bijna 1 miljoen met een matige beperking. In tabel 1.1 wordt een overzicht gegeven
van de prevalentie van lichamelijke beperkingen naar leeftijd en geslacht (zie ook 
bijlage D).

Tabel 1.1 Ernst van de lichamelijke beperkingen, bij personen van 6 jaar en ouder (exclusief 
instituutsbevolking), naar leeftijdscategorie en geslacht, 1 januari 2001 
(in procenten en absolute aantallen x 1.000)

naar leeftijdscategorie naar geslacht
6-19 jaar 20-64 jaar ≥ 65 jaar totaal man vrouw totaal

geen beperkingen (%) 91,4 80,4 39,9 76,5 80,7 72,3 76,5
wel beperkingen (%) 8,6 19,6 60,1 23,5 19,3 27,7 23,5

wv. licht 6,5 12,8 23,8 13,3 11,8 14,9 13,3
wv. matig 2,1 5,0 20,6 6,7 5,4 8,0 6,7
wv. ernstig a 1,8 15,7 3,5 2,1 4,8 3,5

lichte beperkingen (x 1.000) 176 1.267 480 1.945 857 1.095 1.945
matige beperkingen (x 1.000) 54 495 415 980 392 589 980
ernstige beperkingen (x 1.000) a 178 316 512 152 354 512

a Omdat jeugdigen maar zelden beperkingen hebben, zijn hier de matige en de ernstige beperkingen samengenomen.

Bron: SCP (AVO’95-’99)
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Het aandeel mensen met lichamelijke beperkingen is groter naarmate mensen ouder
zijn. Bovendien hebben vrouwen vaker lichamelijke beperkingen dan mannen, ook
als rekening wordt gehouden met leeftijdsverschillen (zie ook bijlage D).

Op basis van demografische voorspellingen ten aanzien van de toekomstige ver-
grijzing van de bevolking kan worden verwacht dat het aantal mensen met lichamelijke
beperkingen de komende jaren zal toenemen.

Eerder werd al gewaarschuwd voor het feit dat een schatting van de prevalentie van
lichamelijke beperkingen sterk samenhangt met gekozen definities. Het laatste groot-
schalige populatieonderzoek dat echt bedoeld was om een schatting te maken van
het aantal mensen met lichamelijke beperkingen is een onderzoek uit 1986-1988 van
cbs/Nimawo. Hierin is een andere maat voor beperkingen gehanteerd dan in het
hiervoor genoemde het scp-onderzoek. Eén verschil is dat in het cbs/Nimawo-
onderzoek ook incontinentieproblemen zijn meegenomen. Een ander verschil is dat
ook bij degenen die problemen hebben op maar één terrein, gesproken kan worden
van ernstige problemen, terwijl er bij de scp-maat altijd sprake moet zijn van cumulatie
van beperkingen (zie de Rapportage gehandicapten 2000 voor een beschrijving van de
verschillen tussen de beide maten).11 Op basis van het cbs/Nimawo-onderzoek waren
er in 1998 ongeveer 660.000 zelfstandig wonende mensen met ernstige beperkingen
en bijna 1,5 miljoen mensen met matige beperkingen (De Klerk 2000).12 13

1.4.3 Aantal mensen met een chronische ziekte
Ook bij de schatting van het aantal chronisch zieken in Nederland is het van groot
belang wat men onder een chronische ziekte verstaat. Zo worden bijvoorbeeld slecht-
horendheid of het hebben van een verstandelijke beperking soms als een chronische
ziekte beschouwd. Op deze manier kan de schatting van het aantal chronisch zieken
in Nederland variëren van 1,5 miljoen (10%) tot 4,5 miljoen (30%) Nederlanders
(Stoelinga et al. 1996: 12).

Het Nivel gaat in het Brancherapport chronisch zieken uit van 1,5 miljoen Nederlanders
met een chronische aandoening (Straten et al. 1998: 1), waarbij slechthorendheid en
verstandelijke beperkingen niet als een chronische ziekte zijn opgevat. Dit aantal wordt
vaak overgenomen in andere studies. 

In dit rapport wordt bij de beschrijving van mensen met een chronische ziekte soms
uitgegaan van zelfrapportages (bevolkingsonderzoek waarbij aan personen wordt
gevraagd in hoeverre ze een chronische aandoening hebben, zonder dat zeker is dat een
arts dit heeft vastgesteld).14 In dit soort onderzoek geeft 29,5% van de respondenten
aan dat zij één of meer somatische ziekten hebben die vaak langdurig zijn.15 Dit zou
betekenen dat 3,7 miljoen mensen een chronische aandoening hebben. Ter bepaling
van het aantal mensen met een chronische ziekte vormen deze cijfers een overschatting:
lang niet iedereen met een ziekte die vaak chronisch is, heeft deze ziekte langdurig
en is ongeneeslijk ziek. Bovendien is van aandoeningen aan de luchtwegen, gewrichts-
aandoeningen en migraine bekend dat deze vaker worden gemeld in een gezondheids-
enquête dan in huisartsenregistraties (Okkes en Lamberts 1997).
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Vrouwen hebben vaker een chronische aandoening dan mannen. Naarmate mensen
ouder worden, neemt niet alleen het percentage chronisch zieken toe, maar stijgt ook
de mate waarin personen aan meerdere ziekten lijden, de comorbiditeit (zie ook 
bijlage D). Het lijkt dan ook, gezien de vergrijzing van de bevolking, waarschijnlijk
dat het aantal personen met een chronische ziekte de komende jaren zal toenemen.

Tussen het hebben van lichamelijke beperkingen en chronische ziekten bestaat een
sterke samenhang. Zo heeft van de mensen met matige of ernstige beperkingen ruim
85% een chronische ziekte en van de mensen zonder beperkingen ongeveer 18%. Vaak
is deze ziekte ook de oorzaak van de beperking, al spelen ook andere factoren, zoals
leeftijd, geslacht, huishoudensvorm of sociaal-economische status een rol. Zo hebben
75-plussers of laag opgeleiden meer kans op een lichamelijke beperking dan mensen
die jonger of hoogopgeleid zijn, ook als rekening wordt gehouden met de aanwezig-
heid van een chronische ziekte.

Dat mensen met een lichamelijke beperking vaak een chronische ziekte hebben,
betekent niet dat chronisch zieken ook altijd een lichamelijke beperking ondervinden:
circa 55% (De Klerk 2000) tot 67% (Rijken et al. 2001) van de mensen met een 
chronische ziekte heeft geen lichamelijke beperkingen.16 Ziekten als een beroerte,
gewrichtsslijtage of rugaandoeningen lijden vaak tot beperkingen, terwijl ziekten aan
de gal, lever of nieren bijvoorbeeld minder invaliderend zijn.

1.4.4 Aantal mensen met een verstandelijke handicap
Lange tijd waren de gegevens over het aantal mensen met verstandelijke beperkingen
in Nederland gebaseerd op het onderzoek van Maas et al. (1988). Op basis van dit
onderzoek, de veranderende leeftijdsopbouw van de bevolking en gegevens over de
sterfte in wooninstellingen voor gehandicapten wordt geschat dat er in Nederland
circa 103.000 verstandelijk gehandicapten zijn, waarvan ruim 53.000 met een ernstige
verstandelijke beperking (zie ook bijlage D).17

Meer mannen dan vrouwen hebben een verstandelijke handicap. Er zijn weinig
ouderen met een verstandelijke handicap, doordat deze mensen over het algemeen
een lage levensverwachting hebben.

In de Rapportage gehandicapten 2000 werd geconcludeerd dat niet verwacht wordt
dat er in de nabije toekomst grote veranderingen in de incidentie18 van verstandelijke
beperkingen zullen optreden. Wel zal de prevalentie van verstandelijke beperkingen
toenemen als gevolg van demografische ontwikkelingen (de Nederlandse bevolking
neemt in omvang toe) en de verbeterde levensverwachting van deze mensen: degenen
met een verstandelijke beperking zullen de komende jaren gemiddeld steeds ouder
worden.

Onlangs heeft de Universiteit van Maastricht een nieuw onderzoek verricht naar de
prevalentie van verstandelijke beperkingen. Zij komen op basis van een onderzoek in de
provincie Limburg tot de conclusie dat er circa 111.000 mensen met een verstandelijke
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handicap in Nederland zijn (Van Schrojenstein Lantman-De Valk et al. 2002). In dit
onderzoek is niet alleen gebruikgemaakt van gegevens van personen met een ver-
standelijke handicap die ondersteund wonen, er zijn ook gegevens verzameld bij
enkele huisartsenpraktijken. Hiermee kunnen ook personen worden opgespoord die
van geen enkele voorziening voor gehandicapten gebruikmaken. Opvallend is dat in
dit recente onderzoek veel meer ouderen met een verstandelijke handicap worden
gevonden dan in het onderzoek van Maas et al. (1988). Dit hangt mogelijk samen met
feit dat jongere mensen met een verstandelijke handicap tegenwoordig minder vaak
als gehandicapt worden gezien. De twee onderzoeken zijn echter niet goed te verge-
lijken, doordat andere methoden zijn gebruikt en doordat het meest recente onderzoek
alleen in de provincie Limburg heeft plaatsgevonden.

1.4.5 Totaal
Het aantal mensen met lichamelijke beperkingen, chronische ziekten of verstandelijke
handicaps is moeilijk vast te stellen, omdat definities, meetmethoden en operationali-
saties kunnen verschillen. In dit rapport wordt verondersteld dat er in Nederland
– ruim 500.000 zelfstandig wonende mensen met ernstige lichamelijke beperkingen

zijn, bijna 1 miljoen met matige en bijna 2 miljoen met lichte lichamelijke beper-
kingen.
Als een andere meetmethode wordt toegepast en ook incontinentieproblemen
worden meegenomen, hebben circa 660.000 mensen ernstige en 1,5 miljoen matige
beperkingen.

– 1,5 miljoen mensen met een chronische ziekte zijn, waarbij bijvoorbeeld slecht-
horendheid en een verstandelijke beperking niet als chronische ziekte zijn opgevat.

– circa 103.000 tot 111.000 personen met een verstandelijke handicap zijn, waarvan
ongeveer de helft ondersteund woont.

Doordat er sprake is van overlap tussen deze groepen (chronische ziekten vormen
vaak de oorzaak van de lichamelijke beperkingen en personen met een verstandelijke
handicap kunnen ook een chronische ziekte hebben), kunnen deze aantallen niet bij
elkaar worden opgeteld.

1.5 Indeling van dit rapport

De indeling van de rapportage is als volgt:
In hoofdstuk 2 wordt geïnventariseerd in hoeverre personen met een lichamelijke
beperking of verstandelijke handicap deelnemen aan het onderwijs en welke belem-
meringen zij hierbij ondervinden. Ook wordt het gebruik van speciale voorzieningen
in kaart gebracht, zoals de ambulante begeleiding van kinderen in het reguliere
onderwijs en het gebruik van speciaal onderwijs. Tot slot wordt aandacht besteed aan
‘het Rugzakje’, een vorm van leerlinggebonden financiering.
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De arbeidsparticipatie van personen met een beperking staat centraal in hoofdstuk 3.
Hier wordt aangegeven in hoeverre degenen met lichamelijke beperkingen betaalde
arbeid verrichten en of dit is veranderd in de loop van de jaren negentig van de vorige
eeuw. Daarnaast wordt op basis van de eerste evaluaties van de Wet rea (de Wet op de
(re)integratie arbeidsgehandicapten) geïnventariseerd in hoeverre het gebruik van
wao-uitkeringen is teruggedrongen. Ook wordt gekeken naar de deelname aan het
vrijwilligerswerk en aan de werknemers van de sociale werkvoorziening en de bezoekers
van de dagcentra voor ouderen.

Het hoofdstuk over de financiële positie, hoofdstuk 4, bevat gegevens over de hoogte
van het inkomen van degenen met een lichamelijke beperking. Hierbij zal ingegaan
worden op zowel de bruto-persoonsinkomens, als op de nette inkomens van het hele
huishouden waartoe degene met lichamelijke beperkingen behoort. Speciale aandacht
is er ook voor de meerkosten die het hebben van een aandoening met zich meebrengt.
Ook wordt ingegaan op de inkomens van personen met een verstandelijke handicap.

De (vrije)tijdsbesteding van mensen met beperkingen vormt het thema van hoofdstuk 5.
Eerst wordt in kaart gebracht in hoeverre degenen met lichamelijke beperkingen meer
of minder vrije tijd hebben dan degenen zonder beperkingen. Vervolgens wordt
nagegaan hoe zij hun vrije tijd doorbrengen en of dit is veranderd in de loop van de
jaren negentig. Ook wordt in kaart gebracht welke belemmeringen mensen hebben
bij hun vrijetijdsbesteding. Hierbij wordt onder meer gekeken naar vervoersvoor-
zieningen en de rol van de Wet voorzieningen gehandicapten en naar de toegankelijk-
heid van openbare gebouwen. Ook wordt de vrijetijdsbesteding van degenen met een
verstandelijke handicap in kaart gebracht, een onderwerp dat nieuw is in de Rapportage
gehandicapten.

In hoofdstuk 6 wordt inzicht gegeven in (ontwikkelingen in) het gebruik van ver-
schillende vormen van zorg, zoals thuiszorg, informele hulp of particuliere zorg. Ook
wordt geïnventariseerd wat de knelpunten zijn in de zorg. Hierbij is er onder meer
aandacht voor de wachtlijsten, maar ook voor ervaringen van cliënten van de thuiszorg
en het persoonsgebonden budget.

De woonsituatie van mensen met een beperking vormt het thema van hoofdstuk 7.
Hierin wordt onder meer aandacht besteed aan (veranderingen in) de capaciteit van
voorzieningen voor mensen met een beperking. Vervolgens wordt aandacht besteed
aan de geschiktheid van woningen voor mensen met een lichamelijke beperking. Ook
wordt een beschrijving gegeven van de leefsituatie van degenen die in een woonvoor-
ziening wonen en wordt geïnventariseerd welke factoren ertoe leiden dat mensen
verhuizen naar een vorm van beschermd wonen. Bij dit laatste ligt de nadruk op
degenen met een verstandelijke handicap.
Het rapport wordt afgesloten met een slotbeschouwing (hoofdstuk 8).
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Bij de hoofdstukken staan de auteurs van het desbetreffende hoofdstuk vermeld.
Daarnaast hebben verschillende scp-medewerkers bijgedragen tot de totstandkoming
van dit rapport. Dit betreft Jan Spit, die heeft geholpen bij de opzet van de onderzoeken
naar personen met een verstandelijke handicap (pvh) en het avo-gehandicapten-
onderzoek en deze bestanden gebruiksklaar heeft gemaakt. Michiel Ras heeft bij het
inkomenshoofdstuk de bestanden dusdanig bewerkt dat ze ook bruikbaar waren voor
de Rapportage gehandicapten. Daarnaast heeft de leescommissie talloze suggesties
gedaan bij een eerder concept van dit rapport. Deze commissie bestond, naast de
auteurs, uit Joost Timmermans, Koen Breedveld, Stella Hoff en Ans Merens.

1.6 Gebruikte databestanden

Er is bij de totstandkoming van dit rapport gebruikgemaakt van een groot aantal data-
bestanden. Voor de beschrijving van de leefsituatie van degenen met lichamelijke
beperkingen die zelfstandig wonen, zijn gegevens ontleend aan grootschalige bevol-
kingsonderzoeken, zoals het Aanvullend voorzieningengebruik onderzoek (avo) en het
Tijdsbestedingsonderzoek (tbo) van het scp. In deze onderzoeken worden gegevens
verzameld bij een steekproef van de gehele Nederlandse bevolking (vanaf een bepaalde
leeftijd), zodat er de mogelijkheid is om de gegevens van degenen met beperkingen
te vergelijken met die van degenen zonder lichamelijke belemmeringen. In bijlage C
wordt een beschrijving gegeven van de diverse bestanden die in dit rapport zijn gebruikt.
Voor een beschrijving van de gehanteerde meetinstrumenten wordt verwezen naar
paragraaf 1.7.

Naast deze algemene bevolkingsonderzoeken is ook gebruikgemaakt van onderzoeken
die zich specifiek richten op personen met lichamelijke beperkingen, chronische
ziekten of verstandelijke handicaps (zie ook bijlage B). Dit betreft bijvoorbeeld het
avo-gehandicapten-onderzoek, waarbij circa 1.200 mensen die in het reguliere avo-
onderzoek aangaven lichamelijke beperkingen te ervaren, mondeling zijn geïnterviewd
over hun leefsituatie en het gebruik van specifieke voorzieningen voor gehandicapten.
Ook is in dit onderzoek aandacht besteed aan diverse knelpunten die zij ervaren in
het dagelijkse leven. Voor de vergelijking met de Nederlandse bevolking is op sommige
punten gebruikgemaakt van het Permanent onderzoek leefsituatie (pols) en de Enquête
beroepsbevolking (ebb) van het Centraal Bureau voor de Statistiek (cbs).

Voor een inventarisatie van de leefsituatie van degenen met een verstandelijke handicap
is het onderzoek naar personen met een verstandelijke handicap (pvh) opgesteld.
Hiertoe zijn over ongeveer 1.000 personen van 18 jaar of ouder gegevens verzameld.
Dit betreft zowel bewoners van woonvoorzieningen (algemene instellingen voor
gehandicapten (aivg’s) en gezinsvervangende tehuizen (GVT’s)) als cliënten van
dagvoorzieningen of sociale werkplaatsen.
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Tot slot is voor dit rapport gebruikgemaakt van het eerste Patiëntenpanel Chronisch
Zieken (ppcz) van het Nivel. Dit panel bestond uit 2.500 respondenten, die gedurende
de periode 1998-2000 twee keer per jaar een schriftelijke vragenlijst kregen voorgelegd.
Deze metingen zijn voor dit rapport onder meer gebruikt voor de passages over ziekte-
gerelateerde kosten en ervaringen met de thuiszorg. 

1.7 Meetinstrumenten voor lichamelijke beperkingen

Bij de Rapportage gehandicapten wordt gebruikgemaakt van bestaande gegevens uit
surveyonderzoeken. In deze paragraaf wordt kort aangegeven welke indicatoren voor
lichamelijke beperkingen in de diverse databestanden voorkomen (in de Rapportage
gehandicapten 1997 en de Rapportage gehandicapten 2000 wordt hier meer aandacht aan
besteed). Bij alle hier gebruikte indicatoren geldt dat wordt afgegaan op de mening
van respondenten en niet op bijvoorbeeld het oordeel van een arts.

Er wordt hier geen aandacht besteed aan meetinstrumenten voor verstandelijke
handicaps. De mate van verstandelijke beperkingen wordt over het algemeen vastgelegd
door instellingen, die zich daarbij baseren op tests voor intellectueel en sociaal 
functioneren.

De volgende indicatoren voor lichamelijke beperkingen zijn beschikbaar.
– Een zeer uitgebreide indicator voor lichamelijke beperkingen is opgenomen in het

avo’95 en avo’99 (zie bijlage C voor een beschrijving van de gebruikte data-
bestanden). Op basis van een groot aantal vragen over activiteiten die mensen al
dan niet zelf kunnen verrichten, is een aantal maten ontwikkeld om vast te stellen
of mensen beperkingen hebben bij het zien, het horen, het zich verplaatsen, de
persoonlijke verzorging, de huishoudelijke taken, en het (langdurig) zitten en staan
(De Wit 1997). Op basis van een aantal van deze maten zijn ook samenvattende
maten voor lichamelijke beperkingen in het algemeen en voor motorische beper-
kingen opgesteld. Hierbij worden vier categorieën onderscheiden: geen, lichte,
matige en ernstige beperkingen. Degenen met matige en ernstige beperkingen
kunnen vaak bepaalde activiteiten helemaal niet uitvoeren en hebben altijd met
meer dan één activiteit moeite. Onder degenen met lichte beperkingen bevinden
zich over het algemeen personen die moeite hebben met bepaalde activiteiten,
maar die dit nog wel zelf kunnen doen. Problemen bij het uithoudingsvermogen
(langdurig staan) en de huishoudelijke activiteiten treden over het algemeen het
eerste op.

– Eén vraag naar de mate waarin mensen zich belemmerd voelen door langdurige
aandoeningen of handicaps. Hoewel met deze ene vraag niet alle mensen met
beperkingen worden achterhaald, worden de mensen met matige en ernstige
lichamelijke beperkingen toch goed geïdentificeerd (Heide 1996). Deze indicator
wordt onder meer gebruikt bij het tbo2000 en bij het avo’91 (omdat de uitgebreide
indicator voor beperkingen in dat jaar verschilt van de indicator uit avo’95 en
avo’99).19
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– De OECD- of de OESO-indicator voor beperkingen, ontwikkeld door de Organisatie
voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling. Met behulp van deze indicator
kan worden vastgesteld of er sprake is van langdurige lichamelijke beperkingen bij
het gezichtsvermogen, gehoor, til- en loopvermogen. Op basis hiervan is een onder-
scheid te maken tussen zintuiglijke en motorische beperkingen. Deze indicator
wordt onder meer gebruikt door het Nivel (Patiëntenpanel Chronisch Zieken) en
het cbs.

In de Rapportage gehandicapten 2002 wordt gebruikgemaakt van al deze indicatoren,
waarbij de eerste indicator het meest wordt gebruikt.
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Noten

1 In bijlage A is een lijst met afkortingen opgenomen.
2 Onder lichamelijke beperkingen worden in dit rapport ook zintuiglijke 

beperkingen verstaan. Bij de woonvoorzieningen (zie hoofdstuk 7) wordt met
lichamelijk gehandicapten gedoeld op degenen met motorische beperkingen en
wordt daarnaast gesproken over zintuiglijk gehandicapten.

3 Na de Rapportage gehandicapten (Timmermans 1994), verscheen de Rapportage gehan-
dicapten 1997 (De Klerk en Timmermans 1998) en de Rapportage gehandicapten 2000
(De Klerk 2000).

4 Zo werd in de Rapportage gehandicapten 2000 vooral aandacht besteed aan de sociaal-
economische positie van mensen met beperkingen.

5 In de oude icidh werd het woord ‘handicap’ gebruikt om aan te geven dat
iemand problemen had bij de participatie.

6 De naam Rapportage gehandicapten is destijds gekozen omdat in dit rapport
vooral wordt nagegaan of mensen sociale nadelen ervaren als gevolg van hun
beperkingen (in de oude icidh werd dit aangeduid met de term ‘handicaps’).

7 Dit betekent dat degenen met lichte beperkingen of zwakbegaafden die wel
gebruikmaken van voorzieningen voor gehandicapten wel aan bod komen in dit
rapport.

8 Niet alle hier genoemde aspecten hebben direct betrekking op de participatie in
de samenleving. Soms (zoals in het hoofdstuk over de financiële positie) gaat
het meer om de maatschappelijke positie. Deze kan een voorwaarde zijn om aan
de samenleving deel te nemen.

9 Waar mogelijk zijn de data aangepast aan de demografische gegevens van
1 januari 2001, zodat de exacte aantallen enigszins zullen afwijken van de eerder
gerapporteerde aantallen over 2000.

10 Dit is onderzoek naar het aantal mensen met beperkingen op een bepaald tijdstip.
11 Het meenemen van incontinentieproblemen verhoogt het geschatte aantal mensen

met beperkingen met 155.000. Bij de scp-beperkingenmaat wordt bovendien, in
tegenstelling tot het onderzoek van het cbs/Nimawo, geen rekening gehouden
met beperkingen bij het spreken.

12 Het cbs/Nimawo spreekt van zeer ernstige in plaats van ernstige problemen en
van ernstige in plaats van matige problemen.

13 Hiertoe zijn de prevalentiecijfers uit het cbs-onderzoek uitgesplitst naar 
leeftijdscategorie en geslacht. Vervolgens is uitgegaan van de huidige omvang
en samenstelling van de bevolking om te schatten hoeveel mensen in 1998
lichamelijke beperkingen ervaren. Belangrijk uitgangspunt bij deze berekening
is dat de prevalentie van beperkingen per leeftijdscategorie niet is veranderd. Op
basis van een literatuurstudie werd in de Rapportage gehandicapten 2000 geconclu-
deerd dat er geen aanwijzingen zijn om aan te nemen dat die prevalentie van
lichamelijke beperkingen binnen een bepaalde leeftijdscategorie is veranderd.
De effecten van bijvoorbeeld leefstijlfactoren, technische ontwikkelingen of een
veranderd opleidingsniveau zijn niet meegenomen in de berekening.

14 Dit geldt niet voor het Patiëntenpanel Chronisch Zieken van het Nivel: hierbij is
wel gebruikgemaakt van gegevens van huisartsen over de aanwezigheid van een
chronische ziekte.
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15 Dit wil zeggen dat zij aangeven dat zij een ziekte ervaren die vaak als chronische
aandoening kan worden aangemerkt. Omdat gegevens over de ernst en de duur
ontbreken, kan niet met zekerheid worden vastgesteld of iemand echt een 
chronische ziekte heeft. Dit percentage is gebaseerd op het Permanent onder-
zoek leefsituatie (pols) van het Centraal Bureau voor de Statistiek (cbs) (zie
ook bijlage C).

16 In scp-onderzoek geeft 56% van degenen met een chronische ziekte aan geen
lichamelijke beperkingen te ondervinden, terwijl dit bij het Patiëntenpanel
Chronisch Zieken van het Nivel 67% is. In het scp-onderzoek worden ook lichte
beperkingen meegenomen (zoals beperkingen bij het zwaar huishoudelijk werk),
die in de Nivel-studie niet expliciet worden meegenomen. Een ander verschil is
dat het bij het Patiëntenpanel gaat om chronisch zieken waarbij de ziekte is
vastgesteld door de huisarts, terwijl het bij de scp-studie om zelfgerapporteerde
aandoeningen gaat.

17 Belangrijke aanname hierbij is dat de prevalentie van de verstandelijke 
beperkingen in een bepaalde leeftijdscategorie gedurende de afgelopen vijftien
jaar niet is veranderd, met uitzondering van de hogere-leeftijdsgroepen (als
gevolg van verlaagde sterftecijfers). 

18 Incidentie is het aantal mensen dat een aandoening krijgt gedurende een jaar,
dus in dit geval het aantal mensen dat met een verstandelijke beperking wordt
geboren.

19 In de Rapportage gehandicapten 1997 werd duidelijk dat met name mensen die ernstige
beperkingen ondervinden bij de persoonlijke verzorging, het lopen en de huis-
houdelijke activiteiten zich ernstig belemmerd voelen in hun dagelijkse bezig-
heden. Beperkingen bij het zien leiden alleen tot belemmeringen als er sprake
is van ernstige gezichtsbeperkingen. Mensen met problemen bij het horen of de
arm/handfunctie voelen zich beduidend minder belemmerd.
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2 Onderwijs

Ria Vogels

2.1 Inleiding

In het gehandicaptenbeleid van de Nederlandse overheid zijn integratie en participatie
belangrijke doelstellingen. Daarnaast wordt daar waar nodig bescherming en compen-
satie geboden. Onderwijs is een van de sectoren die aan deze doelstellingen een bijdrage
moet leveren. Teneinde de doelstelling integratie en participatie te kunnen realiseren,
moeten ‘kinderen met een handicap, zo nodig met ambulante begeleiding en
assistentie, meer naar de reguliere dagopvang en het basis- en voortgezet onderwijs
gaan’. Ook dient te worden voorkomen ‘dat iemands handicap de (hoofd)oorzaak is
van zijn of haar maatschappelijke marginalisering’ (tk 1994/1995: 20).

Het overheidsbeleid voor gehandicapte kinderen kent afhankelijk van de fase
waarin het kind zich bevindt, verschillende uitgangspunten. In het funderend onderwijs
zijn de uitgangspunten van de opvang van een gehandicapt kind diens capaciteiten
en behoeften en de wensen en keuzes van de ouders en/of het kind zelf. In het beroeps-
onderwijs en hoger onderwijs geldt de toegankelijkheid van het onderwijs als norm.
Hier kan de participatiegraad van gehandicapten als een indicatie voor succes en falen
van het beleid worden gezien. De huidige situatie en de recente ontwikkelingen in het
onderwijs zijn te bezien tegen de achtergrond van deze uitgangspunten van beleid.

Jongeren tot 16 jaar zijn leerplichtig. Dit geldt in principe voor iedere jongere, dus ook
voor jongeren met een beperking. Afhankelijk van de aard en de ernst van de beperking
zijn er verschillende voorzieningen waarin onderwijs kan worden gevolgd. Allereerst
zijn er de scholen voor regulier onderwijs. Aan leerlingen met een beperking kunnen
bepaalde faciliteiten worden geboden, zoals aanpassing van het schoolgebouw of
leermiddelen, of ambulante begeleiding die hen in staat kunnen stellen in een reguliere
school mee te draaien. 

Als dit ontoereikend is, of als ouders daarvoor kiezen, kan een kind ook naar een
school voor speciaal onderwijs gaan. Wanneer een kind op lichamelijke of psychische
gronden geen regulier of speciaal onderwijs kan volgen, zal opvang in een dagverblijf
of intramurale woonvoorziening aan de orde zijn.

Na afloop van de leerplicht veranderen de voorzieningen voor mensen met een
beperking. Anders dan in het funderend onderwijs zijn er in het beroepsonderwijs en
hoger onderwijs uitsluitend reguliere voorzieningen. Dit geldt ook voor het volwassenen-
onderwijs.

In dit hoofdstuk wordt nagegaan wat de onderwijsdeelname is van jongeren met
een beperking in het funderend (regulier en speciaal), beroeps- en hoger onderwijs
en van volwassenen in het onderwijs.
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In de Rapportage gehandicapten 1997, de laatste Rapportage gehandicapten waarin over
onderwijs is gerapporteerd, werd reeds melding gemaakt van het voornemen om een
nieuw stelsel van leerlinggebonden financiering (lgf), ook wel ‘het Rugzakje’
genoemd, in te voeren (De Klerk en Timmermans 1998). Het lgf-stelsel zal waar-
schijnlijk (in afwachting van de behandeling in de Eerste Kamer) met het schooljaar
2003/’04 officieel ingaan.1 Ondertussen zijn de voorbereidingen in volle gang. In
paragraaf 2.2 worden de ontwikkelingen met betrekking tot het Rugzakje besproken.

Het beleid ten aanzien van jongeren met een beperking staat in het teken van het
streven naar integratie en het vergroten van keuzemogelijkheden voor regulier onderwijs
dan wel speciaal onderwijs. In de Rapportage gehandicapten 1997 werd geconstateerd
dat tussen 1985 en 1996 de deelname aan het speciaal onderwijs is toegenomen en dat
er dus geen sprake was van meer geïntegreerde opvang. Dit ondanks de intensivering
van de ambulante begeleiding. Hoe is de situatie nu en zijn er recent nog veranderingen
opgetreden in het gebruik van het speciaal onderwijs en van ambulante begeleiding
in het reguliere onderwijs? In paragraaf 2.3 worden deze vragen beantwoord. Het gaat
daarbij om leerlingen met een lichamelijke beperking. Speciale aandacht gaat ook uit
naar de wachtlijstproblematiek in het speciaal onderwijs.

In paragraaf 2.4 komt specifiek de onderwijspositie van personen met verstandelijke
handicaps aan bod. Van hen wordt tevens nagegaan in hoeverre zij gebruikmaken van
verschillende opvangmogelijkheden (zmlk-onderwijs, dagverblijven, intramurale
voorzieningen), en of dit gebruik is veranderd in de jaren negentig.

In de Rapportage gehandicapten 1997 bleek dat jeugdigen met een lichamelijke beper-
king minder deelnemen aan hogere vormen van voortgezet onderwijs, waardoor hun
opleidingsniveau achterblijft bij dat van mensen zonder een beperking. De exacte
oorzaak hiervan bleef onduidelijk. In paragraaf 2.5 wordt opnieuw in kaart gebracht
in hoeverre personen met een lichamelijke beperking deelnemen aan het reguliere
voortgezet onderwijs. Paragraaf 2.6 gaat in op de deelname aan het volwassenen-
onderwijs. 

Vervolgens wordt in paragraaf 2.7 aandacht besteed aan belemmeringen die 
studenten met een lichamelijke beperking in het voortgezet en hoger onderwijs onder-
vinden; belemmeringen die een niet-vertraagde deelname aan of afronding van een
opleiding in de weg kunnen staan.
Paragraaf 2.8 ten slotte bevat de voornaamste conclusies.

2.2 Nieuw onderwijsbeleid voor jongeren met een beperking

2.2.1 Het Weer samen naar school beleid
De afgelopen decennia kwamen elk jaar meer kinderen in het speciaal basisonderwijs
terecht. De grootste toename zat lange tijd in het lom (onderwijs voor kinderen met
leer- en opvoedingsmoeilijkheden), het mlk (onderwijs voor moeilijk lerende kinderen)
en het iobk (onderwijs voor in hun ontwikkeling bedreigde kleuters).2
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In de jaren negentig is het ‘Weer samen naar school’-beleid (wsns) gestart om de
toestroom naar het speciaal onderwijs te keren. Hoewel deze onderwijstypen buiten
het bestek van dit rapport vallen, omdat zij zich niet primair richten op leerlingen met
een lichamelijke of verstandelijke handicap, wordt dit beleid hier toch kort besproken,
omdat het relevant is voor de ontwikkeling van nieuw beleid voor het speciaal onder-
wijs, ‘het Rugzakje’.

Uitgangspunt van het wsns-beleid is de samenwerking tussen basisonderwijs en
speciaal onderwijs zodanig te vergroten, dat het grootste deel van de lom/mlk/iobk-
leerlingen in het gewone basisonderwijs en voortgezet onderwijs kan worden opge-
vangen, eventueel met ambulante begeleiding vanuit het speciale onderwijs. Alleen
als dat niet goed uitpakt voor (de ontwikkeling van) het kind, wordt het speciaal
onderwijs een optie.3

Naast kostenbeheersing (het speciaal onderwijs is beduidend duurder dan het
reguliere onderwijs) waren maatschappelijke belangen evenzeer een drijfveer. Zo uitten
eind jaren tachtig steeds meer ouders de wens dat hun kind op een gewone school,
dicht bij huis en in de buurt van vriendjes, kon meedraaien.4

Het wsns-beleid heeft er inmiddels aan bijgedragen dat de participatie in het speciaal
basisonderwijs (lom en mlk) sinds 1995 met 10% is afgenomen (cbs 2000a; scp 2001).
De ervaringen van basisscholen met de opvang van de wsns-leerlingen hebben voor
een deel de weg geëffend naar uitbreiding van de toegankelijkheid van het reguliere
onderwijs voor andere typen leerlingen, zoals kinderen met een lichamelijke of ver-
standelijke beperking. Voor hen heeft het ministerie van OCenW ‘het Rugzakje’ ont-
worpen.

2.2.2 Leerlinggebonden financiering: het Rugzakje
De integratiegedachte, de wens om ouders meer invloed te geven op de schoolkeuze
van hun kind, en de onevenwichtige spreiding van het speciaal onderwijs over de
regio’s5 leidde in 1995 tot een roep om hervorming van het stelsel voor speciaal
onderwijs (OCenW 1996).6

De leerlinggebonden financiering, zoals de omvorming van bekostiging en organi-
satie van het speciaal onderwijs7 genoemd wordt, zal volgens de planning per augustus
2002 operationeel zijn. Een belangrijke wijziging ten opzichte van het bestaande beleid
is dat ouders van kinderen met een beperking meer zeggenschap krijgen over de inzet
van extra faciliteiten voor hun kind. Met dit beleid wordt de beoogde deelname in het
reguliere onderwijs door kinderen met een lichamelijke of verstandelijke beperking
beter gefaciliteerd.

Doelgroepen van de leerlinggebonden financiering
De leerlinggebonden financiering (lgf) geldt vooral voor lichamelijk en/of verstandelijk
gehandicapte leerlingen. Dit betreft allereerst dove en slechthorende kinderen en
kinderen met spraak-taalproblemen. Verder gaat het om lichamelijk gehandicapte
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kinderen, zeer moeilijk lerende kinderen en meervoudig gehandicapte kinderen. Ook
leerlingen met ernstige gedragsproblemen en psychische stoornissen komen in aan-
merking voor een Rugzakje. Omdat deze kinderen niet tot de doelgroep van deze 
rapportage behoren, zullen zij verder buiten beschouwing blijven. 

Leerlingen met een visuele beperking doen in deze fase van de lgf nog niet mee
(wel, zo is de bedoeling, in de tweede fase. Zie ook noot 9). Zij kunnen nu een beroep
doen op eigen speciale voorzieningen. De ziekenhuisscholen zijn inmiddels opgeheven;
sinds 1999 is de thuisschool verantwoordelijk voor het onderwijs van zieke kinderen.
De school kan hiervoor een beroep doen op ondersteuning vanuit de schoolbegelei-
dingsdienst en financiering uit wsns-middelen (Leenders et al. 2001).

Organisatie speciaal onderwijs
De desbetreffende speciale scholen, voorheen de groep 2/3-scholen, zijn in vier clusters
van scholen verdeeld en per cluster in regionale samenwerkingsverbanden verenigd,
de zogenoemde Regionale Expertisecentra (rec). Zij worden kortweg ‘scholen voor
speciaal onderwijs’ genoemd en omvatten zowel speciaal onderwijs (so) als voortgezet
speciaal onderwijs (vso).8 Het vierde cluster omvat scholen voor leerlingen met ernstige
gedragsstoornissen en psychische problemen. Zoals gezegd vallen dergelijke leerlingen
buiten het kader van deze rapportage. In de bijlage bij dit hoofdstuk wordt de oude
en nieuwe organisatiestructuur van het speciaal onderwijs schematisch weergegeven.

De REC’s hebben een taak in het verzorgen van het speciaal onderwijs en in het onder-
steunen (onder meer via ambulante begeleiding) van onderwijs aan kinderen met een
beperking die in het reguliere onderwijs zitten (OCenW 2000). 

Binnen elke rec moet een onafhankelijke Commissie voor Indicatiestelling (CvI)
de toelaatbaarheid tot het speciale onderwijs gaan beoordelen.9 Nu gebeurt dat nog
door de scholen zelf. In de toekomst wordt een kind aangemeld bij de indicatie-
commissie en zal dan volgens een aantal objectieve, gestandaardiseerde en controleer-
bare criteria worden getoetst. Als het kind toelaatbaar wordt geacht voor het speciaal
onderwijs, is het vervolgens aan de ouders om te kiezen voor regulier of speciaal
onderwijs voor hun kind. Alleen voor de benodigde extra begeleiding in het reguliere
onderwijs krijgt het kind extra middelen, ofwel ‘het Rugzakje’, toegewezen, met dien
verstande dat een verplicht deel ervan wordt besteed bij de speciale school voor de
bekostiging van de ambulante begeleiding.10 Als het kind speciaal onderwijs gaat 
volgen, wordt de desbetreffende school direct bekostigd.

In de huidige praktijk blijken ouders en scholen soms voor een combinatie van basis-
onderwijs en speciaal onderwijs te kiezen, symbioseonderwijs genaamd (Jacobs 2001).
Dit houdt in dat het kind in het speciaal onderwijs zit en een of meerdere dagdelen
naar een reguliere basisschool of school voor voortgezet onderwijs gaat. De scholen
die dit toepassen, melden goede ervaringen met deze verdeling. Financieel-technisch
is het zowel nu als in de toekomst zo dat de reguliere scholen vanuit de officiële 
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budgetten hiervoor geen financiële middelen ontvangen (nu krijgt de school van
overheidswege geen extra formatie en in de toekomst krijgt het betreffende kind geen
rugzakje mee). Het is aan de scholen om daar onderling een verdeelsleutel voor te
regelen.

Verwachte gevolgen van het nieuwe beleid
De instelling van de indicatiecommissies en de verruimde keuzevrijheid van ouders
zouden ertoe moeten leiden dat kinderen vaker dan voorheen naar het reguliere
onderwijs gaan.

Ook de huidige willekeur in het toelatingsbeleid van de afzonderlijke scholen als
gevolg van het ontbreken van objectieve landelijke criteria, zal naar verwachting ver-
dwijnen. Een goede beheersing van de indicatiestelling wordt tevens als instrument
gezien om ‘ongewenst aanzuigende werking in de toekenning van lgf te voorkomen’
(tk 2000/2001c: 4).

Behalve meer integratie van gehandicapte leerlingen in het reguliere onderwijs en een
mogelijke rem op de groei van het speciaal onderwijs, worden er op grond van de
eerste evaluaties van de opvang van kinderen uit het speciaal onderwijs in het reguliere
onderwijs nog meer voordelen van het lgf-beleid verwacht (Oudenhoven en Baarveld
1999). Vooral de bundeling van expertise in de REC’s en de schaalvergroting van de
samenwerkende verbanden zouden gunstige gevolgen kunnen hebben. Zo moet de
vorming van de expertisecentra leiden tot een doelmatiger organisatie van het speciaal
onderwijs. Dat moet tevens een efficiëntere inzet van ambulante begeleiders mogelijk
gaan maken. De beschikbare tijd voor de daadwerkelijke begeleiding van leerlingen
en leerkrachten kan toenemen, omdat er meer leerlingen tegelijkertijd bereikt worden
en de overhead (reistijd) afneemt.11 Ook de deskundigheidsbevordering, de ontwik-
keling van leermiddelen en methoden, en de samenwerking met diverse zorginstel-
lingen zouden gebaat zijn bij de nieuwe organisatievorm. Ten slotte geldt de niet langer
beperkte duur van de ambulante begeleiding als pluspunt van de invoering van de
lgf.12

Punten van aandacht in de voorbereiding op het lgf-beleid
Zowel in het speciaal als in het reguliere onderwijs zijn evenwel ook mogelijke knel-
punten gesignaleerd en punten die extra aandacht behoeven. 

De nieuwe landelijke indicatiesystematiek is nog in ontwikkeling. Hoe deze in de
praktijk uit gaat werken, moet nog blijken en zal mogelijk nog naar aanleiding van de
ervaringen ermee bijgesteld worden.

Knelpunten doen zich onder meer voor bij de huisvesting van scholen, vervoer van
leerlingen en zorgvoorzieningen. De financier van het leerlinggebonden budget, het
ministerie van OCenW, heeft daar geen zeggenschap over; hij is dan afhankelijk van
bijvoorbeeld gemeenten of zorginstellingen.

25Onderwijs



Het draagvlak voor de opvang van gehandicapte kinderen in het reguliere onderwijs laat
nog te wensen over. Leerkrachten willen nogal eens een afhoudende houding aan-
nemen, mede gevoed door ervaringen met wsns-kinderen. Zij vinden dat ze te weinig
deskundigheid hebben om aan gehandicapte kinderen les te geven (De Jong 2001).
Ook wordt door een aantal scholen naar voren gebracht dat het personeel nog onvol-
doende ervoor is geschoold en de schoolgebouwen er nog niet goed op zijn aangepast
(nrc 2002a,b,c).

Onderwijsinhoudelijk wordt er in het speciaal onderwijs aandacht gevraagd voor de
problematische realisatie van de (kern)doelen voor het basisonderwijs en voortgezet
onderwijs, de noodzakelijke ontwikkeling van onderwijsprogramma’s en de beschik-
baarheid van adequate onderwijsmethoden. Omdat een groot aantal leerlingen in het
speciaal onderwijs de huidige kerndoelen niet weet te realiseren, wordt bijstelling ervan
noodzakelijk geacht (Winnubst et al. 2000; Egtberts 2000). Met betrekking tot het
basisonderwijs (so) wordt er inmiddels gewerkt aan die bijstelling. In het handelings-
plan dat in de toekomst wordt gemaakt voor elke leerling die is geïndiceerd voor het
speciaal onderwijs, zullen, zo is het voorstel, persoonlijke doelen worden vastgelegd
(OCenW 2000). De kerndoelen so en de persoonlijke doelen in het handelingsplan
kunnen dus gaan afwijken van de kerndoelen van het reguliere basisonderwijs. Dat
heeft direct gevolgen voor de adviseringsmogelijkheden voor het voortgezet onderwijs.

Vanuit ouderverenigingen wordt ervoor gewaarschuwd dat kinderen met een ernstige
beperking feitelijk weinig kans maken op participatie in het reguliere onderwijs. De
budgetten die met het Rugzakje beschikbaar komen, zijn volgens de ouders ontoerei-
kend om alle benodigde zorg en begeleiding voor deze groep kinderen te organiseren
(De Jong 2001). 

Wat betreft de ambulante begeleiding wordt aandacht gevraagd voor nadere invulling
en verheldering van inhoud, procedures, verantwoordelijkheden, huisvesting en
bekostiging. Daarnaast is er behoefte aan scholing en aan het ontwikkelen van middelen
voor de ambulante begeleiding, met name voor de groepen van speciale scholen die
daar nog weinig of geen ervaring mee hebben (Winnubst et al. 2000).

Ook hoe tijdelijke extra begeleidingsbehoefte en noodzakelijke tijdelijke terug-
plaatsing (crisisopvang) moeten worden geregeld en hoe de financiering dan zal lopen,
zijn vragen uit het veld die nog nadere uitwerking vergen.

2.3 Onderwijsvoorzieningen voor jongeren met een lichamelijke beperking
In principe staan er voor jongeren met een (ernstige) lichamelijke beperking in de
leerplichtige leeftijd twee wegen open. Ze kunnen regulier onderwijs volgen, eventueel
met aanpassingen en/of extra begeleiding, of ze kunnen een op hun beperking afge-
stemde vorm van speciaal onderwijs volgen.

Oudenhoven en Baarveld (1999) berekenden dat midden jaren negentig bijna 60%
van de visueel gehandicapte leerlingen aan het reguliere onderwijs deelnam. Bij de
andere zintuiglijk en lichamelijk gehandicapten ligt de participatie veel lager: ongeveer
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eenderde deel van slechthorenden en lichamelijk gehandicapten, ongeveer een vijfde
deel van de kinderen met ernstige spraakstoornissen, een tiende deel van de dove
kinderen en een twintigste deel van de meervoudig gehandicapten.

Voor deelname aan het reguliere onderwijs door kinderen met een lichamelijke
beperking zijn diverse regelingen voorhanden. Die gelden overigens ook voor ver-
standelijk gehandicapten, moeilijk lerende en moeilijk opvoedbare kinderen. Genoemd
kunnen worden de Regeling remedial teaching en aanvullende formatie ten behoeve
van zintuiglijke of lichamelijk gehandicapten en leerlingen met een Downsyndroom.
De belangrijkste regeling is evenwel de zogenoemde ambulante begeleiding door het
speciaal onderwijs.

Hoeveel kinderen met een lichamelijke beperking maken inmiddels gebruik van
ambulante begeleiding in het reguliere onderwijs en hoeveel nemen deel aan het 
speciaal onderwijs? En zijn er in de loop van de jaren negentig verschuivingen in de
deelnamecijfers te constateren? 

Alleen als jongeren met een lichamelijke of zintuiglijke beperking in het reguliere
onderwijs gebruikmaken van ambulante begeleiding, of als ze aan het speciaal
onderwijs deelnemen, staan ze geregistreerd en kunnen ze worden geteld. Niet-
geregistreerden blijven in dit rapport derhalve noodgedwongen buiten beeld. 

2.3.1 Ambulante begeleiding in het reguliere onderwijs
Leerkrachten uit het (voortgezet) speciaal onderwijs verzorgen de ambulante bege-
leiding van zintuiglijk en lichamelijk gehandicapte leerlingen in het reguliere onder-
wijs. Sinds het einde van de jaren zeventig bestaat deze begeleiding al voor zintuiglijk
gehandicapte leerlingen en sinds 1985 kunnen alle leerlingen met een beperking er
een beroep op doen. De school krijgt, afhankelijk van het soort speciaal onderwijs
waarvan de ambulante begeleiding wordt betrokken, formatie toegekend.

In het basisonderwijs wordt gemiddeld elf uur per maand ambulante begeleiding per
begeleide leerling gegeven (Oudenhoven en Baarveld 1999). In het voortgezet onderwijs
is dit gemiddeld zeven uur per maand. 

In het basisonderwijs gaat het om begeleiding en deskundigheidsbevordering van
de leerkracht en om diagnostiek en observatie bij vragen of problemen (ongeveer 40%
van de tijd). Daarnaast vindt ook vaak leerlinggerichte begeleiding plaats (eveneens
ongeveer 40%), veelal in de vorm van individuele (vak)didactische hulp. Bij blinde en
dove leerlingen komt de leerlinggerichte begeleiding het vaakst voor. In het voortgezet
onderwijs wordt ruim 40% van de ambulante begeleidingstijd aan leerlinggerichte
activiteiten besteed en 30% aan leerkrachtbegeleiding.
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Tussen 1985 en 1990 is het aantal ambulant begeleide leerlingen bijna verdubbeld
(De Klerk en Timmermans 1998). Deze stijging is, zoals in tabel 2.1 is te zien, nadien
onverminderd doorgegaan. Wel is er een groot verschil tussen het basisonderwijs en
het voortgezet onderwijs. Over het gehele decennium bezien is in het basisonderwijs
de ambulante begeleiding ruim verviervoudigd en in het voortgezet onderwijs is deze
verdubbeld.

Tabel 2.1 Ambulant begeleide leerlingen met een lichamelijke of zintuiglijke beperking, 
1990/’91-2000/’01 (in absolute aantallen en indices, 1990/’91 = 100)

1990/’91 1995/’96 1996/’97 1997/’98 1998/’99 1999/2000 2000/’01

aantal
basisonderwijs 1.483 2.874 3.438 4.380 5.279 5.990 6.260
voortgezet onderwijs 963 1.329 1.268 1.508 1.823 1.850 1.977
totaal 2.446 4.203 4.706 5.888 7.102 7.840 8.237

indices
basisonderwijs 100 194 232 295 356 404 422
voortgezet onderwijs 100 138 132 157 189 192 205
totaal 100 172 192 241 290 321 337

Bron: Kool en Derriks (1995); OCenW, schriftelijk verstrekte informatie

Ambulante begeleiding en het Rugzakje
Er zijn twee groepen gehandicapte leerlingen met ambulante begeleiding te onder-
scheiden. Een groep die vanuit het speciaal onderwijs in het reguliere onderwijs terecht
is gekomen, en een groep die nooit in het speciaal onderwijs heeft gezeten. Het aandeel
van deze laatste groep is groot: in 1995 ging het om driekwart van de ambulant bege-
leide leerlingen met zintuiglijke of lichamelijke beperkingen (Kool en Derriks 1995;
zie ook De Klerk en Timmermans 1998).

Het is mogelijk dat na invoering van het lgf-beleid het aantal leerlingen dat pre-
ventieve ambulante begeleiding ontvangt, zal veranderen. Veel zal afhangen van de
landelijk geldende objectieve indicatiecriteria. Als die ‘strenger’ uitpakken dan de
huidige criteria die de commissies van onderzoek hanteren, zal het aantal leerlingen
afnemen en vice versa.13

Aan de andere kant wordt verwacht dat de mogelijkheden van het Rugzakje eraan
bij zullen dragen dat (door ouders) vaker voor deelname aan het reguliere onderwijs
met ambulante begeleiding wordt gekozen. Het is moeilijk te voorspellen hoe hoog
de deelname aan ambulante begeleiding in de nabije toekomst zal worden, maar de
stijgende lijn over het afgelopen decennium zal waarschijnlijk wel doorzetten.

2.3.2 Deelname aan het speciaal onderwijs14

De grote toename van leerlingen met een lichamelijke of zintuiglijke beperking die
ambulante begeleiding in het reguliere onderwijs ontvangen, heeft niet kunnen ver-
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hinderen dat in dezelfde periode de deelname aan het speciaal onderwijs (so en vso)
verder is toegenomen. De ontwikkelingen in de deelname aan (v)so zijn weergegeven
in tabel 2.2. Over de totale groep bezien, is de deelname in het schooljaar 2000/’01 in
vergelijking met 1990/’91 met meer dan 40% gestegen. De sterkste stijging vond plaats
bij langdurig zieke kinderen en bij kinderen met ernstige spraakstoornissen. Ook de
groep lichamelijk en meervoudig gehandicapte kinderen in het (v)so is het afgelopen
decennium bijna anderhalf keer zo groot geworden. De visueel en auditief gehandicapte
leerlingen vormen een uitzondering, hun participatie in het (v)so is licht gedaald.

Volgens eerdere berichtgeving hierover in de Rapportages gehandicapten (Timmermans
en Schoemakers-Salkinoja 1996; De Klerk en Timmermans 1998) hangt deze daling
samen met de afname en/of stabilisatie van het aantal kinderen met een zintuiglijke
handicap dat zich in een internaat bevindt en niet met een daling van het aantal 
kinderen met een dergelijke zintuiglijke beperking. Steeds meer leerlingen met een
zintuiglijke handicap blijven thuis wonen en ontvangen dagonderwijs en dagrevalidatie
in hun directe woonomgeving.

Tabel 2.2 Deelname aan het (voortgezet) speciaal onderwijs voor lichamelijk of zintuiglijk 
gehandicapten, naar afdeling (cluster 1 t/m 3 scholen), 1990/’91-2000/’01 
(in absolute aantallen en indices, 1990/’91 = 100)

1990/’91 1995/’96 1996/’97 1997/’98 1998/’99 1999/2000 2000/’01

aantal
blinden en slechtzienden 751 860 742 739 747 712 710
doven en slechthorenden 2.888 2.764 2.755 2.755 2.711 2.746 2.815
spraakmoeilijkheden 2.249 2.756 2.915 3.079 3.287 3.544 3.747
lichamelijk en meervoudig 

gehandicapten 5.250 6.182 6.428 6.897 7.035 7.394 7.611
langdurig zieke kinderen 3.206 3.850 4.066 4.335 4.662 5.177 5.585

totaal (v)so lichamelijk of 
zintuiglijk gehandicapten 14.344 16.412 16.906 17.805 18.442 19.573 20.468

indices
blinden en slechtzienden 100 115 99 98 99 95 95
doven en slechthorenden 100 96 95 95 94 95 97
spraakmoeilijkheden 100 123 130 137 146 158 167
lichamelijk en meervoudig 

gehandicapten 100 118 122 131 134 141 145
langdurig zieke kinderen 100 120 127 135 145 161 174

totaal (v)so lichamelijk of 
zintuiglijk gehandicapten 100 114 118 124 129 136 143

Bron: OCenW Referentieramingen (realisaties)

2.3.3 Toename van voorzieningengebruik
Uit het voorgaande blijkt dat zowel de overall deelname van lichamelijk en zintuiglijk
gehandicapten aan het reguliere onderwijs (met ambulante begeleiding) als de deel-
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name aan het speciaal onderwijs is toegenomen. Deze stijging staat in geen verhouding
tot de stijging van het aantal jongeren van 5 tot en met 16 jaar in de bevolking. Het
aantal jongeren is in de jaren negentig van de vorige eeuw met 8% gestegen, maar het
aantal lichamelijk en zintuiglijk gehandicapten dat een beroep doet op speciaal onder-
wijs en ambulante begeleiding is met zo’n 70% gestegen (tabel 2.3). Omgerekend in
promillages is het aantal jongeren dat gebruikmaakt van de genoemde voorzieningen
in tien jaar tijd met een factor anderhalf toegenomen.

Tabel 2.3 Leerlingen in het speciaal onderwijs voor lichamelijk of zintuiglijk gehandicapten, 
ambulant begeleide leerlingen met een lichamelijke of zintuiglijke beperking en 
bevolking 5-16 jaar, 1990/’91-2000/’01 (in absolute aantallen en indices)

1990/’91 1995/’96 1996/’97 1997/’98 1998/’99 1999/2000 2000/’01

absolute aantallen
ambulante begeleiding 2.446 4.203 4.706 5.888 7.102 7.840 8.237
speciaal onderwijs 14.344 16.412 16.906 17.805 18.442 19.573 20.468
beide 16.790 20.615 21.612 23.693 25.544 27.413 28.705
kinderen 5-16 jaar 2.170.000 2.237.000 2.262.000 2.279.000 2.299.000 2.325.000 2.350.000

indices (1990/’91 = 100)
ambulante begeleiding 100 172 192 241 290 321 337
speciaal onderwijs 100 114 118 124 129 137 143
beide 100 121 127 140 151 162 169
kinderen 5-16 jaar 100 103 104 105 106 107 108

per 1.000 kinderen van 5-16 jaar
ambulante begeleiding 1,1 1,9 2,1 2,6 3,1 3,4 3,5
speciaal onderwijs 6,6 7,3 7,5 7,8 8,0 8,4 8,7
beide 7,7 9,2 9,6 10,4 11,1 11,8 12,2

verhouding speciaal onderwijs/ 
ambulante begeleiding 5,9 3,9 3,6 3,0 2,6 2,5 2,5

Bron: CBS, bevolkingsgegevens; Kool en Derriks (1995); OCenW/Uitleg (1997a); OCenW, schriftelijk verstrekte informatie

Er zijn in de loop der jaren diverse mogelijke verklaringen geopperd, maar vooralsnog
kunnen de in onderzoek geconstateerde geringe toenamen van gehandicapten de veel
meer toegenomen deelname aan onderwijsvoorzieningen niet verklaren (zie De Klerk
2000). Zo toonde een recent onderzoek aan dat het aantal vroeggeboortes in de afge-
lopen twintig jaar is toegenomen, de overlevingskans van die kinderen is gestegen en
dat een aanzienlijk deel van deze kinderen een beperking heeft, of op latere leeftijd
krijgt (Verloove-Vanhorick et al. 2001). Ook de grotere prevalentie van handicaps bij
allochtone kinderen wordt wel als verklaring voor de toegenomen aantallen in het
speciaal onderwijs naar voren gebracht (zie ook § 2.4). Niettemin gaat het in beide
voorbeelden om relatief kleine groepen, te klein om de absolute groei van het aantal
kinderen in het speciaal onderwijs te verklaren. Waardoor kan de opmerkelijke groei
van het voorzieningengebruik dan wel worden verklaard?
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Een voorzichtige schatting op grond van avo’95-gegevens in de Rapportage gehandi-
capten 1997 leerde dat ongeveer de helft van de jongeren met een lichte tot ernstige
beperking gebruik maakt van een onderwijsvoorziening, zoals ambulante begeleiding
of speciaal onderwijs (De Klerk en Timmermans 1998). Er is dus nog een omvangrijke
groep jongeren die geen gebruik maakt van voorzieningen.15 Mogelijk opteren steeds
meer jongeren uit die groep nu wel voor zo’n speciale voorziening. 

De verschuiving die in de jaren negentig heeft plaatsgevonden van speciaal onderwijs
naar ambulante begeleiding wijst op een toegenomen populariteit voor deze voor-
ziening. Zaten in 1990/’91 nog 6 kinderen in het speciaal onderwijs tegen 1 in het
reguliere (met ambulante begeleiding), tien jaar later is de verhouding 2,5 tegen 1
(tabel 2.3). De participatie aan het reguliere onderwijs wint dus relatief aan belang-
stelling, maar zoals al uit de cijfers naar voren kwam, betekent dit niet dat de deelname
aan het speciaal onderwijs in absolute zin is gedaald. Hooguit heeft het toegenomen
beroep op de ambulante begeleiding de groei van het speciaal onderwijs getemperd.

De vraag is nu of door instelling van het Rugzakje het gebruik van deze onderwijs-
voorzieningen zal veranderen. Door beleidsmakers wordt rekening gehouden met de
kans dat het Rugzakje een aanzuigende werking op het voorzieningengebruik heeft.
De besluiten van de indicatiecommissies, gebaseerd op de objectieve, landelijk geldende
criteria, zullen de omvang van het toekomstige voorzieningengebruik gaan bepalen
en dat heeft uiteraard gevolgen voor het aantal jongeren met een beperking dat toe-
gelaten wordt tot het speciaal onderwijs.

2.3.4 Wachtlijsten in het speciaal onderwijs
Het huidige systeem van plaatsing van kinderen in het speciaal onderwijs verloopt
overigens niet zonder problemen. Er is al enkele jaren sprake van omvangrijke wacht-
lijsten (Inspectie van het Onderwijs 2001; Noorlander 2001). De wachtlijsten zijn van
tweeërlei aard; het gaat om plaatsingslijsten en onderzoekslijsten. Kinderen staan op
een plaatsingslijst wanneer ze als toelaatbaar voor het speciaal onderwijs zijn beoor-
deeld, maar daar vooralsnog geen plaats kunnen krijgen. Op de onderzoekslijsten
staan kinderen voor wie toelating tot een school is aangevraagd, maar die nog niet
door de commissie zijn getoetst of van wie deze procedure nog niet is afgerond.

In tabel 2.4 is een overzicht gegeven van de wachtlijsten voor speciaal onderwijs. De
scholen in cluster 4, veelal voor moeilijk opvoedbare kinderen, wordt buiten
beschouwing gelaten omdat deze leerlingen buiten het bestek van dit rapport vallen.

Medio januari 2001 stonden bijna 250 kinderen die positief getoetst waren voor het
speciaal onderwijs (so en vso) op een wachtlijst voor plaatsing. Daarnaast stonden
toen bijna 1.300 kinderen op een onderzoekslijst.16 Alleen de wachtlijsten voor visueel
gehandicapten zijn niet omvangrijk. Dat is wel het geval voor auditief en communicatief
gehandicapten en lichamelijk, verstandelijk en meervoudig gehandicapten. Steeds zijn
de wachtproblemen in het speciaal onderwijs groter dan in het voortgezet speciaal
onderwijs.
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Als de plaatsings- en onderzoekslijsten worden gerelateerd aan het aantal leerlingen in
het speciaal onderwijs, staat 7% van de leerlingen op de wachtlijst. Echter, niet iedereen
op de onderzoekslijst zal een indicatie voor het speciaal onderwijs krijgen. Als alleen
leerlingen op de plaatsingslijst worden geteld, gaat het om 1% van de leerlingen in
het speciaal onderwijs.

Tabel 2.4 Aantal leerlingen op plaatsingslijsten en onderzoekslijsten in speciaal onderwijs (so) 
en voortgezet speciaal onderwijs (vso), januari 2001 (in absolute aantallen)

plaatsingslijst onderzoekslijst
so vso so vso

visueel gehandicapten (cluster 1) 3 0 17 2
auditief en communicatief gehandicapten (cluster 2) 144 2 601 40
lichamelijk, verstandelijk en meervoudig gehandicapten (cluster 3) 83 14 528 103

totaal 230 16 1.146 145

Bron: Inspectie van het Onderwijs (2001)

In vergelijking met januari 2000 is de omvang van de plaatsingslijsten toegenomen
(met 11% in het speciaal onderwijs; met 15% in het voortgezet speciaal onderwijs;
deze cijfers zijn inclusief cluster 4-scholen). De onderzoekslijsten zijn echter licht
gedaald (met 0,5% in het so en met bijna 4% in vso). Voor driekwart van de leerlingen
op de plaatsingslijst is de prognose dat zij pas het volgende schooljaar in de school
terechtkunnen (Inspectie van het Onderwijs 2001).

De meest genoemde oorzaak van plaatsingslijsten is het hanteren van een maximum
groepsgrootte door de scholen (Noorlander 2001). Een andere oorzaak is de instroom
vanuit buiten het samenwerkingsverband opererende instellingen zoals medische
dagverblijven, jeugdinternaten en peuterspeelzalen. Met een dergelijke instroom is
geen rekening gehouden in de berekening van benodigde plaatsen in het speciaal
onderwijs. Ten slotte noemt Noorlander de huisvestingsproblematiek van scholen als
oorzaak van het bestaan van wachtlijsten. 

In een onderzoek van de Inspectie van het Onderwijs (2001) naar de plaatsings-
lijsten worden nog een aantal andere belangrijke oorzaken genoemd. Het lerarentekort
in het so en vso is er daar een van. Verder wijst de inspectie op de huidige formatie-
systematiek. De speciale scholen hebben te maken met twee meetpunten, een aan het
begin en een halverwege het schooljaar. De groei wordt pas het daaropvolgende jaar
gehonoreerd met uitbreiding van formatie. Scholen die leerlingen direct willen plaatsen,
worden niet direct ‘beloond’, maar moeten dit voor eigen rekening nemen. Volgens
de inspectie wordt door bijna 15% van de scholen met een plaatsingslijst aangegeven
dat de huidige regeling de instroom van leerlingen vanaf de plaatsingslijst blokkeert.
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Ten slotte wordt nog de verzwaring en verdichting van de problematiek als belangrijke
oorzaak genoemd. De problematiekverdichting verwijst naar de relatieve toename
van de zeer laag functionerende leerlingen in het (v)so. Het zijn namelijk leerlingen
met minder ernstige en minder complexe handicaps die langer in het reguliere basis-
onderwijs en het speciale basisonderwijs blijven (Inspectie van het Onderwijs 2001).

De wachtlijsten gelden uiteraard als bijzonder ongewenst. De kinderen bevinden zich
momenteel in een situatie die niet voldoet aan hun onderwijsbehoefte, en soms
bevinden ze zich zelfs in het geheel niet in het onderwijs. De genoemde oorzaken
voor het bestaan van de wachtlijsten wijzen voor een deel (maximum groepsgrootte,
huisvestingsproblematiek) op een samenhang met de groei van het speciaal onderwijs
(zie tabel 2.2 en 2.6), die nog steeds verder gaat ondanks de toegenomen participatie
in het reguliere onderwijs. Die sterke groei kan mogelijk ook verklaren waarom de
onderzoekslijsten zo lang zijn: de indicatiecommissies zijn waarschijnlijk niet berekend
op de omvangrijke vraag.

In het voorgenomen lgf-beleid krijgen de REC’s de verantwoordelijkheid voor de
plaatsing van de leerlingen. Aangezien zij een overzicht hebben van de beschikbare
plaatsen in de regio, kan dat het vinden van oplossingen vergemakkelijken. Het
oplossen van de wachtlijstproblematiek is dan ook een streven van het lgf-beleid. Of
dat de wachtlijsten zal doen verdwijnen, is vooralsnog een kwestie van afwachten. 

2.3.5 Deelname aan regulier voortgezet onderwijs 
Na het primair onderwijs maken leerlingen de overstap naar het voortgezet onderwijs.
In tegenstelling tot het basisonderwijs kent het voortgezet onderwijs verschillende
niveaus en schooltypen. 

Volgens schattingen van de rec-scholen in cluster 2 (auditief gehandicapten en
kinderen met spraakstoornissen) zal meer dan de helft van de leerlingen in deze scholen
niet of slechts gedeeltelijk de kerndoelen van het basisonderwijs kunnen realiseren
(Egtberts 2000). In cluster 3-scholen (lichamelijk en verstandelijk gehandicapten) is
de verwachte realisatie van kerndoelen lager (Winnubst et al. 2000). Het niet realiseren
van de kerndoelen houdt onvermijdelijk in dat deze jongeren instromen in het laagste
niveau van het voortgezet onderwijs (zie ook § 2.4). Omdat kinderen zonder beper-
kingen die kerndoelen veel vaker wel halen, zullen kinderen met een beperking naar
verhouding minder vaak instromen in de hogere niveaus van het voortgezet onderwijs.

Leerlingen die de kerndoelen niet of maar net halen, komen voornamelijk in het
(nieuwe) vmbo terecht. In het vmbo zijn er in principe drie onderwijsvarianten
(Inspectie van het Onderwijs 2001b). Allereerst is dat één van de vier leerwegen, de
basisberoepsgerichte, de kaderberoepsgerichte, de gemengde en de theoretische
leerweg. De laatstgenoemde leerweg was voorheen het mavo. Ten tweede is er voor
leerlingen die voor een succesvolle afronding van een leerweg extra orthopedagogische
en orthodidactische begeleiding nodig hebben het lwoo, het leerwegondersteunend
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onderwijs. Nu functioneert dit nog afzonderlijk van het vmbo, namelijk in het svo
(voorheen vso-lom), maar dit dient binnen enkele jaren in het reguliere vmbo geïnte-
greerd te zijn. Ten slotte is voor de leerlingen die niet in staat worden geacht een van
de vier leerwegen met een diploma af te ronden, het praktijkonderwijs bedoeld. Ook
dit vindt nu nog plaats in scholen voor svo (voorheen vso-mlk) en ook deze scholen
zullen op den duur in het vmbo worden geïntegreerd.

Hoeveel jongeren met een lichamelijke of zintuiglijke beperking naar het vmbo of
naar hogere onderwijstypen doorstromen, is moeilijk aan te geven.

In de Rapportage gehandicapten 1997 is op grond van avo’95-gegevens een indicatie
gegeven van de deelname van 12-18-jarigen met en zonder een lichamelijke beperking
aan de verschillende typen van voortgezet onderwijs. Dit betrof alleen het reguliere
voortgezet onderwijs. Het speciaal voortgezet onderwijs was buiten beschouwing
gelaten, omdat niet met zekerheid was vast te stellen wat de niveaus van de desbetref-
fende opleidingen waren.

De participatie aan de verschillende niveaus van voortgezet onderwijs van leerlingen
zonder of met een lichte beperking en van leerlingen met een matige of ernstige
beperking bleek sterk te verschillen. Nieuwe gegevens uit avo’99 kunnen nu naast
die van ’95 worden gezet (tabel 2.5). Over trends in participatie valt niets te zeggen,
maar het naast elkaar presenteren van de gegevens onderstreept dat leerlingen met
een matige tot ernstige beperking nog steeds bijzonder weinig deelnemen aan de
hogere typen opleidingen in het voortgezet onderwijs.

Tabel 2.5 Onderwijsniveau van 12-18-jarigen die deelnemen aan voltijds regulier onderwijs, 
1995-1999 (verticaal gepercenteerd)

geen lichte matige/ernstige
beperking beperking beperking

1995 1999 1995 1999 1995 1999

brugperiodea, vbo, mavo, geen onderwijs 68 67 65 63 91 96
havob, vwob, mbo, hbo, wo 32 33 35 37 9 4

(n) (1.584) (1.270) (117) (82) (23) (24)

a Leerjaar 1 t/m 3 (zie ook bijlage A voor de gebruikte afkortingen).
b Leerjaar 4 t/m 6 (zie ook bijlage A voor de gebruikte afkortingen).

Bron: SCP (AVO’95-’99)

Als de groep zonder een beperking wordt vergeleken met de groep met een beperking,
ongeacht de mate van beperking, dan is de deelname aan de hogere schooltypen wel
lager, maar niet bijzonder veel lager: 33% van degenen zonder beperking zit in de
hogere niveaus tegen 29% van degenen met een beperking (niet in de tabel).
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2.4 Onderwijs en dagopvang voor jongeren met een verstandelijke beperking

Voor jongeren met een verstandelijke beperking zijn er al naar gelang hun behoeften
en mogelijkheden verschillende vormen van onderwijs en opvang voorhanden. Naast
het reguliere en speciaal onderwijs is er opvang in de vorm van dagactiviteiten in woon-
voorzieningen en in de daartoe ingerichte dagverblijven (§ 2.4.2).

In de jaren negentig is het aantal kinderen met een verstandelijke beperking dat
het reguliere onderwijs volgt, toegenomen. De kinderen met het Downsyndroom zijn
daarvan een belangrijke exponent. In de hiernavolgende paragraaf (2.4.1) wordt daar
kort bij stil gestaan.

Hoeveel jongeren precies kampen met een verstandelijke beperking is lastig in kaart
te brengen. Ook hier moet worden uitgegaan van het geregistreerde voorzieningen-
gebruik, maar ook dan is afbakening van de betreffende groep niet goed mogelijk. Bij
het onderwijs voor zeer moeilijk lerende kinderen (zmlk) is dat wel duidelijk, maar dit
gaat niet zonder meer op voor moeilijk lerende kinderen of voor kinderen met leer-
en opvoedingsmoeilijkheden (in sbo en svo). Roeleveld et al. (1997) nemen op basis
van een (internationaal vergelijkende) literatuurstudie aan dat ongeveer 0,38% van de
schoolgaande kinderen (5-19 jaar) een ernstige verstandelijke beperking heeft. Voor
het jaar 2000 houdt dat in dat er naar schatting 12.000 schoolgaande kinderen zijn
met een ernstige verstandelijke beperking.

2.4.1 Leerlingen met Downsyndroom op de basisschool
Steeds meer kinderen met een verstandelijke handicap zijn in de loop van de jaren
negentig deel gaan nemen aan het reguliere basisonderwijs. Zoals bij het Weer samen
naar school-beleid en het Rugzakje liggen hier sociale motieven zoals integratie en
scholing in de directe woonomgeving van deze groep leerlingen aan ten grondslag
(Jacobs 2001).

In 1996/’97 zaten er op 377 basisscholen een of meer kinderen met het Down-
syndroom. Naar schatting gaat het om bijna 400 kinderen in totaal (Scheepstra 1998).
Dit houdt in dat in dat jaar 27% van het aantal kinderen met Downsyndroom aan het
basisonderwijs deelnam. In het schooljaar 1993/’94 was dit nog 15%. Volgens meer
recente gegevens (over 1999) is de deelname in het reguliere onderwijs van deze groep
kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 7 jaar inmiddels gestegen tot 45% (Blokker
2001).

Evaluaties van het integratiebeleid laten zien dat aan een aantal voorwaarden moet
worden voldaan, wil plaatsing van gehandicapte kinderen, waaronder kinderen met
Downsyndroom, in het reguliere onderwijs succes hebben (zie Oudenhoven en Baarveld
1999; Jacobs 2001). Cruciaal voor een geslaagde plaatsing is bijvoorbeeld dat alle
betrokkenen – de ouders, het hele team van de basisschool en de begeleiding (onder
meer vanuit het speciaal onderwijs) – achter de opvang moeten staan. Ook een 
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realistische houding van leerkrachten tegenover de opvang van het kind, dat toch extra
aandacht en zorg vergt, is als een belangrijke voorwaarde naar voren gekomen. Er
zijn nog meer bevorderende en ook belemmerende factoren geïnventariseerd, maar
een cruciale voorwaarde is dat het kind zelf graag naar een reguliere basisschool
moet willen gaan.17

Onderzoek onder leerkrachten liet zien dat voor ruim 90% van hen de opvang van
gehandicapte leerlingen directe gevolgen heeft. Die gevolgen betreffen zowel het eigen
functioneren als het onderwijsaanbod aan de andere leerlingen, en zijn zowel positief
als negatief van aard (Oudenhoven en Baarveld 1999). Het leren omgaan met een kind
met een handicap wordt als een positief gevolg genoemd, de extra aandacht voor het
kind die soms ten koste gaat van de aandacht voor de andere leerlingen geldt als een
negatief gevolg. Vooral bij zmlk-leerlingen, dit betreft dan vaak kinderen met het
Downsyndroom, wordt die extra aandacht als problematisch genoemd.

De kinderen met Downsyndroom die het basisonderwijs (tussentijds) verlaten, gaan
meestal (weer) naar het speciaal onderwijs; tweederde deel van de vertrekkers gaat
naar een school voor zeer moeilijk lerende kinderen (zmlk). De gemiddelde verblijfs-
duur in het basisonderwijs is bijna drie jaar (Scheepstra 1998).18

Ook vanuit de onderwijsinstelling is te zien dat steeds meer kinderen met een ver-
standelijke handicap enkele jaren in het gewone onderwijs participeren. Zo werden
in 1997/’98 ongeveer 30 kinderen ambulant begeleid vanuit het zmlk, terwijl dat in
2000/’01 al voor 250 kinderen geldt (schriftelijke informatie OCenW). Een bijzonder
sterke stijging in een zeer korte tijd. 

2.4.2 Opvang in onderwijs en instellingen voor verstandelijk gehandicapten
Met de kanttekening dat kinderen met een lichte verstandelijke beperking in de
registraties ontbreken, evenals de kinderen met een verstandelijke handicap die zonder
speciale faciliteiten aan het reguliere onderwijs deelnemen (zie § 2.4.1), wordt in
tabel 2.6 alleen ingegaan op het zmlk-onderwijs als een speciale onderwijsvoorziening
voor jongeren met een verstandelijke handicap. De tabel geeft ook aantallen voor 
verstandelijk gehandicapten die in algemene instellingen voor verstandelijk gehandi-
capten (aivg’s) en dagverblijven zitten. Hier is sprake van overlap, omdat een deel
van de in instellingen verblijvende kinderen overdag zmlk-onderwijs volgt. Daarnaast
moet worden opgemerkt dat het bij de cijfers van de dagverblijven om de capaciteit
gaat en niet om het gebruik ervan. Dat gebruik ligt hoger vanwege deeltijdplaatsingen.
Om die redenen is er geen totaalcijfer gepresenteerd.

Toename van het aantal verstandelijk gehandicapten of toename van het gebruik van voorzieningen?
Uit tabel 2.6 is af te lezen dat anno 2000 alleen al het aantal kinderen in het zmlk
hoger is dan de hierboven genoemde schatting van 12.000 kinderen met een ernstige
verstandelijke handicap. Aangezien er ook kinderen zijn die vanwege hun beperking
dispensatie hebben gekregen om onderwijs te volgen, en de groep die in het gewone
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onderwijs zit is toegenomen, was de verwachting dat het aantal kinderen in het zmlk
onder het geschatte totaalcijfer zou liggen. Vanwaar dit verschil?

Een te overwegen mogelijkheid is dat het schattingspercentage van 0,38% verstan-
delijk gehandicapten in de schoolgaande leeftijd, dat is berekend op grond van gegevens
over de afgelopen decennia, niet meer voldoet. Dat zou opgaan als er in de jaren
negentig een sterke groei van kinderen met ernstige verstandelijke handicaps is
opgetreden. Het is echter, zoals in de vorige paragraaf al is opgemerkt ten aanzien
van jongeren met een lichamelijke of zintuiglijke beperking, zeer de vraag of zo’n
ontwikkeling zich heeft voorgedaan. Ook nu is het waarschijnlijker dat een toename
van het voorzieningengebruik aan het verschil ten grondslag ligt.

Tabel 2.6 Opvang van jeugdigen met een verstandelijke beperking, 1990/’91-2000/’01 
(in absolute aantallen en indices, 1990/’91 = 100)

1990/’91 1995/’96 1996/’97 1997/’98 1998/’99 1999/2000 2000/’01

aantal
zmlk-onderwijs

speciaal onderwijs 5.302 6.511 6.929 7.376 7.661 8.489 9.021
voortgezet speciaal onderwijs 2.846 3.401 3.591 3.919 4.161 4.493 4.855
totaal 8.148 9.912 10.520 11.295 11.822 12.982 13.876

dagverblijvena 3.947 4.143 4.146 4.149 4.141 4.227 4.284
AIVG’s 4.647 5.059 4.692 5.228 4.937 4.790 –

totaal kinderen 5-16 jaar 2.170.000 2.237.000 2.262.000 2.279.000 2.299.000 2.325.000 2.350.000

indices
zmlk-onderwijs

speciaal onderwijs 100 123 131 139 144 160 170
voortgezet speciaal onderwijs 100 120 126 138 146 158 171
totaal 100 122 129 139 145 159 170

totaal kinderen 5-16 jaar 100 103 104 105 106 107 108

a Het betreft de capaciteit van de kinderdagverblijven, niet het aantal kinderen dat er gebruik van maakt.
– Geen gegevens bekend.

Bron: OCenW/Uitleg (1997a); CTG; LRZ; OCenW, schriftelijk verstrekte informatie

In tabel 2.6 is verder zichtbaar dat tussen 1990 en 2000 het aantal kinderen met een
verstandelijke beperking dat zmlk-onderwijs volgt, is toegenomen. Ook het aantal
kinderen in de leeftijdscategorie van 5-16 jaar is in die periode gestegen (8%)19, maar
die toename staat in geen verhouding tot de groei van het zmlk. Zowel voor het basis-
onderwijs als voor het voortgezet onderwijs geldt een toename van zo’n 70%. In de
tweede helft van de jaren negentig was die stijging sterker dan in de eerste helft. Wat
is er veranderd in die periode?
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In de beleidsnota De Rugzak is als mogelijke verklaring naar voren gebracht dat sinds
de instelling van het wsns-beleid een deel van de kinderen die voorheen in het speciaal
onderwijs (lom en mlk) zouden zitten, nu in het zmlk zou kunnen belanden, het
zogenoemde ‘weglek’-effect. Als dat het geval is, dan wordt er oneigenlijk gebruik-
gemaakt van het zmlk, namelijk door (te) licht gehandicapten. Het aandeel van het
sbo en svo in het primair onderwijs als totaal is in de tweede helft van de jaren negentig
op een constante hoogte van 3% gebleven. Het aandeel van het speciaal onderwijs in
het primair onderwijs is wel wat toegenomen: van 1,5% in 1995/’96 naar 1,8% in
1999/2000 (OCenW in kerncijfers 2000 en 2001). Of dit echter op het conto van een
verschuiving van sbo en svo naar zmlk geschreven kan worden, is onduidelijk.20

Een andere geopperde verklaring voor de toename van zmlk-leerlingen is het in de
jaren negentig gestegen aandeel van allochtone leerlingen in het speciaal onderwijs. 

In de jaren tachtig waren allochtone leerlingen naar verhouding minder vaak dan
autochtone leerlingen in het speciaal onderwijs te vinden. In de jaren negentig is dat
zodanig toegenomen dat zij er nu in oververtegenwoordigd zijn (Tesser et al. 1999).
In het speciaal onderwijs was het aandeel culturele minderheden in het schooljaar
1999/2000 19%, terwijl zij op dat moment 13% uitmaakten van het gewone basis-
onderwijs en voortgezet onderwijs (cbs 2000b).

Er zijn overigens aanzienlijke en moeilijk te duiden verschillen in deelname van
allochtone kinderen (met een verstandelijke maar ook met een lichamelijke beperking)
aan de verschillende schooltypen in het speciaal onderwijs (Opgenoorth et al. 1999).
Zo zijn Turken bijvoorbeeld sterk oververtegenwoordigd bij dove en slechthorende
kinderen (zie ook Tesser et al. 1999), maar de aantallen kinderen waar het dan over
gaat, zijn wel bijzonder klein. 

Ondanks de toename van allochtone kinderen in het speciaal onderwijs biedt dat,
door hun nog altijd relatief geringe bijdrage aan het totaal aantal participanten, geen
afdoende verklaring voor de sterke groei van het speciaal onderwijs, waaronder het
zmlk-onderwijs.

Overigens is ook elders gewezen op een groei van het aandeel zorgleerlingen in het
onderwijs in het afgelopen decennium (Bronneman-Helmers et al. 2002). Tot de zorg-
leerlingen worden die kinderen gerekend die extra zorg ontvangen, zijnde extra
middelen bovenop de middelen voor het gewone onderwijs. Die extra zorg kan bestaan
uit extra personeel (kleinere groepen), gespecialiseerd personeel (onder andere ambu-
lante begeleiders), speciale materialen of aanpassing van het schoolgebouw. De in dit
hoofdstuk besproken leerlingen met lichamelijke en psychische handicaps buiten
beschouwing latend, komen daarvoor leerlingen met leerproblemen, sociaal-culturele
problemen en gedragsproblemen in aanmerking.21 In totaal is die laatste groep zorg-
leerlingen in het voortgezet onderwijs tussen 1990 en 2000 met 34% toegenomen
(Bronneman-Helmers et al. 2002: 143). Een verklaring voor deze toename wordt
eveneens gezocht in zowel onderwijsinterne factoren (achterstanden, betere signalering)
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als onderwijsexterne factoren (demografie, genetische en medisch-technische ont-
wikkelingen, gezins- en opvoedingsproblemen). Geconstateerd wordt dat elk van die
factoren ten hoogste een partiële verklaring kan bieden en tegelijkertijd blijft vaak
onduidelijk in hoeverre de geschetste ontwikkelingen en problemen reëel bijdragen
aan de groei.

Onderwijsprestaties
Schattingen van het aandeel leerlingen in het so-zmlk dat de kerndoelen van het basis-
onderwijs haalt en het aandeel leerlingen in het vso-zmlk dat de eindtermen van de
basisvorming in het voortgezet onderwijs haalt, zijn bijzonder laag (Winnubst et al.
2000). De kans dat deze leerlingen een diploma kunnen halen of een getuigschrift op
assistentniveau in mbo, wordt feitelijk als nihil beschouwd. De uitstroom uit het vso-
zmlk naar vervolgonderwijs in het schooljaar 1998/’99 bedroeg 1%. 

De redenen waarom de leerlingen de eindtermen niet halen, hebben volgens de
scholen in cluster 3 vooral te maken met de verstandelijke beperkingen van de leer-
lingen (Winnubst et al. 2000). Gebrek aan adequate methoden spelen enigszins een rol,
maar een gebrek aan onderwijstijd of de integratie van de aanpak zorg/behandeling
en onderwijs zijn nauwelijks een issue. Het directe gevolg van het gerealiseerde eind-
niveau is dat deelname van verstandelijk gehandicapten aan het secundaire beroeps-
onderwijs en hoger onderwijs vrijwel niet voorkomt.

Er worden voor deze jongeren veel speciale activiteiten (zowel binnen als buiten
het onderwijs) georganiseerd, gericht op toeleiding naar de (beschermde) arbeids-
markt en bedoeld als voorbereiding op een zo zelfstandig mogelijk leven.

2.5 Jongeren met een lichamelijke of zintuiglijke beperking na de leerplicht

2.5.1 Onderwijsdeelname na de leerplicht
Hoeveel jongeren met een lichamelijke of zintuiglijke beperking het reguliere onderwijs
volgen, is door het ontbreken van registraties niet goed te bepalen. Alleen degenen die
gebruikmaken van ambulante begeleiding en de participanten in het speciaal onderwijs
zijn via de financieringsbron zichtbaar te maken. Hoeveel er na de leerplicht onderwijs
volgen, is nog onduidelijker door het wegvallen van voorzieningen zoals ambulante
begeleiding en speciaal onderwijs. Ook als een gehandicapte een beroepsopleiding
wil volgen, kan hij of zij alleen terecht in het reguliere onderwijs. De overheid streeft
ernaar de onderwijsinstellingen in staat te stellen de gehandicapte deelnemer zo goed
mogelijk op te vangen en te integreren in het reguliere onderwijs. Het wetsvoorstel
Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte beoogt die inte-
gratie te ondersteunen en de instroom van leerlingen met beperkingen in het beroeps-
onderwijs te vergroten (tk 2001/2002a).
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In tabel 2.5 is op grond van steekproefgegevens gesteld dat jongeren met een lichame-
lijke of zintuiglijke beperking veel minder vaak deelnemen aan het reguliere havo en
vwo.22 De verwachting is dat zij na het voortgezet onderwijs minder vaak zullen door-
stromen naar het hoger onderwijs dan jongeren zonder een beperking. In tabel 2.7 is te
zien dat als leerlingen met een beperking na de leerplicht een vervolgopleiding volgen,
dit naar verhouding vaak een mbo-opleiding is. Binnen het mbo zijn verscheidene
niveaus waarvoor men zich kan kwalificeren.23 Het hoogste niveau is de specialisten-
opleiding en het laagste niveau de assistentenopleiding. Leerlingen die in het vmbo
de praktijkopleiding hebben voltooid, zullen in het mbo hooguit het assistentniveau
kunnen volgen. 

Tabel 2.7 Deelname van de bevolking van 16-24 jaar aan regulier onderwijs (voltijd en deeltijd), 
naar mate van beperking, 1995-1999 (in procenten)

geen lichte matige/ernstige
beperking beperking beperking

1995 1999 1995 1999 1995 1999

vbo/avo 18 18 17 15 – –
mbo 27 23 26 25 – –
hbo/wo 16 21 9 15 – –
totaal deelname 61 62 52 55 39 38

geen deelname 39 38 48 45 61 62

(n) (1.858) (1.582) (188) (110) (33) (24)

– Te kleine aantallen.

Bron: SCP (AVO’95-’99) 

Tevens wordt in tabel 2.7 duidelijk dat de onderwijsdeelname van jongeren afneemt
naarmate hun fysieke beperking ernstiger is. Opgemerkt dient te worden dat vanwege
het geringe aantal respondenten de groep leerlingen met een matige tot ernstige
beperking niet naar onderwijssoort valt uit te splitsen en dat het deelnamepercentage
niet meer dan een indicatie is.

2.5.2 Jeugdigen met een beperking in het hoger onderwijs
De geringere deelname van jongeren met een lichamelijke of zintuiglijke beperking
aan havo en vwo heeft als consequentie dat zij ook minder naar het hoger onderwijs
kunnen doorstromen. Hoeveel jongeren met een beperking precies hoger onderwijs
volgen, is niet bekend.

Afgaande op de studenten die een beroep doen op voorzieningen die bedoeld zijn
voor personen met een beperking, zoals één jaar extra financiering en inschrijvings-
duur, zou het om 0,07% van de studentenpopulatie gaan (De Klerk en Timmermans
1998). Omdat uit recent onderzoek echter blijkt dat slechts een klein deel van de 
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studenten, die ervoor in aanmerking kan komen, bekend is met de mogelijkheid van
verlenging (5%), moet dat percentage als tekortschietend worden beoordeeld (Broenink
en Gorter 2001).

In het hoop (Hoger Onderwijs en Onderzoekplan) dat in 2000 in de Tweede Kamer
werd behandeld, was veel aandacht voor studenten met een functiebeperking. De
Kamer vindt het in het kader van het gelijke kansen onderwijsbeleid van groot belang
dat het hoger onderwijs voldoende toegankelijk is voor studenten met een beperking.
Deze groep studenten kan aanspraak maken op diverse voorzieningen, maar er bleek
veel onduidelijkheid over de behoefte aan, het gebruik van en het effect van die voor-
zieningen. Op verzoek van de Kamer is onderzoek verricht naar de aard en de omvang
van de groep studenten met een beperking en de problemen en knelpunten die zij in
het hoger onderwijs ervaren. Het Verwey-Jonker Instituut heeft het onderzoek uitge-
voerd (Broenink en Gorter 2001). 

De omvang van de groep studenten met een beperking in het hoger onderwijs wordt
geschat op 9% à 12%. De groep met een beperking die daarvan belemmeringen onder-
vindt in de studie wordt geschat op 8%.

De bekendheid met en het gebruik van voorzieningen om de belemmeringen op
te heffen, is echter bijzonder laag. Het merendeel van de gehandicapte studenten is

onbekend met de speciaal voor hen bedoelde faciliteiten. Zo weten maar weinig 
studenten dat er financiële regelingen voor hen zijn via de uitvoeringsinstellingen voor
de sociale zekerheid (UVI’s) (Wajonguitkering, vervoers-, computer- en communicatie-
voorzieningen): 10% à 20% is er bekend mee. Nog veel minder studenten weten dat
ze een extra jaar studiefinanciering kunnen krijgen (5%).24 Het beste op de hoogte
zijn ze nog van de mogelijkheid extra tentamentijd te krijgen (55%). Het blijkt dat de
voorlichting over de faciliteiten studenten slecht bereikt. De voorzieningen die weinig
bekend zijn, worden ook – en dat spreekt eigenlijk vanzelf – weinig gebruikt. In af-
nemende volgorde maken de studenten met een beperking gebruik van individuele
regelingen met docenten en decanen (16%), extra tentamentijd (ondanks redelijke
bekendheid met de voorziening toch slechts 12% gebruik), afstudeerregelingen (11%)
en een extra jaar studiefinanciering (1%).

Een positieve uitkomst van het onderzoek is dat de doorstroom naar hbo en universiteit
gelijk is aan die van jongeren zonder beperking. Dus, als gehandicapte jongeren een
havo- of vwo-diploma halen (het merendeel heeft dan al wel studievertraging opge-
lopen), gaat zo’n 80% door naar het hoger onderwijs. Hoe groot de uitval is als gevolg
van leer- en gezondheidsproblemen die met de lichamelijke beperking samenhangen,
is echter onbekend. 

2.6 Deelname aan volwasseneneducatie

Voor veel mensen is het initieel onderwijs geen eindstation. Een aanzienlijk aantal
volwassenen neemt deel aan een of andere vorm van volwasseneneducatie. Het gaat
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dan om een grote variëteit van opleidingen. Naast kwalificerende opleidingen – dat zijn
opleidingen gericht op het verwerven van basisvaardigheden, op een diploma of op
het verbeteren van de kansen op de arbeidsmarkt – zijn er tal van cursussen gericht
op hobby’s en interesses (niet-kwalificerende opleidingen). De vraag is of mensen met
een beperking in vergelijkbare mate deelnemen aan dergelijke opleidingen of cursussen.

2.6.1 Kwalificerend en niet-kwalificerend volwassenenonderwijs
Omdat zowel de onderwijsdeelname als het hebben van een beperking sterk met leeftijd
samenhangen (ouderen nemen minder deel aan onderwijs en hebben tegelijkertijd
meer beperkingen dan jongeren), is het relevant om verschillende leeftijdscategorieën
te onderscheiden. 

Personen met een matige tot ernstige beperking nemen minder deel aan een of
andere vorm van volwassenenonderwijs dan personen zonder beperkingen en het
verschil neemt toe als men de jongere leeftijdscategorie met de oudere vergelijkt (kolom
totaal onderwijs, tabel 2.8). 

De onderwijsdeelname van volwassen personen met een lichte beperking is meer
vergelijkbaar met degenen zonder handicaps dan met personen met een matige tot
ernstige beperking. De leeftijd maakt daarbij niet uit.

Tabel 2.8 Deelname aan onderwijs door mensen van 25-64 jaar, naar leeftijd en mate van 
lichamelijke of zintuiglijke beperking, 1995-1999 (in procenten)

niet- waarvan
kwalificerend kwalificerend totaal afstands-

onderwijs onderwijs onderwijs onderwijs
1995 1999 1995 1999 1995 1999 1995 1999

25-44 jaar
geen beperking 29 34 25 24 44 48 10 7
lichte beperking 24 29 28 29 43 48 10 10
matige/ernstige beperking 18 18 22 24 34 35 10 9

45-64 jaar
geen beperking 13 17 21 21 29 33 4 3
lichte beperking 11 14 23 26 31 35 5 4
matige/ernstige beperking 5 5 20 17 22 21 4 3

totaal 25-64 jaar
geen beperking 23 27 24 23 38 42 8 6
lichte beperking 17 20 25 27 37 40 7 7
matige/ernstige beperking 11 9 21 19 27 25 6 5

Bron: SCP (AVO’95-’99) 

De deelnameverschillen naar beperking hebben vooral betrekking op het kwalificerend
onderwijs. Tegenover een deelnemer aan kwalificerend onderwijs die kampt met een
matige/ernstige beperking staan drie deelnemers zonder beperkingen. In de volgende
paragraaf wordt duidelijk dat de beperkingen nogal eens aanleiding zijn om niet aan
een kwalificerende opleiding te beginnen. Overigens neemt ook hier het verschil toe
naarmate men ouder is.
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Personen met een lichte beperking nemen in vergelijking met degenen zonder beperking
en degenen met een matige/ernstige beperking vaker deel aan niet-kwalificerend
onderwijs.

Onderwijs op afstand geldt als een alternatief voor mensen die zich als gevolg van een
lichamelijke beperking maar moeilijk kunnen verplaatsen. Onderwijs op afstand staat
voor schriftelijke opleidingen of cursussen die via radio of televisie worden gevolgd.
Het maakt slechts een gering deel uit van het aanbod in volwassenenonderwijs, maar
is, gezien de kleine verschillen in deelname door mensen met en zonder beperking,
van redelijk belang voor personen met een handicap.

2.6.2 Achtergronden van participatieverschillen
Of mensen met een beperking meer of minder deelnemen aan volwassenenonderwijs
hangt, zo blijkt al hiervoor, ook met andere kenmerken samen. Immers, mensen met
een beperking zijn vaker oudere mensen en ze zijn lager opgeleid. Wat is dan het meest
relevant voor het volgen van een cursus of opleiding in de volwasseneneducatie: de
leeftijd, het opleidingsniveau of toch de beperking? Als wordt gecontroleerd voor deze
kenmerken en de kenmerken geslacht en arbeidsparticipatie, dan komt het opleidings-
niveau als het meest bepalende naar voren (zie voor eerder gepubliceerde analyses
hierover De Klerk en Timmermans 1998; De Klerk 2001). Ook leeftijd, geslacht en
arbeidsparticipatie beïnvloeden de deelname aan volwasseneneducatie. De mate van
beperking maakt dan niet meer uit. Er is nu weliswaar geen sprake van een directe
invloed van de beperking, maar indirect speelt het toch een rol. Zo vergroot het hebben
van een beperking de kans op een laag opleidingsniveau en een laag opleidingsniveau
bepaalt in belangrijke mate de lage deelname aan volwasseneneducatie.

2.7 Barrières voor deelname en/of succes

Het is voorstelbaar dat een lichamelijke beperking het volgen en afronden van onderwijs
in de weg kan staan. Om gelijke kansen voor mensen zonder en met een beperking te
realiseren, zijn voorzieningen in het leven geroepen die een gelijkwaardige en even-
redige onderwijsdeelname voor mensen met een beperking mogelijk moeten maken
en de belemmeringen zoveel mogelijk op zouden moeten heffen. Deze paragraaf
beschrijft de verschillende typen belemmeringen die mensen met een beperking in het
onderwijs ervaren en gaat kort in op het gebruik van voorzieningen. Er wordt allereerst
geput uit het avo-gehandicaptenonderzoek 2000 (zie bijlage B) en vervolgens uit de
reeds genoemde studie naar belemmeringen die studenten, onder andere met een
lichamelijke beperking, in het hoger onderwijs ervaren (Broenink en Gorter 2001).

2.7.1 Belemmeringen voor het volgen van onderwijs
Uit avo-gehandicapten 2000 valt te destilleren in hoeverre mensen met een beperking
ooit vanwege hun handicaps hebben afgezien van onderwijs (en hoe lang geleden dit
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was). Vragen die aan hen gesteld zijn, betreffen de voornaamste knelpunten waar zij
tegenaan liepen: of zij nu een opleiding willen en kunnen volgen en welke aanpassingen
dan nodig zouden zijn. 

Opgemerkt dient te worden dat het om kleine aantallen respondenten gaat. De
resultaten kunnen dus niet meer zijn dan een indicatie van mogelijke belemmeringen.

In totaal heeft 12% van de respondenten met een beperking ooit afgezien van een
opleiding of is door de beperking belemmerd in het volgen van een opleiding. Voor
een kwart speelde dit in de afgelopen 5 jaar; voor de overigen was dat langer geleden.
Slechts 4% van degenen die hebben afgezien van een opleiding of daarin belemme-
ringen hebben ervaren, geeft aan dat daar andere dan fysieke problemen aan ten
grondslag lagen (tabel 2.9). Van degenen die wel fysieke problemen hadden, zijn vooral
het hebben van pijn en vermoeidheid vaak problematisch gebleken. Ook frequente
afwezigheid vanwege ziekte, artsbezoek of therapie is als belangrijk obstakel genoemd.
Beperkte mobiliteit en de categorie andere obstakels zijn daarentegen relatief weinig
genoemd, terwijl ze toch elk speelden voor één op de vijf personen.

Tabel 2.9 Vóórkomen van fysieke problemen waardoor is afgezien van een opleiding of 
waardoor de opleiding is belemmerd, 2000 (verticaal gepercenteerd)

weinig
vaak vaak vaak mobiel/
afwezig moe pijn rolstoel anders geen

genoemd 47 42 53 18 20 4
niet genoemd 53 58 47 82 80 96

totaal (n = 93) 100 100 100 100 100 100

Bron: SCP (AVO-gehandicapten 2000)

Omdat de interesse in dit hoofdstuk in belangrijke mate ligt bij de participatie in het
initiële onderwijs is het relevant na te gaan welke typen barrières in die specifieke
periode een rol speelden voor personen met een beperking.

In totaal hebben in het avo-gehandicaptenonderzoek 51 personen, die een opleiding
hebben afgebroken of ervan af hebben gezien, ingevuld welke barrières zij vanwege
hun beperking tijdens hun jeugd in het onderwijs hebben ervaren. In tabel 2.10 is in
de eerste kolom zichtbaar om welke belemmeringen het gaat. In de tweede kolom
zijn de ervaringen over de gehele schoolloopbaan tot nu toe weergegeven, dat kan
dan gaan om barrières in een opleiding tijdens de jeugd, maar ook als volwassene. Het
betreft nu 94 personen die vanwege hun beperking een opleiding hebben afgebroken
of er geheel van af hebben gezien. 
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Tabel 2.10 Belemmeringen op het opleidingsinstituut/de school die mensen met een 
beperking hebben ervaren, 2000 (in procenten)

tijdens jeugd tot nu toe

school was onvoldoende toegankelijk (trappen, deuren, toiletten) 14 12
lestempo was te hoog 14 10
er waren onvoldoende voorzieningen (vergroot beeldscherm, aangepast meubilair) 14 7
vervoersproblemen 12 12
klasgenoten accepteerden me niet 12 7
leraren accepteerden me niet 10 7
schooltijden waren niet goed 4 5
het lesmateriaal/de lessen was/waren onvoldoende aangepast 4 2
tentamens/proefwerken waren onvoldoende aangepast 0 0
anders 16 17

totaal belemmering ervaren 61 55
geen belemmering ervaren 39 45

(n) (51) (94)

Bron: SCP (AVO-gehandicapten 2000)

Zes van de tien personen met een beperking die hebben afgezien van een opleiding of
deze hebben afgebroken, hebben belemmeringen op school ervaren. Fysieke omstandig-
heden zoals pijn en vermoeidheid (96%; zie nogmaals tabel 2.9) lijken voor meer
personen van invloed te zijn geweest op die keuze dan barrières opgeworpen door
omstandigheden of voorwaarden van de school (61%). 

Behalve punten waarvan verwacht werd dat ze vaker genoemd zouden worden, zoals
de (on)toegankelijkheid van gebouwen, vervoersproblemen en de (niet)beschikbaarheid
van aangepaste voorzieningen, zijn er ook een paar belemmeringen die juist minder
dan verwacht een issue waren. Zo had niemand last van onvoldoende aangepaste
proefwerken of tentamens en vrijwel niemand van onvoldoende aangepast lesmateriaal
of lessen. Verder had nauwelijks iemand een probleem met de schooltijden.

Hiermee is niet gezegd dat deze voorzieningen (in voldoende mate) aan mensen met
een beperking zijn aangepast. De resultaten wijzen er echter op dat mensen met een
beperking de oorzaken van hun ‘opleidingsfalen’ allereerst bij hun eigen gezondheid
leggen en pas in tweede instantie bij de omgeving die niet op hun specifieke behoeften
is ingesteld. Hoewel het hier om kleine aantallen gaat, komt eenzelfde beeld naar
voren in hoofdstuk 5, waar de participatie in vrijetijdsactiviteiten wordt beschreven.

In tabel 2.11 staat aangegeven welke aanpassingen mensen met een beperking nodig
hebben om een opleiding te kunnen volgen. Vooral aanpassing van voorzieningen
(beeldscherm, meubilair) en de mogelijkheid een eigen lestempo te hanteren komen als
zeer gewenst naar voren. Opnieuw scoort het aanpassen van proefwerken en tentamens
zeer laag. Hier kan wellicht uit worden geconcludeerd dat enkele aanpassingen 
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weliswaar als noodzakelijk voor deelname worden beschouwd, maar dat de scholieren/
studenten zichzelf liever niet in een uitzonderingspositie plaatsen als het gaat om het
leveren van prestaties.

Tabel 2.11 Aanpassingen die mensen die een beroepsopleiding (willen) volgen, (nodig) hebben 
in verband met hun gezondheid/beperking, 2000 (in procenten) (n = 123)

wil aanpassing hoeft geen aanpassing

eigen lestempo 23 77
andere schooltijden 7 93
gebouw toegankelijker gemaakt 6 94
aangepaste voorzieningen (beeldscherm, meubilair) 28 72
aangepast lesmateriaal/aangepaste lessen 6 94
aangepaste proefwerken/tentamens 3 97
aangepast vervoer (van, naar en op school) 8 92
speciale begeleiding 6 94
anders 9 91

geen aanpassingen aanwezig/nodig 42 58

Bron: SCP (AVO-gehandicapten 2000)

2.7.2 Ervaren belemmeringen in het hoger onderwijs
Hoe staat het met barrières in het hoger onderwijs? Welke belemmeringen ervaren
studenten met een lichamelijke beperking daar? Voor de beantwoording van deze vraag
wordt wederom informatie gebruikt uit het onderzoek van Broenink en Gorter (2001)
naar gehandicapte studenten in het hoger onderwijs. 

Afhankelijk van het type beperking, zo blijkt, hebben studenten meer of juist minder
problemen met bepaalde aspecten van de studie. In tabel 2.12 zijn verschillende
mogelijke belemmeringen afgezet tegen de verschillende typen lichamelijke beper-
kingen van studenten. Dit levert deels tamelijk voor de hand liggende resultaten op,
maar ook verrassende uitkomsten.

Het is immers goed voorstelbaar dat studenten met een visuele beperking meer dan
gemiddeld moeite hebben met het bestuderen van schriftelijk materiaal, studenten met
een auditieve beperking met het volgen van hoorcolleges en studenten met spraak-
stoornissen, problemen met uithoudingsvermogen of concentratie juist relatief meer
met het maken van mondelinge en schriftelijke tentamens en examens. Dit geldt ook
voor de grotere mate waarin studenten met een bewegingsbeperking problemen 
rapporteren met de toegang tot onderwijsgebouwen. Waarom studenten met spraak-
problemen dezelfde mate van moeite met de toegankelijkheid hebben, ligt op het
eerste gezicht minder voor de hand. Het blijkt dat deze laatste groep studenten vaak
meerdere beperkingen heeft, waardoor ze ook op andere belemmeringen vaak relatief
hoog scoort. Ook studenten met concentratieproblemen, vermoeidheid en energietekort
scoren om begrijpelijke redenen op de meeste belemmeringen aanzienlijk hoger dan
gehandicapte studenten in totaal. Die beperkingen kunnen immers op meerdere
aspecten van de studie een belastend effect hebben.

46 Onderwijs



Tabel 2.12 In het hoger onderwijs ervaren belemmeringen naar type beperking van student 
(in procenten, n = 596)

uit- concen-
pijn bewegen zien horen spreken houding tratie totaala

maken tentamens/examens 49 56 42 53 53 50 69 45
bestuderen schriftelijk materiaal 40 42 52 35 42 42 63 43
volgen hoorcolleges/bijeenkomsten 44 52 49 73 47 48 51 40
maken werkstukken/papers/scripties 35 44 32 36 25 36 38 34
samenwerken met anderen 27 29 20 50 47 38 25 25
uitvoeren van stages 24 36 11 35 33 31 29 22
studierooster 29 35 22 37 44 33 45 21
volgen van practica 26 29 19 36 41 27 30 21
verplaatsen tussen huis en school 17 27 4 15 21 25 21 10
ontbreken van speciale voorzieningen 9 15 8 14 18 13 8 7
toegang tot onderwijsgebouwen 9 18 10 11 18 17 14 6

a De categorie totaal omvat behalve studenten met een lichamelijke beperking ook chronisch zieken, psychische 
beperkingen en dyslexie.

Bron: Broenink en Gorter (2001) 

De gevolgen van de ervaren belemmeringen zijn dat het de gehandicapte studenten
veel extra moeite en energie kost, en dat ze meer tijd nodig hebben om een opleiding
te kunnen volgen en met succes af te kunnen ronden. Maar het heeft ook tot gevolg dat
deze studenten motivatieproblemen kennen of gefrustreerd raken in het onderwijs.

Degenen die inmiddels studievertraging hebben opgelopen, is gevraagd wat de reden
van die vertraging is. Ruim driekwart van hen geeft aan dat hun specifieke beperking
ten grondslag ligt aan de vertraging. Met name een periode van ziekte waardoor ze
een tijd geen onderwijs hebben kunnen volgen (45%) en de onmogelijkheid om met
de beperking het standaard studietempo bij te houden (38%), worden vaak als redenen
genoemd. Tekortschietende voorzieningen/hulpmiddelen hebben voor slechts 7% van
de vertraagde studenten een rol gespeeld. Een op de tien studenten noemt psychische
klachten en bijna een kwart geeft andere redenen voor de vertraging op, bijvoorbeeld
dat de studie moeilijker is dan verwacht.

Hoewel er in tegenstelling tot het avo vaker knelpunten worden gesignaleerd in de
studiesfeer (zoals moeite met het maken van tentamens), wordt ook hier, als het gaat
om het achterhalen van de aanleidingen tot problemen, door de betrokkenen zelf eerst
naar de persoonlijke situatie gekeken. Het zijn volgens de studenten niet zozeer 
mankerende voorzieningen die tot vertraging hebben geleid, maar vooral hun ziekte
en individuele problemen met het studietempo.
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2.8 Samenvatting

Niet iedereen met een beperking die onderwijs volgt is te traceren
In dit hoofdstuk zijn recente gegevens verzameld over de omvang en de ontwikkeling
daarin van de groep mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking die
deelnemen aan het onderwijs. Sommige mensen met een beperking doen geen beroep
op of komen niet in aanmerking voor landelijk gefinancierde voorzieningen en staan
daardoor niet geregistreerd als persoon met een lichamelijke of verstandelijke beper-
king. Deze mensen zijn noodgedwongen buiten beschouwing gebleven.

Er staan belangrijke beleidswijzigingen op stapel
In de jaren negentig is de structuur en bekostiging van het speciaal onderwijs omge-
vormd. De wijziging zal voor kinderen met een beperking belangrijke gevolgen hebben.
Het betreft een nieuw stelsel, de leerlinggebonden financiering (lgf), ook wel het
Rugzakje genoemd, dat ouders meer invloed moet geven in de keuze van funderend
onderwijs voor hun kinderen en meer zeggenschap over de inzet van de middelen.
Als hun kind geïndiceerd is voor het speciaal onderwijs, kunnen ouders kiezen voor
een school voor speciaal onderwijs of voor het reguliere onderwijs. In het laatste geval
krijgt het kind een Rugzakje mee waarmee ambulante begeleiding en andere voor-
zieningen kunnen worden betaald. Wat de effecten zullen zijn van de nieuwe indicering
voor het speciaal onderwijs, en daarmee voor de omvang van de groep kinderen met
een beperking in het speciaal of het reguliere onderwijs, is nog koffiedik kijken.

Daarnaast ligt er een wetsvoorstel, de Wet gelijke behandeling op grond van handicap
of chronische ziekte, die de integratie van gehandicapte leerlingen in het beroeps-
onderwijs en hoger onderwijs beoogt te verbeteren. Ook hier zal de toekomst moeten
uitwijzen wat de effecten zullen zijn voor de onderwijsparticipatie van jongeren met
beperkingen.

Deelname aan onderwijs door jongeren met een lichamelijke beperking
Anno 2000 worden ruim 8.000 jongeren met een lichamelijke of zintuiglijke beperking
ambulant begeleid in het reguliere onderwijs. Driekwart daarvan zit in het basis-
onderwijs. Over de jaren negentig bezien, is de ambulante begeleiding sterk toege-
nomen; in het basisonderwijs is die verviervoudigd, in het voortgezet onderwijs 
verdubbeld.

Er zitten verder 20.500 jongeren met een lichamelijke of zintuiglijke beperking in het
speciaal onderwijs (so en vso). In de jaren negentig is de deelname van deze jongeren
aan het speciaal onderwijs met 40% toegenomen.

Er is in het afgelopen decennium een verschuiving opgetreden in het voorzieningen-
gebruik. Zaten in 1990 nog zes kinderen in het speciaal onderwijs tegen één in het
reguliere onderwijs (met ambulante begeleiding), in 2000 is dit veranderd in 2,5 tegen 1.
De participatie in het reguliere onderwijs is dus relatief sterk gegroeid, maar de deel-
name aan het speciaal onderwijs is in absolute zin niet gedaald.
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Het aantal jongeren dat gebruikmaakt van speciaal onderwijs (so en vso) en van
ambulante begeleiding in het reguliere onderwijs is in tien jaar tijd met een factor
anderhalf toegenomen. Dat staat in geen verhouding tot het aantal jongeren in de
leeftijdscategorie van 5-16 jaar in de bevolking, dat met 8% is gestegen. Onduidelijk
blijft of dit veroorzaakt wordt doordat jongeren die recht hebben op een voorziening
daar voorheen geen gebruik van maakten, of dat de oorzaak ligt in oneigenlijk gebruik
door jongeren met (te) lichte handicaps, of dat er sprake is van een sterke toename
van jongeren met handicaps. 

Jongeren met een zintuiglijke of lichamelijke beperking nemen minder vaak deel aan
de hogere opleidingsniveaus in het reguliere voortgezet onderwijs dan jongeren zonder
beperking. Als het om een matige tot ernstige beperking gaat, is het participatieverschil
echter veel groter; deze groep jongeren bevindt zich voornamelijk in de lagere oplei-
dingsniveaus.

Als het de zintuiglijk of lichamelijk gehandicapte is gelukt een havo of vwo-opleiding
met succes af te ronden, dan is de kans dat hij/zij doorstroomt naar het hogere onder-
wijs echter gelijk aan die van iemand zonder beperking. 

Deelname aan onderwijs door jongeren met een verstandelijke handicap
Ook kinderen met een verstandelijke handicap zijn in de jaren negentig gaan partici-
peren in het reguliere dagonderwijs. Het gaat daarbij vaak om kinderen met het Down-
syndroom. In het schooljaar 1996/’97 zaten ongeveer 400 van deze kinderen in het
basisonderwijs, een kwart van de desbetreffende groep. Inmiddels neemt bijna de
helft van de kinderen met Downsyndroom – in ieder geval een aantal jaren – deel aan
het reguliere onderwijs. Kinderen met een verstandelijk handicap komen zelden in
het secundaire beroepsonderwijs terecht.

Anno 2000 nemen bijna 14.000 jongeren met een verstandelijke handicap deel aan
het speciaal onderwijs (basis en voortgezet zmlk). Daarnaast is waarschijnlijk een
deel van de kinderen in het sbo en svo als verstandelijk gehandicapt aan te merken,
maar hoe groot dat deel is, is onbekend. Een totaalcijfer van het aantal verstandelijk
gehandicapte schoolgaande kinderen is op grond van deze beperkte gegevens dus
niet te geven.

Als naar de ontwikkelingen in de jaren negentig wordt gekeken, valt op dat de
deelname aan het zmlk met 70% is toegenomen. Geopperde verklaringen als een
‘weglekken’ van lom/mlk naar zmlk als onbedoeld effect van het wsns-beleid, en de
toename van allochtonen in het speciaal onderwijs bieden geen afdoende verklaring
voor de sterke groei van het zmlk. Mogelijk is er sprake van een cumulatie van ont-
wikkelingen. Naast de genoemde deelverklaringen valt te denken aan verbeterde 
diagnostiek, toename van het aantal vroeggeboorten en een ruimer toelatingsbeleid. Het
is niet waarschijnlijk dat het aantal kinderen met een ernstige verstandelijke handicap
de laatste tien jaar zo sterk is gestegen. Wat de verklaring ook mag zijn, feit is dat er
meer dan ooit gebruik wordt gemaakt van deze speciale onderwijsvoorziening. 
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Wachtlijstproblematiek
Scholen voor speciaal onderwijs kampen momenteel met wachtlijsten. Het hanteren
van maximale groepsgrootte, het lerarentekort, de huidige formatiesystematiek en
huisvestingsproblemen worden als belangrijke oorzaken aangewezen en kunnen
samenhangen met de toegenomen stroom leerlingen naar het speciaal onderwijs en
de verdichtingsproblematiek.

Deelname aan volwassenenonderwijs door mensen met een beperking
Het hebben van een beperking maakt ook uit of iemand deelneemt aan het volwassenen-
onderwijs. Omdat mensen met een beperking in de regel ouderen zijn, die vervolgens
weer relatief laag opgeleid zijn, en daardoor weinig deelnemen aan opleidingen, nemen
personen met beperkingen minder vaak deel aan volwasseneneducatie. Met name de
kwalificerende opleidingen worden minder vaak gevolgd door personen met matige
tot ernstige beperkingen. Bij het niet-kwalificerende onderwijs zijn de verschillen
minder groot.

Barrières voor deelname aan en succes in het onderwijs 
Een op de tien personen met een beperking heeft ooit afgezien van een opleiding of
is door de beperking belemmerd in het volgen van een opleiding. Vrijwel iedereen geeft
fysieke problemen als reden daarvoor op (pijn, vermoeidheid, afwezigheid vanwege
ziekte, artsbezoek of therapie). De (on)toegankelijkheid van gebouwen en de (niet)-
beschikbaarheid van aangepaste voorzieningen worden weinig als knelpunt genoemd.
Personen met een beperking vinden dat aangepaste voorzieningen (vergroot beeld-
scherm, aangepast meubilair) en het kunnen volgen van lessen in hun eigen tempo
belangrijke voorwaarden zijn voor deelname aan een opleiding.

In het hoger onderwijs ondervinden studenten met een beperking eveneens barrières
in het volgen van de studie. Afhankelijk van de aard van de beperking worden specifieke
belemmeringen genoemd, maar voor de meeste studenten geldt dat het hen als gevolg
daarvan veel extra moeite en energie kost om een opleiding te kunnen volgen en met
succes af te ronden. Frustraties en motivatieproblemen zijn daar weer het gevolg van.

Gehandicapte deelnemers aan het onderwijs zoeken, ongeacht het opleidingsniveau,
de oorzaak van de ervaren belemmeringen in het onderwijs in eerste instantie bij de
eigen beperking en pas in tweede instantie bij gebrekkige voorzieningen.
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Bijlage bij hoofdstuk 2

oud nieuw

Figuur 2.1 Organisatiestructuur van scholen voor speciaal onderwijs

Wettelijke inbedding (W), 
Voorziening (V) en 
Indicatiecommissie (I)

speciale scholen vallend onder 
WPO en WVO

 groep 1 scholen

W Wet primair onderwijs (WPO)lom, mlk, iobk speciaal basisonderwijs (sbo)
V Weer samen naar school (WSNS)
I Permanente Commissie 
   Leerlingzorg (PCL)

scholen voor speciaal onderwijs 
(so en vso)

 groep 2/3 scholen

W Wet voortgezet onderwijs (WPO)vs0-lom, vso-mlk speciaal voortgezet onderwijs (svo)
V WSNS
I PCL

later: lwoo, praktijkonderwijs in 
vmbo

blinden en slechtzienden (vg) cluster 1 voor visueel 
gehandicapten

W Wet op de expertide centra (WEC)
V Speciale voorzieningen voor 

visueel gehandicapten
I Commissie van Indicatiestelling 

(CvI)

doven en slechthorenden (df en sh)
ernstige spraakmoeilijkheden (esm)

REC cluster 2 voor 
- auditief gehandicapten
- communicatief gehandicapten

W WEC
V Leerlinggebonden financiering 

(LGF) ofwel het ‘Rugzakje’
I CvI

W WEC
V Leerlinggebonden financiering 

(LGF) ofwel het ‘Rugzakje’
I CvI

lichamelijk gehandicapten (mytyl)
verstandelijk gehandicapten (zmlk)
meervoudig gehandicapten (mg of 
tyltyl)
langdurig zieke kinderen (lzk)

REC cluster 3 voor 
- lichamelijk gehandicapten
- verstandelijk gehandicapten
- meervoudig gehandicapten
- chronisch zieke kinderen

leer- en opvoedingsproblemen 
(zmok)
pedagogische instituten (pi)

REC cluster 4 voor 
- kinderen met gedragsproblemen
- kinderen met psychische 
   stoornissen
- chronisch zieke kinderen 
   (psychiatrie)

W WEC
V Rugzakje, maar onder 

voorwaarden
I o.a. CvI, PCL en via jeugdzorg

 ziekenhuisscholen opvang door thuisschool (regulier 
onderwijs)

W WPO
V WSNS
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Noten

1 Aanvankelijk was de beoogde ingangsdatum augustus 2002. De Eerste Kamer
heeft instemming met het LGF-beleid in april 2002 echter opgeschort (contro-
versieel verklaard). Hangende de besluitvorming onder een nieuw kabinet, kunnen
de voorbereidingen wel verder gaan. Dit betekent dat de beleidsmaatregelen op
de ingeslagen weg worden gecontinueerd en dat in samenwerking met de REC’s
(Regionale Expertisecentra) ook wordt gestreefd naar mogelijkheden om de
nieuwe indicatiecriteria al te gaan hanteren.

2 Deze onderwijstypen werden tot voor kort de groep 1-scholen genoemd. Tegen-
woordig is de oude benaming lom, mlk en iobk vervangen door speciale scholen
voor basisonderwijs (sbo) en speciale scholen voor voortgezet onderwijs (svo).
Zie ook de bijlage bij dit hoofdstuk.

3 Of een leerling tot het speciaal onderwijs toegelaten kan worden, is een zaak
die door deskundigen beoordeeld moet worden en die ligt op het bordje van de
Permanente Commissie Leerlingzorg (pcl). De bekostiging geschiedt via een
verdeelsleutel over zowel de speciale als de gewone scholen binnen een samen-
werkingsverband. Het is geen openeindefinanciering: de bekostiging is gebud-
getteerd. In het advies De Rugzak gewogen... maakte de Onderwijsraad (2001) de
afweging om ook voor de wsns-kinderen een leerlinggebonden bekostigings-
stelsel te introduceren. Het loslaten van de gelimiteerde budgetten acht de Raad
echter te risicovol (het zou weer leiden tot toename van het aantal zorgleerlingen
en dus opnieuw tot hoge kosten) en pleit daarom voor handhaving van het huidige
systeem.

4 In 1990 zijn de eerste initiatieven rond het ‘Weer samen naar school’-beleid van
start gegaan. Per 1 augustus 1998 heeft dit beleid een wettelijke basis gekregen
in de Wet op het primair onderwijs.

5 Deze onevenwichtige regionale spreiding is het gevolg van oprichtingsrestricties
voor scholen. Een gevolg van de onevenwichtige spreiding is vervolgens het
oneigenlijke gebruik van het in een regio aanwezige speciaal onderwijs.

6 Zie voor een beschouwing van de achtergronden die aan de hervorming van het
stelsel hebben bijgedragen Van den Heuvel (1998).

7 Met speciaal onderwijs wordt gedoeld op onderwijs dat vroeger met 2/3 scholen
werd aangeduid (zie ook de bijlage bij dit hoofdstuk).

8 Het speciaal onderwijs valt onder de Wet op de expertisecentra (wec, augustus
1998). Er is hier dus een onderscheid met de vroegere lom-, mlk- en iobk-scholen,
want die vallen nu onder de Wet op het primair onderwijs en als zodanig onder
het wsns-beleid. Die scholen worden nu speciale scholen voor basisonderwijs
en voortgezet onderwijs genoemd. Zie ook de bijlage.

9 Deze indicatiecommissies zouden, zo was aanvankelijk het plan, per augustus
2002 moeten gaan functioneren (fase 1). Daarmee is het herinrichtingsproces
echter nog niet afgerond. Op den duur (fase 2) zal worden nagegaan of de
REC’s met het systeem van samenwerkende afzonderlijke scholen kunnen worden
vervangen door het samengaan van scholen, zij het met verschillende vestigingen,
en is een gestaffelde indicatiestelling een oogmerk. Met dit laatste wordt gedoeld
op een mogelijke differentiatie van budgetten voor leerlingen met verschillende
gradaties van beperkingen (zie ook De Groot en Van der Ploeg 1999). 
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10 Ouders moeten bij indicatie voor het speciaal onderwijs instemmen met een
handelingsplan voor hun kind dat aan de hand van toetsing en in overleg met
ouders en deskundigen wordt opgesteld.

11 In het basisonderwijs gaat bijna 20% van de tijd voor ambulante begeleiding op
aan overhead waaronder reistijd. In het voortgezet onderwijs is dat zelfs bijna
30% (Oudenhoven en Baarveld 1999).

12 De tot nu toe geldende maximale termijn van financiering is vijf jaar in het
basisonderwijs en drie jaar in het voortgezet onderwijs.

13 Voor leerlingen die op dit moment ambulante begeleiding ontvangen, geldt een
overgangsregeling. Als zij geen indicatie voor het speciaal onderwijs krijgen,
wordt de ambulante begeleiding nog een jaar gecontinueerd.

14 Het speciaal onderwijs omvat basisscholen (so) en voortgezet onderwijsscholen
(vso) voor leerlingen met lichamelijke, zintuiglijke en verstandelijke beperkingen
(zie ook de bijlage van dit hoofdstuk).

15 Hiermee is niet gezegd dat al deze jongeren een speciale voorziening nodig
hebben.

16 Overigens zijn de wachtlijsten voor leerlingen met gedragsproblemen beduidend
langer. Om de wachtlijsten voor deze groep leerlingen (in de cluster 4-scholen)
te verkleinen, heeft de minister een budgetverruiming toegekend. De maatregel
moet de zorgstructuur op die scholen verbeteren door middel van uitbreiding
van het aantal klassenassistenten. Voor de cluster 1 t/m 3-scholen zijn geen
aparte maatregelen getroffen.

17 Inmiddels is de integratiegedachte zover gevorderd dat (met inachtneming van
de evaluaties van de ervaringen in het basisonderwijs) ook in de buitenschoolse
opvang nagedacht wordt over de opvang van kinderen met een verstandelijke
handicap (zie Balledux en Jongepier 2001).

18 Kinderen die vanwege een verhuizing zijn vertrokken en kinderen die naar het
voortgezet onderwijs zijn gegaan, zijn in het cijfer van de gemiddelde verblijfs-
duur niet meegeteld (Scheepstra 1998).

19 Als de leeftijdscategorie 5-19-jarigen wordt genomen, is de stijging van het aantal
kinderen geringer (ongeveer 3%). Hier is de leerplichtleeftijd aangehouden,
omdat een vergelijking met de zich in het onderwijs bevindende verstandelijk
gehandicapten dan zuiverder is. Zij nemen namelijk na de leerplicht veel minder
vaak deel aan onderwijs dan leerlingen zonder zo’n beperking.

20 Peschar en Meijer (1997), die zich eerder met het onderwerp hebben bezig-
gehouden, vonden geen empirische ondersteuning voor het veronderstelde
‘weglek’-effect. 

21 Het gaat om leerlingen die nu in het leerwegondersteunend onderwijs zitten
(lwoo; voor 1998 zaten deze leerlingen in het ivbo of in het svo-lom) en om leer-
lingen die in het praktijkonderwijs zitten (voor 1998 bevonden deze leerlingen
zich in het svo-mlk). Zie ook de bijlage bij dit hoofdstuk.

22 Hierbij moet nogmaals worden aangetekend dat vanwege de onduidelijkheid
over het niveau, het speciale onderwijs buiten beschouwing is gelaten. Er moet
dus rekening mee worden gehouden dat een deel van de gehandicapte jongeren
in het speciaal onderwijs een havo/vwo-niveau weet te behalen.

23 Sinds 1996 is het mbo anders gegroepeerd en hebben de verschillende onderdelen
van deze onderwijssoort nieuwe namen én nieuwe inhouden gekregen (Wet
Educatie en Beroepsonderwijs). In Regionale Opleidingscentra (ROC’s) zijn het
mbo, het leerlingwezen, de volwasseneneducatie en het vormingswerk samen-
gevoegd. Het oude mbo heet tegenwoordig bol, de beroepsopleidende leerweg.
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Het beroepspraktijkdeel van de opleiding ligt daar tussen de 20 en 60%. Er is
nu ook de bbl, de beroepsbegeleidende leerweg (vroeger: leerlingwezen), waarin
het deel van de beroepspraktijk meer dan 60% van de opleiding bedraagt (CBS
2000b).

24 De hiergenoemde aandelen studenten die bekend zijn met en gebruikmaken van
verschillende voorzieningen zijn inclusief studenten met een psychische beperking
en dyslexie. Verderop in dit hoofdstuk gaat de beschrijving van de groep studenten
alleen over degenen met een lichamelijke beperking, zijnde visuele, auditieve en
fysieke handicaps. Zie Broenink en Gorter (2001) voor een overzicht van alle
typen beperkingen die in het onderzoek zijn meegenomen. 
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3 Arbeid

Irma Schoemakers-Salkinoja

3.1 Inleiding

Uit de Rapportage gehandicapten 2000 bleek onder meer dat personen met lichamelijke
beperkingen minder vaak deelnemen aan de arbeidsmarkt dan mensen zonder
beperkingen en dat dit voor een belangrijk deel samenhangt met kenmerken als een
laag opleidingsniveau en een hoge leeftijd (De Klerk 2000). Daarnaast bleek uit dat
rapport dat de arbeidsreïntegratie van mensen met beperkingen zich vooral richt op
degenen die de meeste kans maken om weer aan het werk te komen, zodat laag-
opgeleide en oudere mensen buiten de boot dreigen te vallen. Gegevens over effecten
van de Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten (Wet rea) en Wet sociale werk-
voorziening (wsw), die in 1998 zijn ingevoerd, waren nog niet voorhanden. Op basis
van de eerste evaluaties van de Wet rea worden in deze rapportage de effecten van
deze wet op het terugdringen van het gebruik van wao-uitkeringen besproken. De op
handen zijnde Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte
beoogt het effect van de Wet rea verder te versterken. Het effect hiervan kan pas in
de volgende rapportage aan de orde komen.

Het centrale onderwerp van dit hoofdstuk is betaalde arbeid. Daarnaast wordt ook
aandacht besteed aan deelname aan onbetaalde arbeid in de vorm van vrijwilligers-
werk en aan de dagbesteding van degenen met een verstandelijke handicap.

De opzet van dit hoofdstuk is als volgt: in paragraaf 3.2 wordt uiteengezet wat het
verschil is tussen personen met arbeidshandicaps en met lichamelijke beperkingen en
wordt aangegeven om hoeveel mensen het hier gaat. Vervolgens wordt in paragraaf 3.3
aangegeven in hoeverre personen met lichamelijke beperkingen betaalde arbeid ver-
richten en of dit is veranderd in de loop van de jaren negentig van de vorige eeuw. In
paragraaf 3.4 worden enkele kenmerken, zowel van de arbeid als van de gezondheid,
besproken van mensen met lichamelijke beperkingen. Hierbij zal blijken dat mensen
met ernstige beperkingen vaak toch in staat zijn om te werken. De reïntegratie van
degenen met een arbeidshandicap in de arbeidsmarkt vormt het onderwerp van para-
graaf 3.5. Hier wordt ook nagegaan hoe verschillende actoren in de samenleving met
een arbeidshandicap omgaan. De niet-betaalde arbeid door mensen met een lichame-
lijke beperking vormt het onderwerp van paragraaf 3.6: hier wordt nagegaan in hoeverre
personen met een lichamelijke beperking vrijwilligerswerk verrichten en wat eventuele
belemmeringen hierbij zijn. In paragraaf 3.7 wordt de arbeidsvoorziening besproken
die gericht is op personen die op de reguliere arbeidsmarkt (nog) geen kans maken.
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In deze paragraaf over de zogenoemde ‘beschermde arbeidsmarkt’ wordt ingegaan
op de sociale werkvoorziening en de dagverblijven voor volwassen gehandicapten,
waarbij ook aandacht wordt besteed aan de kenmerken van de werknemers c.q.
bezoekers van deze voorzieningen. Het hoofdstuk wordt afgesloten met een samen-
vatting (§ 3.8).

3.2 Arbeidsgehandicapten en personen met lichamelijke beperkingen: 
definities en aantallen

Een belangrijk gegeven bij een onderwerp als arbeidsdeelname is welke personen de
Nederlandse samenleving beschouwt als degenen die beperkingen ervaren bij het
verrichten van arbeid of die arbeidsgehandicapt zijn. De door de overheid in wet- en
regelgeving vastgelegde definities zijn daarbij zeer belangrijk. Ze weerspiegelen de
heersende politiek-culturele opvattingen van een bepaalde tijd. Daarnaast bestaan
definities uit de wetenschappelijke kring, die pogen een langer durende geldigheid te
hebben en bruikbaar (‘objectief ’) te zijn in zo veel mogelijk landen en culturen. Beide
worden in dit hoofdstuk gehanteerd.1

De Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten (de Wet rea), die per 1 juli 1998
van kracht werd, gaat uit van de volgende definitie: ‘De doelgroep arbeidsgehandicapten
betreft werknemers of werklozen die als gevolg van ziekte of gebrek belemmeringen
ondervinden bij het verkrijgen of behouden van arbeid’. De wet onderscheidt twee
hoofdcategorieën: een categorie die direct volgt uit de toepassing van wettelijke regel-
geving en een categorie die aangewezen is door middel van een arbeidsmedisch
onderzoek, de zogenoemde arbeidsgehandicaptentoets (Staatsblad 1998). Ook de
nieuwe Wet sociale werkvoorziening (nwsw) hanteert de term ‘arbeidsgehandicapte’.
Tabel 3.1 laat zien hoeveel mensen in Nederland volgens deze nieuwe wet- en regel-
geving – de Wet rea en de wsw – als arbeidsgehandicapt worden beschouwd.

Bij deze tabel valt een aantal zaken op. Ten eerste is het aantal arbeidsgehandicapten
ruim gedefinieerd: ook enkele categorieën ex-gebruikers van de regelingen worden
meegeteld, evenals personen die voor een zeer laag percentage arbeidsongeschikt zijn
verklaard (<15%). Als er rekening mee wordt gehouden dat onder ontvangers van de
uitkeringen krachtens de Algemene bijstandswet en de Algemene nabestaanden wet (niet
in tabel opgenomen) zich personen kunnen bevinden die krachtens de Wet rea als
arbeidsgehandicapte worden beschouwd, al zijn zij niet getest voor hun beperkingen,
wordt het aantal arbeidsgehandicapten hoger. Deze personen meegerekend schat het
Landelijk instituut voor sociale verzekeringen het totale aantal arbeidsgehandicapten
– exclusief dubbeltellingen – in Nederland op circa 1,3 miljoen personen in 1998 (Wevers
et al. 2001).2 Deze definitie is aanzienlijk ruimer dan onder de Wet arbeid gehandicapte
werknemers (wagw) het geval was, omdat nu ook ex-gebruikers van regelingen en
degenen die in lichte mate arbeidsongeschikt zijn, worden meegeteld. Het aantal van 1,3
miljoen arbeidsgehandicapten staat gelijk aan 18,5% van de potentiële beroepsbevolking
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van Nederland, die in 1998 de omvang had van bijna zeven miljoen personen (cbs
2002). Circa 340.000 arbeidsgehandicapten zijn werkzaam; van hen een kleine
200.000 met een arbeidsongeschiktheidsuitkering (Wevers et al. 2001).

Tabel 3.1 Arbeidsgehandicapten volgens de Wet REA: de gebruikers van regelgeving, 1998 
(in absolute aantallen)a

regelgeving aantal personen

arbeidsongeschiktheidsuitkeringsgerechtigdenb 898.593
ex-arbeidsongeschiktheidsuitkeringsgerechtigdenb c 177.517
ex-werknemer sociale werkvoorzieningc 18.182
loondispensatie 2.800
loonkostensubsidie 26.210
werkvoorziening 4.442
woonwerkvoorziening 4.497
scholing 14.629
minder dan 15% arbeidsongeschikt 35.191
andere reïntegratie inspanningen 32.578

minus: dubbeltellingen –93.565
totaal aantal arbeidsgehandicapten volgens deze regelgeving 1.121.074

a Inclusief werknemers in de sociale werkvoorziening.
b Uitkeringen krachtens de WAO, WAZ en WAJONG.
c Gebruikers van deze regelgeving worden gedurende 5 jaar na het uitstromen uit de regeling nog als 

arbeidsgehandicapt beschouwd.

Bron: Schatting van Lisv, geciteerd uit: Wevers et al. (2001)

Ten tweede valt op dat de doelgroepomschrijving in de Wet rea is losgemaakt van de
definitie van de wao-, waz- en wajong-uitkeringsgerechtigde3 en dus losstaat van
het uitkeringsrecht. De faciliteiten van de wet zijn beschikbaar gesteld voor een grotere
doelgroep arbeidsgehandicapten. Voorheen konden niet-uitkeringsgerechtigde arbeids-
gehandicapten eveneens in aanmerking komen voor reïntegratie in arbeid, maar daar
kwam in de praktijk weinig van terecht.

Ten derde hanteert zowel de Wet rea als de nieuwe Wet sociale werkvoorziening de
term ‘arbeidsgehandicapte’. De Wereld Gezondheids Organisatie (who) hanteert een
andere terminologie en spreekt van ‘participatie in arbeid’ en van ‘beperkingen in
arbeid’. Deze termen zijn ingebed in een nieuw denkkader, de International Classification
of Functioning, disability and health (icf; who 2001), het vervolg op de International
Classification of Impairments, Disabilities and Handicaps (icidh; who 1997). De who-
definitie is gebaseerd op de lichamelijke beperkingen die de persoon ondervindt in
het dagelijkse leven. Bij de term ‘arbeidsgehandicapte’ spelen veel meer factoren een
rol. Tussen politiek-culturele en wetenschappelijke definities bestaat, uiteraard, altijd
een zekere spanning. 
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De wetenschappelijke definitie die het scp hanteert bij het opstellen van de Rapportage
gehandicapten, is geïnspireerd door de who en is elders uitgebreid beschreven, 
bijvoorbeeld in de Rapportage gehandicapten 2000 (De Klerk 2000; De Wit 1997). Uitgangs-
punt daarbij zijn de algemene dagelijkse levensverrichtingen, zoals zelfstandig eten
en drinken, in en uit bed te kunnen komen, zich kunnen aan- en uitkleden, het zelf
verzorgen van de toiletgang en zich binnen- of buitenshuis kunnen verplaatsen. Dit
zijn de kernactiviteiten van het dagelijkse leven, activiteiten die in alle culturen onont-
beerlijk zijn voor het fysieke voortbestaan van het individu. Uit bijlage D valt af te lezen
dat er in Nederland, volgens de scp-indicator voor beperkingen (De Wit 1997), circa
1.267.000 personen zijn in de leeftijdscategorie van 20-64 jaar met lichte en 673.000
personen met matige of ernstige lichamelijke beperkingen; samen bedraagt dit 19,6%
van deze leeftijdscategorie.

Met behulp van deze definitie van ‘personen met lichamelijke beperkingen’ kunnen
geen strak omschreven aantallen arbeidsgehandicapten worden aangewezen. De kern
van dit hoofdstuk is juist de vraag te beantwoorden in welke mate de lichamelijke
beperkingen in het dagelijkse leven het vermogen beïnvloeden om (betaalde) arbeid
te verrichten. Het antwoord hierop zal genuanceerd zijn.

3.3 Participatie in arbeid

Participatie in betaalde arbeid is de resultante van het aanbod en de vraag op de
arbeidsmarkt: sluiten de vraag en het aanbod op elkaar aan? Het is bekend dat ken-
merken als een mannelijk geslacht, een leeftijd tussen 25 en 45 jaar, een hoger 
opleidingsniveau, een autochtone herkomst en een goede gezondheid gunstig zijn
voor de kans op werk (scp 2000, De Klerk 2000). In de Rapportage gehandicapten 2000
werd betoogd dat het lijden aan een chronische ziekte, maar vooral het ondervinden
van lichamelijke beperkingen belangrijke belemmeringen vormen voor de deelname
aan betaalde arbeid. Daarbij bleek dat het ondervinden van lichamelijke beperkingen
een nog ernstiger belemmering vormde dan het lijden aan een chronische ziekte. Deze
bevindingen zijn opnieuw getoetst; de uitkomsten staan in tabel 3.2. In die tabel is de
netto arbeidsparticipatie4 van chronisch zieken en personen met lichamelijke beper-
kingen vergeleken met die van de totale potentiële beroepsbevolking, naar enkele
persoonskenmerken die van belang zijn voor de kans op werk.

De tabel bevestigt nogmaals dat mannen, volwassenen tot (circa) 44 jaar, autochtonen
en degenen met een middelbaar of hoger opleidingsniveau vaker in arbeid participeren
dan anderen. De participatie van chronisch zieken ligt iets lager (52%) dan die van de
algemene Nederlandse bevolking (61%). Chronisch zieken met voor de arbeidsmarkt
gunstige kenmerken (zoals een gunstige leeftijd of een hoog opleidingsniveau) parti-
ciperen vaker dan chronisch zieken zonder deze kenmerken. Voor personen met
lichamelijke beperkingen geldt dit eveneens. Opnieuw blijkt dat de categorie personen
die lijden aan chronische ziekte(n) en daarvan tevens lichamelijke beperkingen onder-
vinden, aanzienlijk minder deelneemt aan de arbeidsmarkt (36%) dan andere groepen.
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Tabel 3.2 Netto arbeidsparticipatiea van 15-64-jarigen in Nederland, naar persoonskenmerken 
en gezondheidsproblemen (in procenten)

personen met chronisch zieken
chronisch lichamelijke met lichamelijke

allenb ziekenc beperkingenc beperkingenc

allen (15-64-jarigen) 61 52 38 36

man 74 68 53 50
vrouw 47 41 29 28

15-24 jaar 41 50 41 42
25-44 jaar 75 67 56 53
45-64 jaar 51 38 27 25

autochtoon 62 – – –
allochtoon 48 – – –

lager opleidingsniveau 43 39 29 26
middelbaar opleidingsniveau 68 64 51 49
hoger opleidingsniveau 78 71 58 56

a Het aandeel personen binnen de potentiële beroepsbevolking (15-64-jarigen) dat ten minste 12 uur per week
betaald werkt, wordt aangeduid als de ‘netto arbeidsparticipatie’.

Bron: b CBS (Statline, Bevolking naar gemeente, gemiddelden over de jaren 1997-1999) c SCP (AVO’99)

Een opvallend gegeven in tabel 3.2 is de relatief hoge arbeidsparticipatie van chronisch
zieke jongeren in de leeftijd van 15-24 jaar, te weten 50%. Een mogelijke verklaring is
dat jeugdigen met een chronische ziekte een kortere schoolloopbaan hebben en ver-
volgens op een jongere leeftijd gaan werken, in vergelijking met hun niet-zieke leef-
tijdgenoten. In hoofdstuk 2 van dit rapport werd op dit onderwerp ingegaan. 

Een multivariate analyse, waarin rekening wordt gehouden met de onderlinge
samenhang tussen verschillende achtergrondkenmerken, bevestigt de uitkomsten van
tabel 3.2: een combinatie van ongunstige arbeidsmarktkenmerken drukt de arbeids-
participatie in zeer sterke mate. Het negatieve effect van lichamelijke beperkingen komt
vooral tot uitdrukking in combinatie met een oudere leeftijd of met een vrouwelijk
geslacht. Als iemand dan ook nog een lager opleidingsniveau heeft, is het negatieve
effect op arbeidsparticipatie het sterkst. Omgekeerd gezegd: de participatie van per-
sonen die gunstige arbeidsmarktkenmerken bezitten, komt door lichamelijke beper-
kingen minder onder druk te staan dan bij personen die ongunstige arbeidsmarkt-
kenmerken hebben.
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Het eind van de jaren negentig van de vorige eeuw werd gekenmerkt door een hoog-
conjunctuur: de werkloosheid was laag, de vraag naar arbeidskrachten hoog. Uit
onderzoek is bekend dat arbeidsparticipatie van met name vrouwen, allochtonen en
mannen in de leeftijdscategorie van 55 jaar en ouder toen steeg (Dagevos 2001; scp
2000). Heeft de hoogconjunctuur dezelfde gunstige effecten gehad voor de arbeids-
participatie van personen met ernstige gezondheidsproblemen?

Figuur 3.1 laat zien hoe de arbeidsparticipatie van de categorie 30-44-jarigen zich
ontwikkelde. Hiervoor is gekozen omdat in deze leeftijdscategorie de deelname aan de
arbeidsmarkt doorgaans het hoogst is. Er wordt onderscheid gemaakt tussen middel-
baar of lager opgeleide mannen en vrouwen van 30 tot en met 44 jaar, met (lichte)
lichamelijke beperkingen en zonder lichamelijke beperkingen.

1991 1999
30

40

50

60

70

80

90

middelbaar opgeleide man, 
zonder beperkingen

middelbaar opgeleide man, 
lichte beperkingen

lager opgeleide man, 
zonder beperkingen

lager opgeleide man, 
lichte beperkingen

middelbaar opgeleide vrouw, 
zonder beperkingen

middelbaar opgeleide vrouw, 
lichte beperkingen

lager opgeleide vrouw, 
zonder beperkingen

lager opgeleide vrouw, 
lichte beperkingen

Figuur 3.1 Netto arbeidsparticipatie naar opleiding en geslacht, 30-44 jarigen, 
met of zonder lichte beperkingen, 1991-1999 (in procenten)

Bron: SCP (AVO'91-'99)
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Figuur 3.1 laat zien dat middelbaar opgeleide personen vaker deelnemen aan de arbeids-
markt dan lager opgeleiden en dat mannen vaker werken dan vrouwen. Belangrijker
voor deze rapportage is echter dat bij iedere hier onderscheiden categorie de personen
mét (lichte) beperkingen minder vaak participeren dan personen zónder beperkingen.
Zo participeren mannen mét beperkingen minder vaak dan mannen zónder beper-
kingen (met hetzelfde opleidingsniveau). Bij vrouwen is een identiek patroon te zien. 

Een tweede belangrijke uitkomst is dat er een trend in de tijd is: de arbeidsparticipatie
is bij alle (hier getoonde) categorieën toegenomen, ook bij degenen met lichte beper-
kingen. Bij hoger opgeleide personen (hier niet getoond) is de trend identiek, maar
nog sterker aanwezig.

In figuur 3.1 zijn slechts personen met lichte lichamelijke beperkingen in de analyse
betrokken. De geringe aantallen personen met matige of ernstige beperkingen in de
steekproef lieten een gedegen analyse niet toe. De participatie aan arbeid onder hen is
gering. Het lijkt erop dat hun kansen op de arbeidsmarkt onder de gunstige conjunctuur
in de jaren negentig niet zijn toegenomen. 

Deze laatste resultaten zijn in overeenstemming met ander onderzoek, dat erop wijst
dat de krapte op de arbeidsmarkt weinig invloed heeft gehad op het wervingsgedrag van
werkgevers ten aanzien van arbeidsgehandicapte werknemers. Van alle kwetsbare
groepen op de arbeidsmarkt – lager opgeleiden, vrouwen, ouderen, allochtonen, lang-
durig werklozen en arbeidsgehandicapten – zijn de ouderen en de arbeidsgehandicapten
het minst aan het werk gekomen tijdens de hoogconjunctuur (Schellekens et al. 2000).

3.4 Kenmerken van werkenden en niet-werkenden met beperkingen

In paragraaf 3.3 werd aangetoond dat chronisch zieken en personen met lichamelijke
beperkingen minder aan beroepsarbeid deelnemen dan degenen zonder chronische
ziekte en/of lichamelijke beperkingen. Ook bleek dat personen met deze gezondheids-
problemen minder vaak voor arbeidsparticipatie gunstige kenmerken bezitten: zij zijn
vaak ouder, lager opgeleid en vrouw (zie ook de Rapportage gehandicapten 2000). In deze
paragaaf wordt nader ingegaan op de kenmerken van werkenden en niet-werkenden
met lichamelijke beperkingen.

Tabel 3.3 laat zien hoe de algemene werkende bevolking van Nederland en de groep
werkenden die lichamelijke beperkingen ondervinden zijn samengesteld. Onder de
laatstgenoemde categorie bevinden zich iets meer vrouwen en aanzienlijk meer ouderen
dan onder alle werkenden in Nederland. Driekwart van de werkenden met lichamelijke
beperkingen ondervindt lichte beperkingen. Van de werkenden onder de Nederlandse
bevolking staat 3% geregistreerd als (deels of volledig) arbeidsongeschikt. Bij de
werkenden met lichamelijke beperkingen is dat 13%.
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Tabel 3.3 Persoonlijke kenmerken van werkendena: algemene bevolking vergeleken met 
personen met lichamelijke beperkingen, 19-64-jarigen, 1999 (verticaal gepercenteerd)

werkenden onder de werkenden onder personen
algemene bevolking met lichamelijke beperkingen

geslacht
man 58 55
vrouw 42 45

leeftijd
19-30 jaar 26 19
31-44 jaar 43 38
45-64 jaar 31 44

mate van lichamelijke beperking
geen beperking 88 0
lichte beperking 9 78
matige of ernstige beperking 2 21

mate van arbeidsongeschiktheidb

niet arbeidsongeschikt 97 86
tot 80% 1,7 10
van 80% tot 100% 1,3 3

a Personen die betaald werk verrichten, ongeacht het aantal uren; daardoor wijken deze aantallen af van statistieken
waarbij uitgegaan wordt van minimaal 12 uur betaald werken per week.

Bron: SCP(AVO’99 en AVO-gehandicapten 2000); CBS (EBB’98); b Lisv2000 (WAO-, WAZ- en WAJONG-uitkeringsontvangers)

Verschilt het werk van mensen met en zonder lichamelijke beperkingen? Maken per-
sonen met lichamelijke beperkingen bijvoorbeeld kortere werkweken dan personen
zonder die beperkingen? Tabel 3.4 geeft daarover toelichting over de jaren 1991-1999.

Tabel 3.4 Aantal uren werk (alleen werkenden) naar ernst van de belemmeringena en naar
geslacht, 1991-1999 (in procenten en in gemiddeld aantal uren)

geen belemmeringen lichte belemmeringen ernstige belemmeringen
1991 1995 1999 1991 1995 1999 1991 1995 1999

1-19 uur 11 11 12 11 12 16 17 17 17
20-35 uur 17 19 21 21 25 25 13 26 28
≥ 36 uur 72 71 67 68 63 59 70 58 55

gemiddeld aantal uren per weekb 35 35 36 35 34 34 33 33 32
idem, mannen 39 40 41 39 39 39 37 37 36
idem, vrouwen 28 28 28 28 26 26 27 26 27

a Er wordt hier gesproken over belemmeringen en niet over beperkingen, omdat aan respondenten is gevraagd in 
hoeverre zij, als gevolg van een ziekte of handicap, belemmeringen ervaren in het dagelijkse leven. Hier is geen
gebruik gemaakt van de SCP-beperkingenindicator, omdat die voor 1991 niet beschikbaar was (zie de Rapportage
gehandicapten 2000 voor meer uitleg over het verschil tussen beide indicatoren).

b Deze gegevens zijn inclusief de zelfstandig werkenden. Het gaat hier om het aantal wekelijkse werkuren dat de 
persoon gemiddeld werkt. De gemiddelden liggen vrij hoog, doordat sommige mensen aangeven 80 uur per week 
te werken.

Bron: SCP (AVO’91-’99) 
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Uit tabel 3.4 blijkt dat personen met lichte of ernstige belemmeringen (zie noot a in
tabel 3.4) in de periode 1991-1999 iets vaker in grote deeltijdbanen (20-35 uur per week)
werken dan personen zonder belemmeringen. Onder personen met ernstige belem-
meringen is deze trend duidelijker te zien dan onder degenen met lichte belemme-
ringen. Het aantal personen in voltijdbanen (36 uur of meer) is gedaald in die periode,
onafhankelijk van het feit of de persoon wel of geen belemmeringen ondervindt. Dit
weerspiegelt de arbeidsduurverkorting die in veel bedrijfssectoren werd gerealiseerd.
Het onderste gedeelte van tabel 3.4 laat de gemiddelde lengte van de werkweek zien.
Het blijkt dat het wel of niet ondervinden van lichamelijke belemmeringen en de ernst
van die belemmeringen bij mannen nagenoeg geen effect heeft op de lengte van de
werkweek. Bij de vrouwen is geen enkel effect te zien. Met andere woorden: de lengte
van de wekelijkse werkweek wordt niet beïnvloed door het wel of niet ondervinden
van (lichte of ernstige) lichamelijke belemmeringen, maar door het geslacht van de
werkende. Vrouwen (lichamelijk belemmerd of niet) werken, gedurende de periode
1991-1999, gemiddeld 10 tot 12 uur minder per week dan mannen.

Heeft de mate van lichamelijke belemmering die iemand ondervindt, invloed op de
hoogte van het niveau van de functie die hij of zij uitoefent? Tabel 3.5 laat zien of dit
zo is en of hierin verschuivingen hebben plaatsgevonden in de jaren negentig.

Tabel 3.5 Functieniveau van de werkende, naar ernst van de ondervonden lichamelijke 
belemmeringen, in 1995-1999a (in procenten)

geen belemmeringen lichte belemmeringen ernstige belemmeringen
1995 1999 1995 1999 1995 1999

elementair 7 7 6 7 12 12
lager 31 30 39 34 37 29
middelbaar 36 39 36 39 35 43
hoger 26 24 19 21 16 16

a In AVO’91 is beroepencode anders gemeten, waardoor het functieniveau voor 1991 niet op eenzelfde manier 
beschikbaar is.

Bron: SCP (AVO’95-’99)

Personen met lichte lichamelijke belemmeringen hebben in 1999 iets vaker middelbare
functies en iets minder vaak lagere functies dan in 1995. Hetzelfde verschijnsel heeft
zich voorgedaan bij personen zonder belemmeringen. Dezelfde ontwikkeling, maar
in sterkere mate, is te zien bij personen met ernstige belemmeringen. Personen met
een ernstige belemmering beoefenen minder vaak een functie op een hoger niveau
dan degenen zonder of met alleen lichte belemmeringen.
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Lichamelijke beperkingen leiden niet altijd tot arbeidsongeschiktheid (dat bleek uit
tabel 3.3). Ze bezorgen de persoon wel last, zoals uit de volgende tabellen zal blijken.
Daarin worden vergelijkingen gemaakt tussen wel en niet betaald werkende personen
met lichamelijke beperkingen. Waar mogelijk wordt een vergelijking gemaakt met de
Nederlandse bevolking.

Zowel werkende als niet werkende personen met lichamelijke beperkingen rappor-
teren veel gezondheidsklachten. De meest voorkomende is het wisselende verloop van
de klachten; vervolgens geven vermoeidheid en pijn in veel gevallen last. Eenderde werkt
met een matige of slechte gezondheid; slechts een enkeling blijft werken met een
levensbedreigende aandoening. De niet-betaald werkenden hebben beduidend vaker
klachten dan de werkenden. Op twee klachten is een vergelijking met de Nederlandse
bevolking mogelijk, namelijk op ‘ervaren pijn’ en ‘oordeel over de eigen gezondheid’.
Op beide kenmerken is het verschil dramatisch te noemen: slechts respectievelijk 7%
en 9% van de Nederlandse werkenden heeft last van pijn, respectievelijk van een matige
of slechte gezondheid. Onder werkenden met lichamelijke beperkingen heeft 69% last
van pijn en 32% vindt zijn of haar gezondheid matig of slecht. De niet-werkenden zijn
er nog slechter aan toe: 80 en 57%. 

Tabel 3.6 Gezondheid: enkele kenmerken van de gezondheid van betaald werkenden en niet 
betaald werkenden, 19-65-jarigen (in procenten)

Nederlandse personen met  
bevolking lichamelijke beperkingen

niet niet
betaald betaald betaald betaald 
werkend werkend sign.a werkend werkend sign.a

aandoening heeft in enige of sterke mate 
wisselend verloop – – 79 88 ja

aandoening gaat in enige of sterke mate gepaard 
met vermoeidheid – – 75 87 ja

aandoening gaat in enige of sterke mate gepaard 
met pijn 7 17 ja 69 80 ja

gezondheid verslechtert in enige of sterke mate 
langzaam maar zeker – – 41 55 ja

aandoening in enige of sterke mate zichtbaar 
voor anderen – – 39 42 nee

oordeel over eigen gezondheid: gezondheid is 
matig tot slecht 9 24 ja 32 57 ja

aandoening is in enige of sterke mate 
levensbedreigend – – 5 14 ja

a Hier is getoetst of het verschil tussen werkenden en niet-werkenden significant is (p < 0,01).

Bron: SCP (AVO’99; AVO-gehandicapten 2000)
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In tabel 3.7 wordt getoond welke invloed de aard van de beperkingen heeft op de
arbeidsdeelname van mensen met lichamelijke beperkingen. Wat opvalt, is dat veel
werkenden aangeven beperkingen te ondervinden die veel last kunnen geven bij het
werk, zoals moeite met lange tijd zitten, met trappen lopen en zich buiten verplaatsen.
Ook de huishoudvoering kost bijna de helft (45%) van de werkenden moeite. Toch zien
zij kans om met (soms ernstige) beperkingen te werken. Zoals verwacht mag worden,
ondervinden niet-werkenden vaker beperkingen. 

Tabel 3.7 Aard van de lichamelijke beperkingen van al dan niet betaald werkenden, 
19-65-jarigen, 2000 (in procenten)

betaald niet betaald
werkend werkend sign.

moeite met lange tijd zitten 78 79 nee
moeite met lopen, traplopen of zich buitenshuis verplaatsen 47 63 ja
moeite met huishoudelijke activiteiten 45 66 ja
moeite met zien 17 19 nee
moeite met persoonlijke verzorging 10 18 ja
moeite met horen 9 11 nee

Bron: SCP (AVO-gehandicapten 2000; n = 765)

Tabel 3.8 toont hoeveel hinder mensen bij het werken hinder ondervonden van hun
lichamelijke beperkingen. Ook hier gaat het om de vergelijking tussen (betaald) 
werkenden en niet (betaald) werkenden, allen met lichamelijke beperkingen.

Pijn blijkt het meest voorkomende probleem te zijn, zowel bij de werkenden als bij
de niet-werkenden. De overige lichamelijke problemen bezorgen eveneens velen last.
Van de werkenden voelt nagenoeg de helft zich beperkt of belemmerd door lichamelijke
klachten. Belemmeringen door emotionele klachten worden door hen minder genoemd.
De niet-werkenden ondervonden op alle punten meer hinder van hun gezondheids-
problemen dan degenen die (nog) wel werken.
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Tabel 3.8 Aard van de ervaren problemen onder werkenden en niet-werkenden met lichamelijke 
beperkingen, 19-65-jarigen (in procenten)a

betaald niet betaald
werkend werkend sign.

pijn heeft de normale bezigheden in enige of sterke mate belemmerd 82 86 nee

ten gevolge van lichamelijke gezondheid
had moeite met werk of andere bezigheden 53 77 ja
was beperkt in het soort werk of het soort bezigheden 51 73 ja
heeft minder bereikt dan zou willen 42 69 ja
heeft minder tijd kunnen besteden aan werk of andere bezigheden 38 61 ja

ten gevolge van emotioneel probleem
had minder bereikt dan zou willen 16 31 ja
werk of andere bezigheden niet zo zorgvuldig gedaan als gewend 16 29 ja
minder tijd kunnen besteden aan werk of andere bezigheden 12 26 ja

ten gevolge van lichamelijke of emotionele problemen belemmerd
in sociale bezigheden 17 37 ja

a De vraagstelling luidde: afgelopen vier weken één van de volgende problemen, ten gevolge van de lichamelijke
gezondheid of emotionele problemen, ondervonden bij het werk of andere dagelijkse bezigheden.

Bron: SCP (AVO-gehandicapten 2000; n = 765)

3.5 Arbeids(re)ïntegratie

In de vorige paragrafen stond de persoon, met zijn kenmerken, ziektelast en beper-
kingen centraal. De besproken problemen en belemmeringen bij het verrichten van
arbeid zijn echter niet uitsluitend problemen van de personen zelf; ze zijn een sociaal
probleem. Arbeidsparticipatie is de uitkomst van een complexe wisselwerking tussen
aan de ene kant kenmerken van de persoon, waaronder zijn gezondheid, en aan de
andere kant aspecten van de omgeving die de omstandigheden verklaren waarin een
persoon leeft en handelt (who 1997: 177). In deze paragraaf komt deze samenhang
aan de orde.

De overheid en de uitvoerders
Vanaf de jaren negentig is in de Nederlandse politiek zeer veel te doen geweest over
arbeidsongeschiktheid, uitkeringen krachtens arbeidsongeschiktheid en reïntegratie
van arbeidsongeschikt geraakte personen. Het voornaamste resultaat van die politieke
discussies is de Wet op (re)ïntegratie arbeidsgehandicapten (afgekort: de Wet rea),
die per 1 juli 1998 van kracht werd. In de Memorie van Toelichting van de wet wordt
gesteld: ‘De hoofddoelstelling van deze wet is kort gezegd het bestaande reïntegratie-
instrumentarium waar nodig te verbeteren en vooral beter te laten werken’ 
(tk 1996/1997). In de wet werd een groot aantal bestaande regelingen en voorzieningen
uit diverse (voormalige) wetten gebundeld en werden procedures ten behoeve van de
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arbeidsintegratie geordend en gestroomlijnd. Met deze faciliterende wet wordt beoogd
meer arbeidsgehandicapte werknemers aan het werk te helpen door: 
– reïntegratie van arbeidsgehandicapten te bevorderen door het subsidie-

instrumentarium uit te breiden, te vereenvoudigen en in één wet onder te brengen;
– de verantwoordelijkheid duidelijker over de diverse partijen te verdelen;
– de doelgroep helder te omschrijven (tk 2001/2002b);
Vóórdat de Wet rea van kracht werd, was de bemiddeling van arbeidsgehandicapte
uitkeringsgerechtigden de taak van het Gemeenschappelijk Administratiekantoor-
Arbeidsintegratie (gak-ai). Deze instelling bood jaarlijks aan 40.000 arbeids-
ongeschikte personen een bemiddelingstraject aan. Van hen werden er circa 15.000
aan het werk geholpen (daarbij kon het bemiddelingstraject zich uitstrekken over een
langere periode dan één jaar). Van deze 15.000 voldoen er circa 10.000 aan de criteria
van de Wet rea. Dit resulteert in een ‘plaatsingseffectiviteit’ van 25%. Met behulp
van de Wet rea wordt gestreefd jaarlijks 50.000 bemiddelingstrajecten aan te bieden,
met een plaatsingeffectiviteit van 30%, oftewel 15.000 plaatsingen, waarbij het traject
zich kan uitstrekken over een langere periode dan één jaar (Wevers et al. 2001). Dit
waren de streefcijfers die bij de parlementaire behandeling van de wet werden gesteld.

Bij de totstandkoming van de nieuwe wet werd ook de gehele uitvoeringsorganisatie
gereorganiseerd. De uitvoeringsinstellingen voor sociale zekerheid (uvi’s; de vroegere
bedrijfsverenigingen) beoordelen de claims van werknemers die een beroep wensen te
doen op de faciliteiten van de Wet rea (een uitkering, begeleiding en/of bemiddeling).
De uvi’s zijn verplicht de arbeidsintegratieactiviteiten uit te besteden aan (commercieel)
werkende reïntegratiebedrijven. De gemeenten zijn verantwoordelijk voor het opzetten
van reïntegratieactiviteiten ten behoeve van ontvangers van uitkeringen krachtens de
Algemene bijstandswet; de Arbeidsvoorziening werd belast met deze taak voor zijn
eigen clientèle. Per januari 2002 zijn de uvi’s wederom gereorganiseerd tot één organi-
satie, de Uitvoeringsinstelling werknemersverzekeringen (uwi). Op het gemeentelijke
vlak is een grote verandering gaande met de invoering van de Centra voor werk en
inkomen, die belast zijn met uitkeringsverstrekking, arbeidsbemiddeling en reïnte-
gratie.

Uit evaluatieonderzoeken is gebleken dat inzicht in de werking van de Wet rea bij-
zonder moeilijk te verkrijgen is. Het gaat om een dynamisch gebeuren, waarvan de
registraties nog moesten worden opgezet door instellingen die zich zelf midden in
reorganisatie bevonden of nog in oprichting waren. In tabel 3.9 wordt een reconstructie
gepresenteerd van de resultaten van de activiteiten van de diverse uitvoerders van de
wet gedurende het eerste anderhalf jaar na het in werking treden van de wet (van 
1 juli 1998 tot en met 31 december 1999).
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Tabel 3.9 Resultaten van de activiteiten van de uitvoerders van de Wet REA: reïntegratievisies, 
bemiddelingstrajecten en plaatsing in arbeid ten behoeve van de personen die 
instroomden in de periode van 1 juli 1998 tot en met 31 december 1999, op twee 
meetmomenten (31 december 1999 en juli 2001) 

31 december 1999 juli 2001
nieuwe instroom

(in WAO, WAZ 
of WAJONG)

WAO, WAZ 
of WAJONG uitkering zittend
toegewezen afgewezenb bestandc totaal totaal

nieuwe instrooma 163.220 34.980 .e

van wie belastbaar 93.040 allen (?) .e

voor wie reïntegratievisie opgesteld 34.300 23.200 32.000 89.500
voor wie bemiddelingstraject ingekocht 17.600 20.207 27.378 65.185
gestarte trajecten 40.125
beëindigde trajecten 19.201 38.789
geplaatst in arbeid 6.490 12.360

zelf werk gevonden zonder bemiddelingstrajectd 56.530 22.750 .e

waarvan met REA-instrument 3.073 7.814 5.885 16.772

a Voor WAO, WAZ en WAJONG samen N = 198.220.
b < 15% arbeidsongeschikt en/of geschikt voor eigen werk.
c Dit betreft het zittende bestand arbeidsongeschikten (dus ‘oude gevallen’), inclusief <15% arbeidsongeschikten en

overigen. 
d Inclusief terugkeer naar oude werkgever.
e Geen gegevens bekend.

Bron: Wevers et al. (2001); TK (2001/2002c)

Het onderzoek had betrekking op de nieuwe instromers gedurende het eerste anderhalf
jaar waarin de Wet rea van kracht was en degenen die zich op dat moment al in het
‘zittend bestand’ bevonden. De prestaties ten behoeve van personen die in aanmerking
kwamen voor een arbeidsongeschiktheidsuitkering bleven, zeker in het eerste anderhalf
jaar dat de rea van kracht was, beneden verwachting. Dit geldt voor het aantal opge-
stelde reïntegratievisies, ingekochte trajecten en plaatsingen in arbeid. Daarentegen
worden die nieuw instromende personen, voor wie géén uitkering wordt toegewezen
en die dus in mindere mate arbeidsgehandicapt zijn, sneller geholpen.

Opvallend is het grote aantal personen dat geen beroep doet op dienstverlening 
– ruim 56.000 van degenen die nieuw zijn ingestroomd en een arbeidsongeschiktheids-
uitkering kregen toegewezen – en zelf werk vindt, vaak bij de oude werkgever. Een klein
aantal van hen heeft om een voorziening verzocht. Deze mensen zijn waarschijnlijk
in mindere mate arbeidsgehandicapt.
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Anderhalf jaar na invoering van de Wet rea zijn bijna 6.500 mensen aan een baan
geholpen. Dit aantal heeft zich een jaar later verdubbeld. Opvallend is de zeer grote
looptijd van de bemiddeling: van de gestarte trajecten eindigt slechts 10% binnen
een jaar in een baan. Van het aantal beëindigde trajecten resulteert ruim 30% in een
plaatsing in de arbeidsmarkt, wat conform de verwachtingen is. Onduidelijk is echter
of de overige ingekochte trajecten ook tot een plaatsing zullen leiden: mogelijk betreft
dit de personen met de ernstigste handicaps.

Tabel 3.9 gaf een onvolledig beeld van de Wet rea, omdat de ingezette instrumenten
ten behoeve van werk of werkhervatting onderbelicht bleven. Tabel 3.10 geeft informatie
over instrumenten die in 1999 en 2000 werden toegekend aan de werkgever, de werk-
nemer of de zelfstandige. Het betreft hier cijfers over de personen die een voorziening
in een jaar tijd kregen toegekend (en die dus losstaan van het cohort dat in tabel 3.9
werd gevolgd).

Tabel 3.10 Aantal personen met voorzieningen voor de werkgever, de werknemer en voor 
zelfstandigen; naar leeftijd, geslacht, soort uitkering en mate van arbeidshandicap 
van de betrokken persoon, 1999-2000 (in absolute aantallen)

voorzieningen voorzieningen voorzieningen
werkgevers werknemers zelfstandigen totaal

1999 2000 1999 2000 1999 2000 1999 2000

leeftijd
≤ 24 jaar 2.452 4.783 4.642 10.504 15 8 7.099 15.295
25-34 jaar 3.359 6.064 4.186 6.883 42 28 7.561 12.975
35-44 jaar 3.914 6.943 4.052 7.023 44 29 7.986 13.995
45-54 jaar 4.078 6.659 3.168 5.530 33 23 7.266 12.212
55-64 jaar 968 1.312 591 747 12 5 1.568 2.064
onbekend 239 332 306 1.111 1 – 546 1.443

geslacht
man 10.017 15.939 9.520 16.161 105 74 19.592 32.174
vrouw 4.828 9.795 7.314 14.598 42 19 12.158 24.312
onbekend 165 359 111 1.039 – – 276 1.398

soort uitkering
WAO 7.417 11.757 7.124 11.608 59 41 14.571 23.406
WAZ 96 212 106 144 7 7 207 363
Wajong 1.880 2.783 1.815 1.795 55 32 3.717 4.610
combinatie 65 87 54 75 4 3 120 165
geen 5.552 11.254 7.846 18.176 22 10 13.411 29.440

mate van arbeidsongeschiktheida

deels arbeidsongeschikt 4.991 7.466 4.265 6.556 38 23 9.273 14.045
geheel arbeidsongeschikt 4.467 7.373 4.834 7.066 87 60 9.342 14.499
geen 5.552 11.254 7.846 18.176 22 10 13.411 29.440

totaal 15.010 26.093 16.945 31.798 147 93 32.026 57.984

a Dit betreft voorlopige cijfers, onderregistratie.

Bron: Lisv (2001)
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In 2000 werd aan bijna 58.000 personen één of meer instrumenten toegekend. Het
aantal personen aan wie een voorziening is toegekend, is sterk gestegen in een jaar tijd,
te weten met 44%. Opvallend is het grote aantal personen dat geen uitkering heeft en
dat niet als arbeidsgehandicapt is geregistreerd. Het betreft hier werknemers die al vóór
de wao-beoordeling een voorziening hebben gekregen. Bijna de helft van de voor-
zieningen die de werkgever ontvangt, betreft een plaatsingsbudget (niet in tabel). Deze
kan worden aangewend voor het in dienst nemen of in dienst houden van een arbeids-
gehandicapte. Daarnaast komt ‘voorziening eigen werk’ veel voor. Deze wordt aan-
gewend voor aanpassing van het werk of de werkomgeving van een ‘zittend’ 
personeelslid. 

Van de voorzieningen die aan de werknemer worden toegekend komen scholing
en vervoersvoorziening ‘leef en werk’ het meest voor. Het laatstgenoemde is in een
groot aantal gevallen toegekend aan schoolgaande jongeren, omdat hun vervoers-
voorziening onder de Wet rea is komen te vallen. Voorzieningen voor zelfstandigen
komen weinig voor.

Van de bedrijven die betrokken waren bij het werkgeverspanelonderzoek van het
ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (szw) heeft 8% in de periode van
medio 1998 tot 1999 een of meer rea-instrumenten toegepast. Dit is een toename van
1% ten opzichte van de periode van vóór de Wet rea. Het betrokken aantal werknemers
bedroeg 1,3%, hetzelfde aantal als in de periode van voor de Wet rea (Veerman et al.
2001b: 108-110). 

Een maatstaf voor het aantal geslaagde reïntegraties is het totale aantal werkende
arbeidsgehandicapten. In 1998 waren er 192.000 personen die overeenkomstig de
definitie in de Wet arbeid gehandicapte werknemers (wagw) arbeidsgehandicapt zijn,
aan het werk. In 1999 waren er – overeenkomstig de ruimere definitie krachtens de
Wet rea – 342.000 werkende arbeidsgehandicapten, wat een stijging is van 3,0% tot
5,4% (berekend uit het aantal verzekerde werkende personen; Wevers et al. 2001: 31-32).
Het hogere aantal is echter geen resultaat van een grotere efficiency van de Wet rea ten
opzichte van de vroegere wetgeving, maar van de eerdergenoemde, ruimere definitie
van arbeidshandicap. 

In het evaluatieonderzoek naar het functioneren van de Wet rea gedurende het
eerste anderhalf jaar worden de volgende conclusies getrokken: ‘De bescheiden doel-
stelling van de Wet rea, een meer gemakkelijke en doelgerichte inzet van wettelijke
instrumenten, is in de afgelopen periode nog niet overtuigend gerealiseerd. Ook de
kwantitatieve doelstellingen om meer arbeidsgehandicapten een reïntegratietraject aan
te bieden en te plaatsen in arbeid zijn niet gerealiseerd. Hoewel de nieuwe verantwoor-
delijkheidsverdeling wel meer duidelijkheid heeft gebracht, heeft de organisatie van
de uitvoering over het algemeen niets aan complexiteit ingeboet, omdat deze voor een
belangrijk deel buiten de Wet rea geregeld wordt. Bovendien hebben implementatie-
problemen met de wet en personeelsgebrek bij uitvoeringsinstellingen de effectiviteit
van de Wet rea in het eerste anderhalf jaar negatief beïnvloed.’ (Wevers et al. 2001: 43).
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Ook een adequate informatievoorziening over de reïntegratieactiviteiten blijft voorlopig
nog een groot punt van zorg.

Het Landelijk instituut sociale verzekeringen (Lisv) heeft twee evaluatieonderzoeken
laten uitvoeren naar de werking van de Wet rea. Het eerste onderzoek richt zich op
de vraag of er verbetering is opgetreden in de reïntegratie van langdurig zieken en
arbeidsongeschikten sinds de invoering van de wet. Hierover concludeert het Lisv
(2001): ‘Uit vergelijking van langdurig zieken uit 1998 met die uit 1999 blijkt dat de
reïntegratie na invoering van de Wet rea eerder tijdens het ziektejaar op gang komt,
maar een halfjaar na afloop van het ziektejaar op hetzelfde niveau ligt als voor de
invoering van de wet.’

Het tweede Lisv-onderzoek richt zich op de uitvoering van de wet door de uitvoe-
ringsinstellingen. Arbeidsdeskundigen menen dat instrumentarium en procedures
verbeterd zijn, maar dat het in dienst houden van arbeidsgehandicapten niet wordt
bevorderd door het rea-instrumentarium. Arbodiensten menen dat de procedures
niet eenvoudiger zijn geworden; zij vinden de afhandeling van Rea-aanvragen traag
en bureaucratisch. Arbeidsgehandicapten krijgen te maken met veel instanties, wat
de efficiency niet ten goede komt. ‘De verandering in verantwoordelijkheidsverdeling
tussen werkgevers, Arbodiensten en uitvoeringsinstellingen door de invoering van de
Wet rea, blijkt mogelijk een te grote verantwoordelijkheid te leggen bij werkgevers en
Arbo-diensten.[....]. De wet is nu bijna drie jaar van kracht. Uit de onderzoeken kan
worden vastgesteld dat nog niet is voldaan aan de hoofddoelstelling van deze wet,
namelijk het bevorderen van arbeidsparticipatie van een aantal omschreven groepen.’
(Lisv 2001). Het sterk toegenomen gebruik van voorzieningen (zie tabel 3.10) heeft
daar, althans tot nu toe, niet positief aan kunnen bijdragen, meent Lisv.

Het grote – en steeds toenemende – aantal uitkeringen krachtens de wao baart de
overheid al jaren zorgen. Voor het terugdringen van het aantal wao-uitkeringen bracht
de Adviescommissie Arbeidsongeschiktheid (ook wel bekend als commissie-Donner)
recent een advies uit aan de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
De uitgangspunten bij het advies zijn het herstel en herinschakeling van de arbeids-
capaciteit van de zieke werknemer en de gezamenlijke verantwoordelijkheid van de
werkgever en de werknemer hiervoor. Het nieuwe ongeschiktheidscriterium gaat uit
van de arbeidscapaciteit van de werknemer. Uitgangspunt is wat hij of zij (nog) wel
kan, in plaats van wat hij of zij niet meer kan. Alleen personen met een duurzaam en
volledig verlies van arbeidscapaciteit als gevolg van ziekte of gebrek zullen recht hebben
op een wao-uitkering. Gedeeltelijk verlies van arbeidscapaciteit geeft de werknemer
recht op een uitkering krachtens de Wet uitbreiding loondoorbetalingsverplichting
bij ziekte (wulbz). De zieke werknemer en de werkgever zijn ieder ‘zorgplichtig’ en
dienen zich samen in te spannen om een geschikte werkkring te vinden. Sancties voor
beide partijen bij het verzaken van die plicht worden uitgebreid; dit geldt eveneens voor
de faciliteiten. Indien werkhervatting binnen twee jaar niet lukt, mag de werkgever de
werknemer ontslaan, waardoor de laatstgenoemde recht heeft op een werkloosheids-
uitkering. 
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De commissie richt hiermee de schijnwerper op belangrijke en urgente pijnpunten in de
wao, namelijk de vaak gebrekkige samenwerking van de werknemer en de werkgever
en de gerichtheid van de werknemer op wat hij of zij niet kan, in plaats van wat nog
wel mogelijk is.

Kritiek op de aanbevelingen van de commissie omvat onder meer het feit dat de werk-
gever meer faciliteiten in handen krijgt dan de werknemer, dat de positie van werkende,
gedeeltelijk arbeidsongeschikten slechter wordt, en dat er weliswaar minder personen
in de wao zullen toetreden, maar dat er meer personen in de werkloosheidsuitkeringen
en in de bijstand terecht komen (cpb 2001).

Om de toegang tot de wao te beperken werd per 29 november 2001 de Wet verbetering
poortwachter van kracht (Staatsblad 2001). In de wet worden de rechten en de plichten
van zowel de werkgever als de werknemer versterkt. Zo worden beiden verplicht zich
te verantwoorden in een reïntegratieverslag, waarin de wederzijdse inspanningen ten
behoeve van werkhervatting staan vermeld. De werknemer krijgt een belangrijke rol
bij de totstandkoming van het verslag. De werkgever krijgt het recht het loon tijdens
de ziekte in te houden als de werknemer weigert mee te werken aan de reïntegratie.

De werkgevers
Een belangrijke doelstelling van de Wet rea is werkgevers te faciliteren bij de uitvoering
van hun verantwoordelijkheid ten aanzien van reïntegratie. Informele regelingen tussen de
werkgever en de zieke werknemer komen echter veel meer voor dan formele regelingen
krachtens de wet- en regelgeving. Dit komt doordat de categorie werknemers die wel
gekeurd is voor de wao, maar die op eigen kracht naar arbeid terugkeert, hetzij bij de
oude werkgever of bij een nieuwe, veel talrijker is dan de categorie die via formele
bemiddeling naar werk terugkeert. Naar schatting gaat het om circa 79.000 personen
per 1,5 jaar (zie tabel 3.9). Ter vergelijking: tijdens het eerste anderhalfjaar van de
Wet rea zijn er via formele bemiddelingstrajecten naar schatting 6.500 personen aan
het werk gekomen (Wevers et al. 2001: 205).

In de periode van 1995 tot 1998 maakte jaarlijks circa 11% van de werkgevers (deel-
nemers van het szw-panelonderzoek) informele afspraken met een terugkerende zieke
werknemer omtrent de arbeidsinpassing. Het aantal betrokken werknemers bleef even-
eens stabiel in die periode: gemiddeld 3,5% (Veerman et al. 2001b: 105).

Tabel 3.11 geeft informatie over de informele voorzieningen die werkgevers voor eigen
rekening hebben toegepast. De eerste kolom van de tabel geeft het percentage werk-
nemers – bij de onderzochte bedrijven (incl. werknemers zonder arbeidshandicaps) –
dat gedurende een jaar tijd een nieuwe voorziening van zijn werkgever heeft gekregen.
In de tweede kolom wordt het aantal personen met lichamelijke beperkingen weer-
gegeven dat werkt met gebruikmaking van een of meer formele of informele voor-
zieningen (dit betreft dus ook mensen die al langer dan een jaar over een voorziening
beschikken). Het blijkt dat 27% van de werkenden met lichamelijke beperkingen
werkt met één of meer voorzieningen.
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Tabel 3.11 Het gebruik van reïntegratie-instrumenten: rapportage door werkgevers,a

en personen met lichamelijke beperkingen (in procenten)

nieuwe toepassingen, gebruik door werkenden met
voor rekening werkgever, lichamelijke beperkingen,
werknemersa doorlopendb

herplaatsing in oorspronkelijke functie 0,89
herplaatsing in andere functie 0,24
plaatsing in nieuwe functie 0,06
aanpassing takenpakket 0,40 9
aanpassing arbeidsduur 0,42
aanpassing werktijden 0,33 9
aanpassing werktempo 0,28 8
scholing 0,37 1
begeleiding, hulp van anderen 0,46 5
toepassing technische hulpmiddelen 0,20 8
aangepast meubilair – 10
aanpassing werkomstandigheden 0,18
tijdelijke plaatsing, specifieke werkplek 0,02
permanente plaatsing, specifieke werkplek 0,01
overige maatregelen 0,02 10

totaal aantal werknemers met een voorziening, in % 3,6 27

a Alleen deelnemende werkgevers.
b Oude of nieuwe voorzieningen die op dat moment in gebruik waren.

Bron: a Veerman et al. (2001b); b SCP (AVO-gehandicapten 2000)

De cijfers geven een indruk van het gebruik en dus van het belang dat de genoemde
interventies kunnen hebben voor werknemers met beperkingen. De werkgever kiest
op het moment van terugkeer van de werknemer het vaakst voor herplaatsing in de
oude functie. Werken op de eigen arbeidsplaats ‘op therapeutische basis’ komt al
veel voor tijdens de ziekteperiode en leidt dan ook in vele gevallen tot terugkeer in de
oude functie (Wevers et al. 2001). Andere relatief veel voorkomende werkgeversmaat-
regelen zijn de aanpassing van het takenpakket, van de arbeidsduur, de werktijden en
het werktempo van de werknemer. De rapportage van de werkenden met lichamelijke
beperkingen komt hiermee overeen: ook zij noemen vaak de aanpassing van de werk-
tijden, van het takenpakket, van het werktempo en het gebruik van technische hulp-
middelen. Opvallend is dat 10% van hen melding maakt van het gebruik van aange-
past meubilair.

Deze inspanningen worden door de werkgever vooral verricht ten behoeve van een
personeelslid dat in het eigen bedrijf arbeidsongeschikt is geraakt. Deze krijgt een
gunstige behandeling, althans wanneer de relatie tussen de werkgever en de betrok-
ken werknemer goed is (Veerman et al. 2001a). Werkgevers geven ook aan dat het
eventuele gebruik van reïntegratiemaatregelen krachtens de Wet rea pas aan de orde
komt wanneer reeds besloten is de zieke werknemer te reïntegreren. Werkgevers
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laten zich meer leiden door de zorg voor de voortgang van het werkproces, dan door
de (financiële) voordelen die regelgeving krachtens de Wet rea biedt (Veerman et al.
2001a). Houdingen, opvattingen, percepties van de werkgever en de economische
situatie spelen een belangrijkere rol dan het aanbod van technische hulpmiddelen ten
behoeve van een arbeidsgehandicapte werknemer (Schneider 1999). De krappe arbeids-
marktsituatie en het van kracht worden van de Wet pemba (Premiedifferentiatie en
marktwerking bij arbeidsongeschiktheidsverzekeringen) in 1998 hebben wel een 
cultuuromslag teweeggebracht in de houding van werkgevers, in die zin dat zij veel
meer aandacht zijn gaan geven aan de gezondheid, reïntegratie en inzetbaarheid van
hun werknemers (Geurts et al. 2000; Koehler en Spijkerboer 1999). 

Ten opzichte van nieuw te werven personeel stellen werkgevers zich geheel anders
op. Zo nemen zij ten aanzien van een arbeidsgehandicapte sollicitant een defensieve
houding aan. Eenderde van de geënquêteerde werkgevers in het zara/szw-panel zegt
risicoselectie toe te passen bij nieuw te werven personeel. Het gaat om het weren van
gezondheidsrisico’s zoals ziekte of gebrek, verzuimverleden en/of wao-achtergrond
of risicovol gedrag, zoals bepaalde leefgewoonten, roken en alcohol- of drugsgebruik
(Veerman et al. 2001a). De Wet op de medische keuringen (sinds 1998 van kracht)
verbiedt keuringen bij sollicitaties, tenzij medisch onderzoek noodzakelijk is gezien
de inhoud van de functie. Deze wettelijke beperking heeft de (informele) selectie op
gezondheid bij sollicitaties niet kunnen tegenhouden. Van alle ‘kwetsbare groepen’
op de arbeidsmarkt worden ouderen en arbeidsgehandicapten het minst aangenomen
in werk. Lager opgeleiden, vrouwen, allochtonen en langdurig werklozen gaan hen vóór
(Schellekens et al. 2000). Extra inspanningen om arbeidsgehandicapte werknemers
te werven, worden door de werkgevers weinig verricht (Geurts et al. 2000). Werkgevers
zijn niet overtuigd van inzetbaarheid van arbeidsgehandicapten en zijn bang dat ze als
werknemer weinig flexibel en veranderingsgezind zullen zijn (Schellekens et al. 2000).

Uit een onderzoek naar arbeidsbemiddeling en reïntegratie van chronisch zieken
bleek dat de houding van de onderzochte werkgevers ten opzichte van chronisch
zieke werknemers negatief was. Wel bleken werkgevers die via arbeidsbemiddeling
en ‘supported employment’ een chronisch zieke in dienst hadden genomen, hun
mening bij te stellen (Hoekstra 2002). Uit dit onderzoek bleek hoe belangrijk een
goede begeleiding bij het werk is.

Deze houdingen van werkgevers – die ongetwijfeld voortkomen uit zorg voor de
voortgang van het productieproces in het eigen bedrijf – sporen niet met de norm van
gelijke behandeling en non-discriminatie. Deze norm is verankerd in de Grondwet
en in internationale verdragen. Het wetsvoorstel ‘Gelijke behandeling op grond van
handicap of chronische ziekte’ tracht vorm te geven aan deze normen, aangaande
mensen met chronische ziekten of handicaps (tk 2001/2002a).5 De wet biedt het
individu juridische mogelijkheden om actie te ondernemen tegen discriminatie, ofte-
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wel ‘ongerechtvaardigd onderscheid’. Vooralsnog beperkt de wet zich tot de terreinen
van beroep, arbeid en beroepsonderwijs. In de praktijk betekent de wet dat een persoon
die meent gediscrimineerd te zijn vanwege chronische ziekte of handicap, zich kan
wenden tot de Commissie gelijke behandeling om een oordeel. De Commissie heeft
de mogelijkheid een rechterlijke uitspraak te vragen of een gedraging strijdig is met
het verbod op discriminatie. De Commissie kan een onderzoek instellen bij het ver-
moeden van het bestaan van een situatie die strijdig is met de wet. Het oordeel van de
Commissie kent geen rechtsgevolgen; het gewicht van haar oordeel berust op de des-
kundigheid en het gezag die ze heeft verworven bij de beoordeling van situaties van
ongerechtvaardigd onderscheid vanwege sekse. Haar oordeel is daarbij vaak opgevolgd;
inzake discriminatie als gevolg van ziekte of handicap wordt dat eveneens verwacht.
Hoe de wet in de praktijk zal gaan werken, moet nog worden afgewacht.

Deze anti-discriminatiewetgeving is alleen zinvol als onderdeel van een tweesporen-
beleid: anti-discriminatiewetgeving als het ene spoor en voorwaardenscheppend en
stimulerend beleid als het andere spoor. Het laatstgenoemde heeft al vorm gekregen
in de Wet voorzieningen gehandicapten en de Wet op de (re)ïntegratie arbeidsgehandi-
capten. Krachtens deze wetten worden faciliteiten aangeboden aan de (aspirant)
werknemer en de werkgever ter compensatie van de nadelen die uit ziekte of handicap
kunnen voortvloeien in het werk (tk 2001/2002a). De kosten voor de individuele
werkgever als gevolg van de Wet gelijke behandeling worden laag ingeschat. Ze zullen
slechts zelden de baten overtreffen, dermate uitvoerig zijn de faciliteiten krachtens de
wetgeving (Van den Haak et al. 2001).

Het gedrag van personen met arbeidsbeperking
De laatste tien jaar is er steeds meer aandacht voor de invloed van het gedrag van de
betrokken persoon bij de terugkeer naar werk. Sleutelbegrippen hierbij zijn ‘coping’
en ‘mastery’. Daarbij gaat het om zelfredzaamheid, zelfmanagement en om het ver-
mogen van de persoon om te kunnen omgaan met de eisen en verwachtingen aan-
gaande de eigen werk- en leefsituatie, ofwel om het gevoel bij de persoon dat zij of hij
de regie over het dagelijkse leven aankan (Van Dijk et al. 1990; Kompier et al. 1990;
Colland et al. 2001).

‘Coping’, de poging om op een redzame wijze om te gaan met de eigen werk- of leef-
situatie, kan vele vormen aannemen. Zo kan de persoon zijn of haar situatie proberen
te veranderen door – in meer of mindere mate – zijn of haar werkprocessen meer zelf
te regelen. Dergelijke regelmogelijkheden in het eigen werk (‘autonomie’) vormen een
belangrijk middel om stress en ziekteverzuim te voorkomen en het welzijn van werk-
nemers te verhogen (Meijers en Visser 1997; Van Capelleveen et al. 1997; Mulder et al.
1997; Otten en Jansen 2001 en de Rapportage gehandicapten 2000, De Klerk 2000). Taak-
aanpassing en aanpassing van werktijden en werktempo worden vaak aan de werk-
nemer aangereikt bij terugkeer naar werk. Zij worden het meest genoemd als regel-
mogelijkheden in het werk door personen met een (chronische) ziekte of lichamelijke
beperking (zie tabel 3.11).
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Een andere opvallende vorm van coping is reductie van spanning op het werk via
ziekteverzuim. Ondanks de vele inspanningen van werkgevers en de overheid om
ziekteverzuim omlaag te krijgen is ziek thuisblijven voor de betrokken werknemer
nog steeds een aantrekkelijk middel voor stressvermindering (Van Oers 2000: 444).

‘Mastery’ wijst op het gevoel – en het door dit gevoel aangestuurde gedrag – waaruit
blijkt dat de persoon zijn of haar werk- en leefsituatie aankan. Een voorbeeld daarvan
is het actieve sollicitatiegedrag en de werkwilligheid die ‘werkhervatters’ tonen. ‘Weer
werkenden lijken een sterkere gerichtheid op werken te hebben dan de niet-werkenden.
Zij hebben vaker gesolliciteerd en vaker op andere manieren naar werk gezocht. Ook
lijkt hun bereidheid om ‘onaantrekkelijke’ werkaspecten te accepteren wat groter: ze
zijn vaker bereid om tijdelijk werk te accepteren, om onder hun niveau te gaan werken,
om werk buiten de regio aan te nemen.’ (Hento en Jehoel-Gijsbers 2001).

Uit onderzoek is gebleken dat een behoorlijk aantal niet-werkende volledig arbeids-
ongeschikte personen zichzelf in staat acht om te werken. Daarentegen is er een aan-
zienlijk aantal gedeeltelijk arbeidsongeschikte personen dat zichzelf niet in staat acht
om te werken, terwijl deze personen krachtens de regelgeving geacht worden dat wel
te kunnen. Een verschil in de mate van ‘mastery’ tussen deze personen kan wellicht dit
verschijnsel verklaren (Jehoel-Gijsbers en Hoff 2001a). Tabel 3.12 licht dit verschijnsel
toe. 

Tabel 3.12 Raming van het aantal niet-werkzame arbeidsongeschikten met een 
arbeidsongeschiktheidsuitkering dat volgens eigen inschatting reïntegreerbaar is, 1998 
(in absolute aantallen)

volledig gedeeltelijk 
arbeidsongeschikt arbeidsongeschikt totaal aantal
(niet werkzaam) (niet werkzaam) reïntegreerbaren

werken is voor mij mogelijk 90.000 62.000 152.000

uitkeringsontvanger gedurende minder dan vijf jaar
volledig in staat tot oude werk 7.800 3.900 11.700
in staat tot oude werk voor minimaal enkele uren 

per dag 41.900 15.100 57.000
in staat tot oude werk, eventueel aangepast 55.800 18.000 73.800
in staat tot ander werk 37.200 21.900 59.100
in staat tot ander werk, eventueel aangepast 

(maximum variant) 80.600 34.500 115.100

Bron: Jehoel-Gijsbers en Hoff (2001a)

76 Arbeid



De aantallen arbeidsgehandicapten die niet werkzaam zijn, maar wel willen werken 
– al was het maar een klein beetje – zijn fors. Volledig arbeidsongeschikt verklaarde
personen tonen zich (hier) niet minder werkwillig dan de gedeeltelijk arbeidsgehandi-
capten. Een groot aantal van de werkwilligen zegt een klein baantje, van enkele uren
per dag, of aangepast werk te willen hebben. Onvoldoende aanbod van geschikt werk,
aangepast aan de mogelijkheden van degenen met beperkingen, zou wel eens een
belangrijke belemmering kunnen zijn voor reïntegratie.  

3.6 Anders actief: vrijwilligerswerk

Vrijwilligerswerk is een onmisbare vorm van maatschappelijke participatie. Aandacht
en waardering ervoor zijn in de afgelopen jaren onmiskenbaar toegenomen. Bij vrij-
willigerswerk gaat het om het zich vrijwillig inzetten voor activiteiten van sociale, 
culturele, sportieve of levensbeschouwelijke aard, buiten de betaalde werkkring. Uit
eerder onderzoek is bekend dat bepaalde bevolkingscategorieën meer vrijwilligers-
werk verrichten dan andere. De actieve personen zijn over het algemeen óf ouder dan
35 jaar óf niet actief op de arbeidsmarkt, middelbaar of hoger opgeleid, woonachtig
in een gemeente met minder dan 20.000 inwoners en kerkelijk meelevend (Dekker et
al. 1999).

Over de invloed van lichamelijke beperkingen op het verrichten van vrijwilligerswerk
is minder bekend. Enerzijds zijn personen met lichamelijke beperkingen vaak niet
actief op de arbeidsmarkt, een kenmerk dat vaak samengaat met een actieve participatie
in vrijwilligerswerk. Anderzijds hebben personen met beperkingen vaak een lager
opleidingsniveau, een kenmerk dat gepaard gaat met een minder actieve participatie.
Uit onderzoek onder ouderen blijkt dat ernstige lichamelijke beperkingen een belem-
mering vormen om aan vrijwilligerswerk deel te kunnen nemen (De Klerk en
Timmermans 1999).

Tabel 3.13 laat het aandeel vrijwilligers onder de Nederlandse bevolking en onder
personen met lichamelijke beperkingen zien, waarbij onderscheid wordt gemaakt naar
een aantal persoonskenmerken. Hierbij is steeds rekening gehouden met de invloed
van andere kenmerken op de deelname aan vrijwilligerswerk. De cijfers bevestigen de
bevindingen uit eerder onderzoek: jongeren participeren vaker dan ouderen; hoger
opgeleiden en kerkleden participeren vaker dan lager opgeleiden en niet-kerkleden.
Participatie onder personen met lichamelijke beperkingen is fors lager (36%) dan onder
de Nederlandse bevolking (46%). Onder de personen met lichamelijke beperkingen
participeren ouderen, niet-werkenden en degenen met een slechte gezondheid het
minst. 
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Tabel 3.13 Deelname aan vrijwilligerswerk door personen met lichamelijke beperkingen en door 
de Nederlandse bevolking van 19 jaar en ouder, naar enkele persoonskenmerken 
(in procenten, gecorrigeerd voor interacties)

personen met Nederlandse
lichamelijke beperkingena bevolkingb

totaal participatie 36 46

leeftijdscategorie
19-30 jaar 43 43
31-44 jaar 47 53
45-64 jaar 42 47
≥ 65 jaar 23 33

geslacht
man 35 45
vrouw 36 47

opleidingsniveau
lager 31 38
midden 45 51
hoger 49 55

lidmaatschap kerk of levensbeschouwelijke organisatie
lid 38 49
geen lid 30 41

activiteitencategorie
werkend 28 43
niet werkend 39 42

subjectieve gezondheid
(zeer)goed 43 48
gaat wel/matig 31 44
soms goed, soms slecht/slecht 21 38

% verklaarde variantie 8 5

Bron: a SCP (AVO-gehandicapten 2000); b CBS (POLS’99) SCP-bewerking

De geringe percentages verklaarde variantie in tabel 3.13 (resp. 8% en 5%) geven aan
dat participatie aan vrijwilligerswerk vrij weinig te doen heeft met de persoonlijke
kenmerken van de vrijwilligers. Wat wel blijkt, is dat lichamelijke beperkingen de
deelname aan vrijwilligerswerk drukken, met name onder de bevolkingscategorieën
die al belast zijn, zoals ouderen, werkenden in de stressvolle levensfase en personen
met een slechte gezondheidstoestand. Uit onderzoek is bekend dat de werkende 
dertigers en veertigers doorgaans een zeer druk leven leiden (Breedveld en 
Van den Broek 2001). Als er nog lichamelijke klachten bij komen, heeft dat een negatieve
invloed op de deelname aan vrijwilligerswerk.

In tabel 3.14 wordt getoond welke vrijwilligersactiviteiten verricht worden. Hierbij
wordt wederom een vergelijking gemaakt tussen personen met beperkingen en de
Nederlandse bevolking.
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Tabel 3.14 Soorten vrijwilligerswerka door personen met lichamelijke aandoeningen of 
beperkingen en de algemene bevolking, 2000 (in procenten)

personen met algemene
beperkingen bevolking

op jeugd/buurthuis 4 4
op school 5 9
in de verzorging 6 7
voor sportvereniging 6 14
voor hobby/gezelligheidsvereniging 6 5
voor culturele vereniging 3 5
voor kerk/levensbeschouwelijke organisatie 10 8
voor vakbond/voor arbeidsorganisatie 2 4
voor politieke partij 1 2
voor patiëntenvereniging 4 –
op een ander gebied 13 7

aantal uren vrijwilligerswerk (alleen deelnemers) 5,5 –

a In de afgelopen 12 maanden.

Bron: SCP (AVO-gehandicapten 2000); SCP (TBO2000)

Verschillen tussen de Nederlandse bevolking en personen met lichamelijke beperkingen
zijn niet spectaculair: personen met lichamelijke beperkingen verrichten vaker vrij-
willigerswerk voor de kerk of een levensbeschouwelijke organisatie dan de Nederlandse
bevolking; deze verricht vaker vrijwilligerswerk in de sport en op school. Dit komt door
het verschil in de leeftijd: personen met beperkingen zijn ouder en ouderen zijn vaker
lid van een kerk, sporten minder en hebben minder vaak kinderen op school. Bij nadere
analyse blijkt (hier niet getoond) dat het soort vrijwilligerswerk dat men verricht nauw
gelieerd is aan de leefsituatie van de betrokkene: jongere vrouwen en mannen helpen
op school en sportvereniging; vrouwen van middelbare leeftijd en ouder helpen in de
verzorging, hoger opgeleiden zijn actief in culturele verenigingen, enzovoort. Actief
worden in vrijwilligerswerk is vermoedelijk een vergelijkbaar proces met het verlenen
van informele zorg: een persoon wordt actief als hij of zij in een situatie terechtkomt
waar een beroep wordt gedaan op zijn/haar vermogens om te participeren
(Timmermans 2001).

Vervolgens wordt nagegaan wat deelnemers en niet-deelnemers met lichamelijke
beperkingen belemmert om al dan niet deel te nemen aan vrijwilligerswerk. Eerst
wordt bezien welke belemmeringen er zijn bij de persoon zelf; daarna wordt nagegaan
welke belemmeringen zich voordoen in het vrijwilligerswerk. De vergelijking van
deelnemers en niet-deelnemers laat zien dat de belemmeringen om deel te nemen
grotendeels dezelfde zijn als bij het betaald werken: in het algemeen last hebben van
de gezondheid, het ervaren van vermoeidheid en pijn en een hogere leeftijd. Dat ver-
hindert een groot deel niet om in vrijwilligerswerk te participeren: 40% van hen heeft
last van gezondheidsproblemen. Opvallend is dat het wel of niet geregistreerd staan
als arbeidsongeschikte geen rol speelt bij de deelname aan vrijwilligerswerk.
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Tabel 3.15 Enkele persoonskenmerken en ervaren belemmeringen bij het wel/niet verrichten van 
vrijwilligerswerk door personen met lichamelijke beperkingen, 2000 (in procenten, 
tenzij anders vermeld)

doet doet geen
vrijwilligerswerk vrijwilligerswerk sign.

gezondheid is in het algemeen een belemmering 40 48 ja

redenen waarom géén vrijwilligerswerk wordt verricht
vaak moe – 64
vaak pijn – 54
weinig mobiel – 30
vaak afwezig – 14
andere fysieke problemen – 46

persoonskenmerken
is arbeidsongeschikt 47 48 nee
heeft een betaalde werkkring 33 28 ja
gemiddelde leeftijd, in jaren 53 60 ja

(n) (455) (806)

Bron: SCP (AVO-gehandicapten 2000) 

Van de niet-deelnemers ervaart 53% zijn of haar gezondheidstoestand als matig, slecht
of zeer slecht (niet in tabel). Van de deelnemers zegt 39% in een matige, slechte of
zeer slechte gezondheidstoestand te verkeren. Dit getal is hoog – vergeleken met
14% voor de Nederlandse bevolking. Bij nader onderzoek bleek dat deelnemers aan
vrijwilligerswerk significant minder last hebben van lichamelijke problemen in het
(recente) dagelijkse leven, minder vaak belemmeringen ervaren bij de sociale bezig-
heden en minder vaak moeite hebben met huishoudelijke bezigheden dan de niet-
deelnemers: zij ervaren dus minder belemmeringen dan degenen die geen vrijwilligers-
werk doen. Toch blijft het opvallend dat vrij veel mensen, ondanks hun vaak ernstige
beperkingen, toch in staat zijn als vrijwilliger actief te zijn.

Naast kenmerken van de persoon, kunnen er ook belemmeringen besloten liggen in
het vrijwilligerswerk zelf. De niet-deelnemers werd een aantal aspecten voorgelegd
met de vraag of deze aspecten een rol speelden. Uit tabel 3.16 blijkt dat tweederde van
hen aangeeft dat zich geen belemmeringen voordoen bij het vrijwilligerswerk zelf.
Eenderde geeft wel aan dat er knelpunten zijn. De fysieke ontoegankelijkheid van het
gebouw en onvoldoende voorzieningen binnen het gebouw zijn de meest geuite
belemmeringen die de niet-deelnemers noemen. Andere aspecten worden niet vaak
genoemd. Ook vervoersproblemen worden nauwelijks genoemd, terwijl juist over het
(collectieve) vervoer veel klachten zijn geuit (zie ook hoofdstuk 5 over de vrijetijds-
besteding).6
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Tabel 3.16 Omstandigheden die niet-deelnemers aan vrijwilligerswerk als belemmering ervaren, 
2000 (in procenten)

%

ontoegankelijkheid gebouw 10
onvoldoende voorzieningen (zoals aangepast meubilair) 6
materiaal is onvoldoende aangepast 4
werktijden zijn niet goed 4
ik voel me daar niet geaccepteerd/ik voel me bekeken 3
aangepast vervoer is te duur 2
aangepast vervoer is onvoldoende flexibel 2
gebrek aan geschikte invalidenparkeerplaatsen 2
overige obstakels 11

ziet geen belemmeringen 68

Bron: SCP (AVO-gehandicapten 2000) 

De vergelijking van tabel 3.15 met tabel 3.16 leidt tot de conclusie dat men de reden
om niet aan vrijwilligerswerk te doen vooral in de slechte gezondheidstoestand en
het geringe uithoudingsvermogen moet zoeken.

Samenvattend: personen met lichamelijke beperkingen verrichten minder vaak
vrijwilligerswerk, maar als ze participeren, besteden ze daar zelfs iets meer tijd aan dan
personen zonder lichamelijke beperkingen. De belemmeringen om in vrijwilligerswerk
te participeren, zijn dezelfde die het betaald werken belemmeren: een lager opleidings-
niveau, hogere leeftijd, ernstige last hebben van de gezondheid/van lichamelijke
klachten en moeite hebben met de huishoudvoering. Redenen om niet aan vrijwilligers-
werk te participeren, zoekt men vooral bij zichzelf, bij de moeite die de dagelijkse
handelingen kosten. Daarnaast vormt de toegankelijkheid van gebouwen een belem-
mering.

3.7 Arbeid en dagbesteding in beschutte omgeving

De overheid wil met de faciliteiten krachtens de Wet rea, met de nieuwe Wet sociale
werkvoorziening en met de dagactiviteitencentra krachtens de Algemene wet bijzondere
ziektekosten, een continuüm aan mogelijkheden bieden waarin iedere arbeidsgehandi-
capte persoon een passende plaats kan vinden. Op 1 januari 1998 werd de Nieuwe 
regeling inzake de sociale werkvoorziening (Wet sociale werkvoorziening) van kracht. De nieuwe
wet schept onder meer een vernieuwd bestuurlijk en financieel kader en een nieuw
systeem van indicering van aspirant-werknemers die een strakkere definiëring van de
doelgroep inhoudt. In de Memorie van Toelichting van de wet wordt de doelgroep als
volgt omschreven: ‘Arbeid onder (specifiek) aangepaste omstandigheden is in de hier
geschetste benadering bestemd voor personen die tot regelmatige arbeid in staat zijn,
maar die door een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking alleen onder
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deze aangepaste omstandigheden kunnen werken.’ (tk 1995/1996). Personen met
beperkingen van sociale of karakterologische aard – vroeger vallend onder de categorie
‘overige handicaps’ – behoren niet meer tot de doelgroep van de wet. Bij indicering
wordt het niveau van arbeidshandicap vastgesteld, waarbij drie niveaus worden onder-
scheiden: licht, matig of ernstig gehandicapt.7 De aspirant moet in staat zijn regel-
matige arbeid te verrichten. Verwacht wordt dat als gevolg van de nieuwe criteria meer
ernstig arbeidsgehandicapten in de sociale werkvoorziening kunnen toetreden. De
indicatiecriteria zijn zodanig opgesteld dat zij naadloos aansluiten bij de indicatie-
criteria van de voorzieningen voor de dagopvang van gehandicapten. Een sociale
werkplaats biedt meer begeleiding, werkaanpassingen en beschutting dan de reguliere
arbeid doorgaans kan bieden. ‘Het kan gaan om een zeer breed scala van aanpassingen:
fysieke aanpassingen aan de werkplek en werkomgeving die niet in een gewoon bedrijf
kunnen worden gerealiseerd, specifieke uitsplitsing van taken, aanpassingen in de wijze
van werkbegeleiding, werktempo of arbeidsduur’ (tk 1995/1996). Een dagactiviteiten-
centrum biedt bezigheden voor degenen die vanwege de aard en de mate van beper-
kingen aangewezen zijn op intensievere begeleiding en bescherming dan de sociale
werkplaats kan bieden. Tabel 3.17 geeft de aantallen werknemers weer van de sociale
werkvoorziening en de bezoekersaantallen van de dagactiviteitencentra voor personen
met lichamelijke beperkingen en van de dagverblijven voor ouderen (dat wil zeggen,
volwassenen) met verstandelijke beperkingen.

Tabel 3.17 Aantal werknemers van sociale werkplaatsen en bezoekers van dagactiviteitencentra, 
2000 (in absolute aantallen en procenten)

absolute aantallen %

sociale werkplaatsen, totaala 92.095 100
van wie lichamelijke beperkingen 39.332 43
van wie lichte verstandelijke beperkingen 26.526 29
van wie matige verstandelijke beperkingen 3.659 4
van wie psychische beperkingen 11.891 13
van wie matige psychische beperkingen 3.659 4
van wie ernstige psychische beperkingen 915 1
van wie overige, niet nader aangeduid 5.488 6

dagactiviteitencentra voor ouderen, totaalb 17.300 100
van wie lichamelijke beperkingenc 2.200 12
van wie verstandelijke beperkingenc 15.100 88

a De afzonderlijke categorieën tellen niet op tot het totaal als gevolg van afrondingen.
b Kinderdagverblijven niet inbegrepen.
c Schatting SCP, ervan uitgaande dat de bezetting van plaatsen gemiddeld 125% bedraagt.

Bron: Van der Geest et al. (2001); CTG ( jaarverslagen CTG) SCP-bewerking
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De sociale werkvoorziening biedt plaats aan een aanzienlijk grotere categorie arbeids-
gehandicapten dan de dagactiviteitencentra. Vooral personen met lichamelijke beper-
kingen en lichte verstandelijke beperkingen hebben een werkkring.

Beide voorzieningen kennen een lange wachtlijst; tabel 3.18 laat dat zien. Wel is
de lengte van de wachtlijsten sterk teruggelopen: in de sociale werkvoorziening is de
wachtlijst tussen 1997 en 2000 met 68% verminderd. Toch staan mensen die eind
2000 nog op de wachtlijst staan gemiddeld al 22 maanden op de wachtlijst. Voor de
dagcentra voor verstandelijk gehandicapten is de wachtlijst tussen eind 1999 en eind
2001 verminderd met 37% en voor lichamelijk gehandicapten met 46%.

Tabel 3.18 Wachtlijst voor sociale werkvoorziening, dagcentra voor verstandelijk gehandicapten 
en voor lichamelijk gehandicapten

eind 1997 eind 1998 eind 1999 eind 2000

sociale werkvoorziening 20.385 4.250 8.087 6.570

jan. 2000 sept. 2000 eind 2001

dagcentra voor verstandelijk gehandicapten 3.900 3.400 2.742
dagcentra voor lichamelijk gehandicapten 1.400 1.100 706

Bron: Brief van het ministerie van VWS aan de Tweede Kamer van 27 maart 2002

Uit onderzoek van Van der Geest et al. (2001) blijkt dat aspirant-werknemers met 
verstandelijke beperkingen aanzienlijk korter op plaatsing wachten (licht gehandicapten
achttien en matig gehandicapten veertien maanden) dan personen met lichamelijke
beperkingen (24 maanden) of met psychische beperkingen (variërend van 20 tot 33
maanden, afhankelijk van de beperking).

Om meer te weten over het gebruik van deze voorzieningen en de ervaringen ermee
van (volwassen) personen met verstandelijke beperkingen, liet het scp in 2000 een
onderzoek uitvoeren onder een duizendtal personen met verstandelijke beperkingen
(bijlage B geeft nader uitleg over het onderzoek). In het volgende worden enkele
resultaten gepresenteerd aangaande dagverblijven voor ouderen en sociale werk-
plaatsen. Tabel 3.19 geeft informatie over de persoonlijke kenmerken van de bezoekers
of werknemers. 

Onder de werknemers met verstandelijke beperkingen in een sociale werkvoorziening
zijn meer ouderen, vergeleken met alle werknemers in de sociale werkvoorziening.

De bezoekers van de dagverblijven ondervinden meer en ernstigere beperkingen
dan de werkenden. Dat is conform de verwachting, gezien de aard van deze voor-
zieningen. Verrassend is het veelvuldig voorkomen van gedragsproblemen: circa een
op de vijf personen in een dagverblijf of sociale werkvoorziening heeft deze problemen
(zie ook bijlage E).
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Tabel 3.19 Kenmerken van personen met verstandelijke handicaps (18 jaar en ouder) in de 
dagverblijven voor ouderen (DVO) en sociale werkvoorzieningen (SWV), 2000 
(verticaal gepercenteerd)

totaal sociale
dagverblijf  sociale werkvoorziening
voor ouderen werkvoorziening (incl. niet-verstandelijk geh.)

leeftijd
18-25 jaar 15 11 38
26-35 jaar 29 28 25
36-45 jaar 23 34 22
46-55 jaar 18 22 14
> 55 jaar 15 5 2

geslacht
vrouw 51 30 22
man 49 70 78

land van herkomst
Nederlands 92 95 –
niet-Nederlands 8 5 –

ernst van verstandelijke handicap
licht 39 65 29
matig 47 33 4
(zeer) ernstig 14 2 –

ernst van fysieke beperking
licht 29 70 –
matig 46 25 –
ernstig 25 6 –

gedragsproblematiek
nee 79 77 –
ja 21 23 –

(n) (209) (403) (92.095)

Bron: SCP (PVH2000); Van der Geest et al. (2001)

Tabel 3.20 geeft informatie over de woonsituatie en de mobiliteit van degenen die
naar een sociale werkvoorziening of dagverblijf voor ouderen gaan. Hieruit blijkt de
grotere mate van zelfstandigheid van de werknemers in de sociale werkvoorziening in
vergelijking met de bezoekers van dagopvang. Van de eerstgenoemden wonen veruit
de meesten bij familie of zelfstandig (ongeveer 76%). Dit betreft bijna 23.000 mensen.
Bezoekers van dagopvang wonen vaak in een gezinsvervangend tehuis en veel minder
vaak zelfstandig. Ongeveer 37% van de volwassen dvo-bezoekers woont bij ouders
of woont zelfstandig. Dit betreft ruim 5.500 mensen.

De bezoekers van de dagopvang gaan vooral met speciaal vervoer naar de dagbesteding;
enkelen lopen of gaan op de fiets. De werkenden verplaatsen zich vooral op de fiets,
gevolgd door speciaal vervoer en – op de derde plaats – het openbaar vervoer.

Over het algemeen is men tevreden over de reisafstand die mensen moeten afleggen
om de sociale werkvoorziening of het dagverblijf te bezoeken.
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Tabel 3.20 Woonsituatie en mobiliteit van personen met verstandelijke handicaps (18 jaar en ouder)
in de sociale werkvoorziening en dagverblijf voor ouderen (verticaal gepercenteerd)

dagverblijf voor ouderen sociale werkvoorziening totaal

woonsituatie
bij familie 29 43 38
(begeleid) zelfstandig 8 33 24
gezinsvervangend tehuisa 56 21 33
algemene instelling voor verstandelijk gehandicapten 8 3 5

gebruikt vervoermiddel
lopend 9 5 6
fiets 8 33 25
auto 4 4 4
speciaal vervoer 65 29 41
openbaar vervoer 8 18 15
anders 5 10 8

mening over de afstand woning/dagbesteding
te ver 5 4 4
goed 78 87 84
weet niet 18 9 12

(n) (209) (403) (612)

a Inclusief intensief begeleid zelfstandig wonenden.

Bron: SCP (PVH2000) 

Tabel 3.21 geeft een beeld van de inhoud van de activiteiten en de waardering daarvan
door de ouders of – indien deze niet konden worden geënquêteerd – door de (naaste)
verzorgende van de betrokkene. Opvallend is het grote aantal bezoekers dat betrokken
is bij arbeidsmatige activiteiten in de dagopvang. Dit is wellicht gestimuleerd door de
verwachting dat meer bezoekers van de dagverblijven zouden kunnen doorstomen
naar de sociale werkvoorziening. In de nieuwe Wet sociale werkvoorziening is namelijk
de ondergrens van de vereiste arbeidsprestaties omlaag gebracht (zie noot 7). De
nieuwe wet is nog te kort van kracht om te kunnen zien of het aantal matig of ernstig
gehandicapten is toegenomen. Toename van arbeidsmatige activiteiten in de dagver-
blijven zou ten koste kunnen gaan van de ontspannende en creatieve activiteiten.
Verreweg de meeste ouders/verzorgers zijn tevreden over de duur van de werkdag of
de verblijfstijd in de dagopvang. Een op de tien ouders/verzorgers vindt de prestatie-
druk in de sociale werkvoorziening te hoog. 
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Tabel 3.21 Activiteiten in de sociale werkvoorziening en in de dagverblijven voor ouderen: 
meningen en waarneming door de ouders/verzorgers over de situatie van hun 
volwassen kind/verzorgde (verticaal gepercenteerd)

dagverblijf voor ouderen sociale werkvoorziening

persoonlijke begeleider aanwezig
nee 7 39
ja 92 61

type activiteiten
met verzorging/verpleging 15 0
vormend/training 23 0
arbeidsmatig 49 6
arbeidsinspanning/training en vrijwilligerswerk 7 5
sociale werkplaats 0 84
ander betaald werk 0 4

mening over duur werk- c.q. verblijfstijd
te veel 2 5
goed 93 92
te weinig 0 1
weet niet 4 2

druk om te presteren
te hoog 1 10
goed 87 82
te laag 2 3
weet niet 10 6

(n) (209) (403)

Bron: SCP (PVH2000)

Figuur 3.2 geeft de lengte van de werkweek of van het verblijf in de dagopvang weer.
Zeer opvallend is de relatief lange duur van de werkweek in de sociale werkvoorziening
en de lange verblijfsduur in de dagopvang. Wellicht is dit vol te houden doordat er
veel rustpauzes zijn en het tempo van de activiteiten aangepast is. 
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Tabel 3.22 geeft enkele ervaringen weer van de betrokken werknemers/bezoekers zelf.
Bezoekers van de dagopvang zeggen, vaker dan de werknemers van de sociale werk-
voorziening, dat zij zelf hun dagactiviteiten hebben gekozen. Uit tabel 3.22 blijkt ook
– onder ‘soort activiteit’ – dat zij meer keuze hebben dan de werkenden. De meeste
bezoekers zeggen positief te zijn over hun activiteiten. Toch wil eenderde liever andere
activiteiten doen. Hoewel het overgrote deel van de bezoekers/werkenden met plezier
naar hun dagverblijf of werk gaat, wordt er iets meer negatief geluid geuit door de
werkenden in de sociale werkvoorziening. Zo zegt 12% van de werkenden dat er te
hard moet worden gewerkt.

Begeleiding of iemand met wie men de problemen kan bespreken, zijn er voor de
meeste bezoekers/werknemers.

De statistieken laten zien dat van alle werknemers in de sociale werkvoorziening
slechts zeer weinigen doorstromen naar reguliere arbeid; in het jaar 2000 betrof het
340 personen. De overgang naar begeleid werken blijkt een iets succesvollere aanpak
te zijn bij het bevorderen van zelfstandiger werken: in het jaar 2000 groeide het aantal
van 189 naar 640 personen. Dit betreft wederom de gehele sociale werkvoorziening,
dus inclusief degenen met een lichamelijke of psychische beperking (Van der Geest
et al. 2001). 
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Tabel 3.22 Ervaring van de activiteiten door de persoon met verstandelijke handicaps die 
gebruikmaken van dagverblijf voor ouderen of sociale werkvoorziening bezoeken 
(verticaal gepercenteerd)

dagverblijf voor ouderen sociale werkvoorziening

activiteiten zelf gekozen 88 60
andere bezigheden willen doen 32 31
soort activiteiten

huishoudelijke 36 6
hobbyachtige/ambachtelijke 34 8
winkel/horeca 10 3
met planten/dieren 9 6
inpakactiviteiten 10 35
met machines/gereedschappen 7 33
kantooractiviteiten 12 3

te hard werken
te hard 8 12
werktempo is goed 88 87
harder willen werken 4 1

meer/minder uren willen werken
meer 5 8
precies goed 80 81
minder 16 11

met plezier naar werk/dagbesteding
meestal wel 90 84
soms wel/soms niet 9 12
meestal niet 2 4

heeft een persoonlijk begeleider 90 84
heeft iemand om problemen mee te bespreken 88 89

(n) (101) (271)

Bron: SCP (PVH2000) 

3.8 Samenvatting

Dit hoofdstuk behandelt de samenhang tussen arbeid en het hebben van lichamelijke
of verstandelijke beperkingen. Hierbij is niet alleen aandacht geschonken aan de
betaalde arbeid, maar ook aan het vrijwilligerswerk.

Arbeidsparticipatie van personen met beperkingen laag
Zoals in eerdere rapportages werd geconstateerd, ligt de participatie in betaalde
arbeid onder personen met chronische ziekte lager (52%) dan gemiddeld (61%) en is
participatie van personen met lichamelijke beperkingen nog geringer (38%). De voor
de kansen op arbeid ongunstige kenmerken, zoals het hebben van een hoge leeftijd
of een laag opleidingsniveau of het vrouw zijn, komen vaker voor onder personen
met chronische ziekten en/of lichamelijke beperkingen. Een combinatie van dergelijke
achtergrondkenmerken en het hebben van lichamelijke beperkingen vormt een extra
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belemmering voor deelname aan betaalde arbeid. Het blijkt echter dat ook personen
met voor de arbeidsmarkt gunstige kenmerken minder aan arbeid participeren als zij
lichamelijke beperkingen ondervinden dan vergelijkbare personen zonder lichamelijke
beperkingen.

In de jaren negentig is, als gevolg van de gunstige economie, de arbeidsparticipatie
in Nederland gestegen. Dit geldt ook voor degenen met lichte lichamelijke beperkingen.
De participatie van degenen met ernstige beperkingen blijft echter gering.

Degenen met lichamelijke beperkingen die werken, doen dit vaker parttime en
hebben minder vaak een hoog functieniveau dan werkenden zonder lichamelijke
beperkingen.

Mensen met beperkingen hebben bij het verrichten van arbeid veel last van hun gezondheid
Veel personen die lichamelijke beperkingen ondervinden en betaalde arbeid verrichten,
ervaren in dat werk last en problemen met hun gezondheid. Het vaakst worden het
wisselende verloop van de klachten, het ervaren van pijn en vermoeidheid genoemd.
Moeite met lange tijd zitten, met (trap)lopen, met werk of andere bezigheden worden
door werkenden vaak als belemmering in het dagelijkse leven genoemd. Niet-
werkenden met lichamelijke beperkingen rapporteren dergelijke klachten en belem-
meringen veel vaker dan de werkenden. De werkenden lijken de regie van het dagelijkse
leven, ondanks hun ziektelast, beter in de hand te hebben dan de niet-werkenden.

Ondanks hun vele gezondheidsproblemen verrichten veel personen met lichamelijke
beperkingen vrijwilligerswerk. Hun participatie in vrijwilligerswerk komt echter onder
druk te staan, wanneer zij naast hun lichamelijke beperkingen ook een slechte gezond-
heidstoestand, een stressvolle levensfase met werk of een hoge leeftijd hebben.

Reïntegratie arbeidsgehandicapten verloopt nog niet naar wens
In de Nederlandse samenleving is in de afgelopen jaren veel te doen geweest rondom
arbeid, arbeidsongeschiktheid en arbeidshandicap. Een van de belangrijkste uitkomsten
van het overheidsbeleid was de totstandkoming van de Wet op (de re)ïntegratie arbeids-
gehandicapten. In het eerste anderhalf jaar waarin de wet van kracht was, hebben de
uitvoerders te kampen gehad met grote implementatieproblemen. Mede als gevolg
daarvan is het aantal mensen dat dankzij de Wet rea aan het werk is gekomen in de
beginperiode achtergebleven bij de verwachtingen. De uitvoeringsorganisatie is 
ingewikkeld en was (nog) niet toegerust op zijn taak. Uit Lisv-evaluaties blijkt dat de
effectiviteit van plaatsing in arbeid anderhalf jaar later nog steeds niet is toegenomen.
De Wet rea voldoet nog steeds niet aan de beoogde doelstelling.

De eigen verantwoordelijkheid van de arbeidsgehandicapte krijgt te weinig ruimte.
Samenwerking tussen werkgever en arbeidsgehandicapte ten behoeve van werk-
hervatting komt niet tot stand.
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Werkgevers blijken gedurende de eerste anderhalf jaar waarin de Wet rea van kracht
was niet vaker dan voor de invoering van de wet van het aanbod van faciliteiten gebruik
te hebben gemaakt. Het gebruik van voorzieningen is vanaf 2000 echter zeer sterk
toegenomen. Werkgevers zijn een actiever beleid gaan voeren ten behoeve van de
gezondheid en het welzijn van hun (zittende) werknemers; de Wet pemba is hierbij
een belangrijke motor geweest. De houding van werkgevers tegenover het aannemen
van arbeidsgehandicapte aspirant-werknemers blijft defensief; van alle kwetsbare
categorieën op de arbeidsmarkt hebben de arbeidsgehandicapten en ouderen de minste
kans op werk gehad. De Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische
ziekte zou een verandering moeten bewerkstellingen in de afwijzende houding van
de werkgevers. Hoe deze wet in de praktijk gaat werken, moet nog blijken.

Steeds meer aandacht voor coping
In onderzoek en beleid is veel aandacht gekomen voor gedragsaspecten bij ziekte,
arbeidsongeschiktheid en terugkeer van de zieke werknemer naar het werk.
Redzaamheid, regie kunnen voeren over de eigen werk- en leefsituatie, motivatie en
gerichtheid op werk zijn belangrijke aandachtspunten geworden, die ook invloed uit-
oefenen op het personeelsbeleid van werkgevers, onder meer bij de inrichting van de
werkplek.

Bezoeker sociale werkvoorziening overwegend positief
De overheid tracht een sluitend continuüm van voorzieningen aan te bieden voor alle
personen met een arbeidshandicap. Degenen die meer bescherming en begeleiding
behoeven dan de reguliere arbeid kan bieden, kunnen toelating verzoeken tot de sociale
werkvoorziening of tot de dagcentra voor gehandicapten. Rond de eeuwwisseling
waren er circa 30.000 mensen met een verstandelijke handicap werkzaam bij de sociale
werkvoorziening en bezochten ongeveer 15.000 mensen een dagvoorziening voor
ouderen (volwassenen). Onderzoek onder de gebruikers daarvan wijst uit dat het over-
grote deel positief oordeelt over het aanbod. Wel vindt circa een op de tien ouders of
verzorgers van de werknemers van een sociale werkvoorziening de werkdruk te hoog
en zou ongeveer eenderde van de werknemers/bezoekers liever andere activiteiten doen,
dan zij nu verrichten.

De populariteit van arbeid als dagbesteding is toegenomen: de dagverblijven voor
ouderen zijn steeds meer arbeidsmatige activiteiten gaan bieden in de hoop bezoekers
te kunnen laten doorstromen naar de werkvoorzieningen. De wachtlijsten voor plaatsing
in een sociale werkvoorziening zijn nog steeds aanzienlijk. Werken in een beschutte
omgeving heeft in de afgelopen jaren niets aan zijn aantrekkingskracht ingeboet.
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Noten

1 Een belangrijk verschil tussen de beide begrippen is dat mensen met psychische
problemen wel als ‘arbeidsgehandicapte’ worden beschouwd als zij door hun
beperkingen problemen ondervinden bij het vinden of behouden van werk. Zij
vallen echter buiten de doelgroep van dit rapport, ‘mensen met lichamelijke
beperkingen of verstandelijke handicaps’. Daarnaast is het goed mogelijk dat
mensen wel lichamelijke beperkingen hebben, maar hierdoor niet belemmerd
worden op de arbeidsmarkt (zie ook de opmerking aan het einde van deze 
paragraaf ).

2 Bij dit aantal is er ook rekening mee gehouden dat vermoedelijk een klein aantal
arbeidsgehandicapte personen op dit moment geen gebruik maakt van welke
regeling dan ook, maar hier wel in zou passen.

3 wao staat voor Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering, waz voor Wet arbeids-
ongeschiktheidsverzekering zelfstandigen en Wajong voor Wet arbeidsongeschikt-
heidsvoorziening jonggehandicapten.

4 Het aandeel personen binnen de potentiële beroepsbevolking (15-64-jarigen)
dat ten minste 12 uur per week betaald werkt, wordt aangeduid als de ‘netto
arbeidsparticipatie’. 

5 Bij het schrijven van dit rapport was het voorstel van de wet voorgelegd aan de
Tweede Kamer voor definitieve afhandeling. 

6 Overigens bestaat de mogelijkheid dat vervoer in verband met vrijwilligerswerk
een wvg-verstrekking wordt.

7 Licht arbeidsgehandicapt is iemand met meer prestatiemogelijkheden zonder
vérstrekkende voorzieningen. Matig arbeidsgehandicapt is iemand met meer
prestatiemogelijkheden en vérstrekkende voorzieningen; óf minder prestatie-
mogelijkheden en niet vérstrekkende voorzieningen. Ernstig arbeidsgehandicapt
is iemand met minder prestatiemogelijkheden en vérstrekkende voorzieningen.
Voorts is vereist dat: 
– de aspirant meer dan één functie kan vervullen in de arbeidsorganisatie;
– de noodzakelijke begeleidingstijd gelimiteerd is tot een verhouding van 

circa 1:10;
– de aspirant minimaal een uur aaneengesloten kan werken;
– de aspirant in staat moet zijn een minimumprestatie te leveren van tenminste

10% (van wat in reguliere arbeid gebruikelijk is). (Besluit indicatie swz).

91Arbeid





4 Financiële positie

Mirjam de Klerk en Leendert Ruitenberg

4.1 Inleiding

Het gunstige economische tij gedurende de jaren negentig van de vorige eeuw leidde
tot een lage werkeloosheid en een toename van het aantal werkenden. In het vorige
hoofdstuk werd geconstateerd dat dit ook gold voor degenen met een lichamelijke
beperking: ook hier nam de arbeidsdeelname toe, zij het vooral onder degenen met
gunstige arbeidsmarktkenmerken (vooral de hoger opgeleide, wat jongere mannen).
Het is de vraag of deze ontwikkelingen ook hebben geleid tot een betere financiële
positie. 

De financiële positie wordt bepaald door het inkomen en door iemands vermogen.
Omdat aan dit laatste uitgebreid aandacht is besteed in de Rapportage gehandicapten
2000 (De Klerk 2000: 140 e.v.) en sindsdien nauwelijks nieuwe gegevens beschikbaar
zijn gekomen, staan in dit hoofdstuk de inkomens centraal. Niet alleen wordt gekeken
naar de hoogte van de inkomens aan het eind van de vorige eeuw (gegevens over 2001
zijn nog niet beschikbaar), maar ook naar de ontwikkeling van het inkomen sinds het
begin van de jaren negentig. Veel mensen met lichamelijke beperkingen zijn 65 jaar of
ouder. De beschrijving van de inkomens beperkt zich tot de bevolking van 18-64 jaar,
de (potentiële) beroepsbevolking, omdat de inkomens van de ouderen al uitgebreid
beschreven zijn in de Rapportage ouderen 2001 (De Klerk 2001). Bovendien hebben
ouderen veelal pas op latere leeftijd (na de pensionering) lichamelijke beperkingen
gekregen, waardoor deze niet sterk van invloed zijn op de hoogte van hun inkomen.

In de vorige Rapportages over personen met beperkingen werd geconstateerd dat het
hebben van een lichamelijke aandoening (een chronische ziekte of een lichamelijke
beperking) vaak extra ziektegerelateerde kosten met zich meebrengt, zoals de kosten
van medicijnen die niet op recept verkrijgbaar zijn of de eigen bijdrage voor thuiszorg
of woningaanpassingen. Hierdoor worden mensen met lichamelijke beperkingen extra
benadeeld: zij hebben niet alleen een lager inkomen, maar ook relatief hoge extra
lasten. In dit hoofdstuk wordt opnieuw aandacht besteed aan dit thema, waarbij ook
bekeken wordt in hoeverre mensen gedurende meerdere jaren ziektegerelateerde
kosten hebben.

De inkomens van mensen met een verstandelijke handicap zijn nog niet eerder
beschreven in de Rapportage gehandicapten, omdat hierover geen gegevens beschik-
baar waren. Met het recente onderzoek naar personen met een verstandelijke handicap
(pvh-onderzoek; zie ook bijlage B) is hier verandering in gekomen. Dit betreft alleen
gegevens over 2000. Een beschrijving van inkomensontwikkelingen in de tijd is dus
niet mogelijk.
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De opzet van dit hoofdstuk is als volgt: in paragraaf 4.2 wordt ingegaan op het beleid
ten aanzien van de financiële positie van degenen met beperkingen. Hierbij komen
ook enkele overheidsvoorzieningen aan de orde voor personen met hoge financiële
lasten. Vervolgens wordt in paragraaf 4.3 nagegaan of de inkomenspositie van mensen
met lichamelijke beperkingen1 in de loop van de jaren negentig is veranderd en of dit
in dezelfde mate het geval is geweest als bij degenen zonder lichamelijke beperkingen.
Hierbij wordt ook de rol van het hebben van betaald werk voor de inkomenspositie
bekeken. Vervolgens wordt in paragraaf 4.4 aandacht besteed aan de ziektegerelateerde
kosten die personen met gezondheidsproblemen maken. Ook wordt hier ingegaan op
het gebruik van specifieke voorzieningen ter compensatie van kosten, zoals de bij-
zondere bijstand. In paragraaf 4.5 wordt vervolgens bekeken in hoeverre huishoudens
van hun inkomen kunnen rondkomen. In paragraaf 4.6 wordt een beeld geschetst van
de inkomens van personen met een verstandelijke handicap. Het hoofdstuk wordt
afgesloten met een samenvatting (§ 4.7).

4.2 Beleid

Het overheidsbeleid ten aanzien van de financiële positie van mensen met lichamelijke
beperkingen richt zich enerzijds op de sociale uitkeringen voor degenen die vanwege
deze beperkingen niet (volledig) aan het arbeidsproces kunnen deelnemen (vooral
wao-uitkeringen) en op de (re)ïntegratie van de arbeidsongeschikten (zie ook hoofd-
stuk 3), en anderzijds op de compensatie van allerlei kosten waar mensen met beper-
kingen mee te maken kunnen krijgen. In deze paragraaf wordt stilgestaan bij de ver-
schillende voorzieningen die er op dit vlak zijn en de recente ontwikkelingen daarin.

Wetten op het terrein van de arbeidsongeschiktheidsverzekeringen
Voor de hoogte van de inkomens van mensen met lichamelijke beperkingen is, naast
allerlei loonontwikkelingen op de arbeidsmarkt, vooral de hoogte van de arbeids-
ongeschiktheidsuitkering van belang. Uit tabel 4.2 zal blijken dat ongeveer de helft van
degenen met een ernstige beperking een arbeidsongeschiktheidsuitkering ontvangt.

De Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (wao) stamt uit 1967. Aanvankelijk
was de duur van deze uitkering onbeperkt en hing de hoogte alleen af van het laatst-
verdiende loon en van de mate van arbeidsongeschiktheid (80% van het laatstverdiende
loon bij een arbeidsongeschiktheid van 80%-100%). In 1987 is dit percentage verlaagd
tot 70%.2 Later, in 1993, is de duur van de uitkeringen beperkt en afhankelijk gesteld
van leeftijd (Wet tba).3 Sindsdien heeft de volledig arbeidsongeschikte na maximaal
zes jaar de volledige uitkering te hebben ontvangen, recht op een basisbedrag (mini-
mumloon plus een aanvulling), waarvan de hoogte varieert met de leeftijd. Het verschil
tussen het oude niveau van 70% en de nieuwe leeftijdsafhankelijke uitkering staat
bekend als het wao-gat. Bovendien is in de Wet tba het arbeidsongeschiktheids-
criterium veranderd (zie ook § 3.2). Als gevolg hiervan werden vaker gedeeltelijke
arbeidsongeschiktheidsuitkeringen toegekend (Lisv 2001). Degenen die op 
1 augustus 1993 arbeidsongeschikt waren en jonger waren dan 45 jaar, werden opnieuw
beoordeeld aan de hand van het nieuwe arbeidsongeschiktheidscriterium.
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De wao is bedoeld voor de dekking van het risico op arbeidsongeschiktheid van
werknemers. Arbeidsongeschiktheid van niet-werkenden en zelfstandigen werd sinds
1976 gedekt door de Algemene arbeidsongeschiktheidswet. In 1998 is deze aaw
vervangen door de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (waz) en
de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong). De waz
dekt het arbeidsongeschiktheidsrisico voor zelfstandigen en niet-werknemers (zoals
freelancers, alfahulpen, geestelijken en meewerkende partners) en de Wajong dekt
dit risico voor vroeggehandicapten en studenten.

Den Otter en Homan (1999) concluderen dat mensen met ziekten of handicaps er
tussen 1990 en 1999 financieel aanzienlijk op achteruit zijn gegaan. Zij noemen hierbij
maatregelen als de vermindering van de mogelijkheden voor fiscale aftrek van buiten-
gewone lasten, de invoering van de Wet voorzieningen gehandicapten (wvg) en 
veranderingen in bijvoorbeeld de Ziekenfondswet. Aan recente ontwikkelingen ten aanzien
van een aantal van deze compensatiemaatregelen wordt hierna aandacht besteed.

Bijzondere aftrek ziektekosten (inkomensbelasting)
Eén van de manieren waarop mensen met (veel) ziektegerelateerde kosten een com-
pensatie kunnen krijgen, is door aftrek van buitengewone lasten bij de inkomsten-
belasting.4 Men kan alleen ziektekosten aftrekken als deze boven een inkomens-
afhankelijke drempel uitstijgen.5 Degenen die voor meer dan 45% arbeidsongeschikt
zijn en de 65-plussers kunnen (in 2001) 708 euro optellen bij de uitgaven voor ziekte
(de arbeidsongeschikten- en ouderenaftrek), waardoor zij sneller boven de drempel
uitkomen. Sinds 1998 kunnen ook chronisch zieken voor een extra aftrek in aanmerking
komen (waarbij men als chronisch ziek beschouwd wordt als men in de twee jaar
daarvoor ook ziektekosten heeft afgetrokken).6

Mede op aandringen van de cg-Raad (de Chronisch zieken en Gehandicapten Raad)
zijn er de afgelopen jaren enkele belastingmaatregelen genomen om de gehandicapten
en chronisch zieken tegemoet te komen. In tabel 4.1 wordt hiervan een overzicht
gegeven.
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Tabel 4.1 Kosten van fiscale maatregelen ten behoeve van gehandicapten en chronisch zieken 
(in miljoenen euro’s)a

1998 1999 2000 2001 2002

introductie chronisch-ziekenforfait (1998) 14 14 14 14 14
introductie forfait voor chronisch zieke kinderen (1998) 2 2 2 2
invoering Wajong-aftrek (2000) 45 45 45
verhoging arbeidsongeschiktheids-, 

chronisch-zieken- en ouderdomsforfait (2000) 34 34 34
weekenduitgaven voor gehandicapte kinderen (2001) 2 2
verlaging drempel van 12,2% naar 11,2% (2001) 16 16
verruiming dieetkostenregeling (2001) 11 11
verbreding dieetkostenregeling (2001) 11 11
totaal 14 16 95 136 136

a Tussen haakjes wordt het jaar genoemd van het belastingplan waarin dit voor het eerst wordt toegepast.

Bron: IGCZ (2001) 

Sinds eind jaren negentig bekijkt het kabinet, mede naar aanleiding van de motie Bos
(tk 1999/2000), hoe de fiscale aftrek van de ziektegerelateerde kosten het beste kan
worden vormgegeven. Hiertoe liet zij onder meer de Interdepartementale werkgroep
Gehandicapten en Chronisch Zieken (igcz) een inventarisatie maken van de inkomens
en ziektekosten van chronisch zieken en gehandicapten (igcz 2001).

Deze igcz toonde onder meer aan dat de drempel voor aftrek voor buitengewone
lasten, zoals die nu wordt gehanteerd, voor verschillende groepen verschillend kan
uitwerken. Zo halen sommige groepen alleen al met de premie voor de ziektekosten-
verzekering de drempel, terwijl de drempel voor andere groepen zeer hoog ligt. Boven-
dien zijn andere aftrekposten, zoals de renteaftrek voor een eigen woning, van invloed
op het verzamelinkomen: huishoudens met deze aftrekposten voldoen dus eerder
aan de drempel. Met name de cg-Raad heeft regelmatig geklaagd dat de algemene
drempel te hoog zou zijn.7

Een ander punt van kritiek vormt de chronisch-ziekenaftrek: op dit moment geldt
deze voor personen die in de voorgaande twee jaar ziektekosten hebben afgetrokken.
De cg-Raad (2001) tekent hier bezwaar tegen aan: zij wijst erop dat er relatief weinig
chronisch zieken gebruikmaken van deze regeling, terwijl allerlei mensen die niet
chronisch ziek zijn, hiervan wel gebruikmaken. Hierdoor komt een aanzienlijk deel
van het voor chronisch zieken bestemde geld niet terecht bij de personen voor wie het
bestemd is. De cg-Raad pleit dan ook voor een meer specifiek op de kosten toegespitste
regelgeving.8

Thans wordt er, naar aanleiding van vragen in de Kamer, opnieuw bekeken of er
meer inzicht kan komen in de ziektegerelateerde meerkosten van personen met een
chronische ziekte of beperking. Hierbij zal vooral worden nagegaan welke groepen
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met relatief hoge kosten worden geconfronteerd en of er algemene indicatiecriteria
kunnen worden opgesteld waardoor duidelijk is welke groepen straks recht hebben
op een tegemoetkoming in de kosten.

Wet voorzieningen gehandicapten
Sinds de invoering van de Wet voorzieningen gehandicapten (1 april 1994) vallen de
woon- en vervoersvoorzieningen en rolstoelen onder de verantwoordelijkheid van de
gemeente.9

De wvg is een raamwet, wat betekent dat gemeenten vrij zijn om, binnen wettelijke
grenzen, de omvang en inhoud van het lokale voorzieningenpakket te bepalen. Zo
kan de gemeente kiezen voor een collectieve vervoersmogelijkheid in plaats van voor
taxikostenvergoeding, of kan zij in plaats van een gevraagde woningaanpassing een
verhuizing aanbevelen (en daarvoor een verhuiskostenvergoeding verstrekken). Door
gehandicaptenorganisaties werd vaak gewezen op de ongelijkheid die er tussen
gemeenten kon bestaan: zeker in het begin van de wvg was de ene gemeente ruim-
hartiger dan de andere.

Gemeenten hebben een beperkte vrijheid om een eigen bijdrage10 te heffen over
een voorziening in natura (zoals een rolstoel).11 Deze is wettelijk gemaximeerd en
aan een inkomensgrens gekoppeld. Aanvankelijk heeft de invoering van de wvg tot
een verhoging van de eigen bijdragen geleid, doordat de inkomensgrenzen om voor
een vergoeding in aanmerking te komen waren verhoogd, de tegemoetkomingen
voor vervoerskosten werden verlaagd en voor een aantal voorzieningen (zoals de
scootermobiel en de rolstoel) een eigen bijdrage werd geheven die aanzienlijk hoger
was dan bij de aaw-voorzieningen (Gehandicaptenraad 1995).

In een eerste evaluatie van de wvg gaf 30% van de cliënten die een eigen bijdrage
had betaald of (een deel van) de kosten zelf had gedragen, aan dat zij hierdoor in de
financiële problemen is geraakt (Ipso facto en SGBO 1995). De overheid heeft dit
probleem erkend en heeft besloten met ingang van 1 januari 1996 de eigen bijdragen
te verlagen.12 In 1999 gaf 20% van de cliënten die een eigen bijdrage had betaald of zelf
aan de kosten had bijgedragen, aan dat ze hierdoor in financiële problemen kwamen
(Ipso Facto en SGBO 2001). Daarnaast blijkt uit de landelijke wvg-evaluatie dat in 1999
ongeveer 15% van de wvg-cliënten aangeeft zelf kosten te hebben gedragen. In 1995
was dit percentage hoger (29%). Het gemiddelde bedrag waarom het ging, lijkt echter
te zijn gestegen (circa 840 euro in 1999 en 450 euro in 1995), maar deze schattingen
zijn gebaseerd op zeer kleine aantallen respondenten. Hoge eigen bijdragen worden
vooral betaald voor (dure) woningaanpassingen.

Rond de invoering van de wvg zijn de inkomensondersteunende aaw-voorzieningen
(zoals vergoedingen voor dieetkosten, extra stookkosten of kosten in verband met extra
kledingslijtage) afgeschaft. Deze kosten kunnen wel deels worden gecompenseerd
door belastingvermindering (dankzij de aftrekpost buitengewone uitgaven wegens
ziektekosten). Bovendien kunnen lagere inkomensgroepen hiervoor nu een beroep
doen op de bijzondere bijstand.
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Bijzondere bijstand
Huishoudens die geconfronteerd worden met zogenoemde ‘bijzondere noodzakelijke
bestaanskosten’ (kosten die men noodzakelijkerwijs moet maken en die buiten het
normale bestedingspatroon vallen) kunnen een beroep doen op de bijzondere bijstand.
Men kan hierop aanspraak maken, als deze kosten niet op grond van andere regelingen
(zoals de awbz) kunnen worden vergoed en als men voldoet aan criteria met betrekking
tot de ‘draagkracht’ van het inkomen in verhouding tot de omvang van de bijzondere
kosten.

Gemeenten hebben, tot op zekere hoogte, de vrijheid om te bepalen welke kosten
zij als bijzonder aanmerken. Voorbeelden van kosten waarvoor vergoeding wordt 
verleend, zijn kosten bij de inrichting van een nieuwe woning, hulp bij het delgen van
schulden of bijstand bij medische kosten. Bij dit laatste gaat het bijvoorbeeld om een
tegemoetkoming in de kosten van een bril, gebit, gehoorapparaat of de tandarts (zie
ook scp/cbs 2001). Hierbij geldt een drempelbedrag van 84 euro per jaar. In 1999
ontvingen bijna 270.000 huishoudens bijzondere bijstand, waaronder veel eenouder-
gezinnen en huishoudens die van een uitkering rondkomen. Ongeveer 10% van de
kosten die werden vergoed (95 miljoen euro) waren voor medische dienstverlening
(scp/cbs 2001).

TOG-regeling
Op 1 januari 2000 is de Regeling tegemoetkoming onderhoudskosten thuiswonende
gehandicapte kinderen 2000 (tog 2000) in werking getreden. Deze regeling is bedoeld
voor ouders die hun gehandicapte kind van tussen de 3 en de 17 jaar thuis verzorgen.
In tegenstelling tot de oude tog-regeling13 is de aard van de handicap niet meer van
belang, waardoor ook ouders of verzorgers van iemand met een verstandelijke handicap
aanspraak kunnen maken op de regeling.

Eind maart 2001 hadden ruim 15.600 mensen recht op een tegemoetkoming in het
kader van de tog 2000 van ruim 188 euro per kwartaal.14 Verwacht wordt dat dit aantal
nog zal groeien, als de regeling nog meer bekendheid heeft gekregen (tk 2000/2001d).
Eén van de knelpunten bij de uitvoering van de regeling vormen de doorlooptijden
voor de behandeling van een aanvraag (gemiddeld 22 weken). Deze lange doorloop-
tijden hebben voor een deel te maken met het feit dat het aantal aanvragen met het
ingaan van de nieuwe regeling sterk is toegenomen. De staatssecretaris van szw heeft
aangekondigd binnen afzienbare tijd met een wetsvoorstel tog te komen.

4.3 De inkomenspositie van personen met lichamelijke beperkingen

4.3.1 Inleiding
De meest gebruikte maatstaf voor iemands financiële positie is het inkomen. Hierbij
is niet alleen het eigen inkomen van personen van belang, maar ook het huishoudens-
inkomen. Zeker voor personen zonder eigen inkomen geldt immers dat aan het huis-
houdensinkomen hun welvaart kan worden afgelezen.
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In deze paragraaf komt vooral de hoogte van het inkomen aan de orde. Eerst wordt
echter, in paragraaf 4.3.2, een beeld geschetst van de belangrijkste inkomensbronnen
van personen met en zonder beperkingen. Vervolgens wordt, in paragraaf 4.3.3,
gekeken naar de hoogte van de bruto-persoonsinkomens van mensen met en zonder
lichamelijke beperkingen en de ontwikkelingen hierin. Centrale vraag hierbij is of
mensen met beperkingen er sinds 1991 net zoveel op vooruit zijn gegaan als anderen.
Hierbij wordt ook gekeken naar de invloed van betaald werk op de financiële positie.

Voor iemands welvaartspositie is niet zozeer de hoogte van het bruto-persoons-
inkomen van belang, maar vooral de hoogte van het besteedbare (netto)-huishoudens-
inkomen. Deze huishoudensinkomens en de ontwikkeling daarin komen in para-
graaf 4.3.4 aan de orde. Tot slot wordt bezien of huishoudens met personen met
beperkingen vaker een ‘laag inkomen’ hebben dan huishoudens zonder personen met
beperkingen (§ 4.3.5).

Bij het bepalen van de inkomens van personen is uitgegaan van het avo-bestand, omdat
dit het enige bestand is dat zowel inkomensgegevens als indicatoren voor lichamelijke
beperkingen bevat. Het avo bevat echter geen optimale inkomensgegevens: er wordt
uitgegaan van de antwoorden van respondenten, die zelf moeten aangeven uit welke
bronnen hun inkomen afkomstig is, op welke periode het genoemde bedrag betrekking
heeft, en of dit netto- of brutobedragen betreft. De in deze paragraaf genoemde 
gegevens moeten dan ook meer als een indicatie worden gezien van de hoogte van het
inkomen en van ontwikkelingen die in de tijd hebben plaatsgevonden, dan als een
nauwkeurige bepaling. Voor dat laatste dient bijvoorbeeld het Inkomenspanelonderzoek
(ipo) van het cbs te worden gebruikt, maar dat bevat geen gegevens over de gezond-
heid van personen, zodat dat voor dit hoofdstuk niet bruikbaar was.

4.3.2 Inkomensbronnen
In tabel 4.2 wordt de belangrijkste inkomensbron15 weergegeven van mensen in de
potentiële beroepsbevolking: alle 18-64-jarigen met en zonder lichamelijke beperkingen
in 1991 en 1999.  Er wordt onderscheid gemaakt tussen inkomen uit arbeid (loon of
eigen onderneming), een arbeidsongeschiktheidsuitkering, andere soorten uitkeringen
(vooral de werkloosheids- en de bijstandsuitkering) en ‘overige inkomensbronnen’
(zoals een vut-uitkering, alimentatie of studiefinanciering).
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Tabel 4.2 Belangrijkste inkomensbron van personen van 18-64 jaar, naar de aanwezigheid van 
lichamelijke beperkingen, 1991-1999 (verticaal gepercenteerd en indices, 1991 = 100)

1991 1999 indices
geen licht sterk totaal geen licht sterk totaal geen licht sterk totaal

geen inkomen 20 21 13 20 11 13 6 11 55 62 46 55
arbeid 67 45 25 62 76 58 28 71 113 129 112 115
uitkering - 
arbeidsongeschiktheid 2 17 50 6 2 16 50 7 100 94 100 117
uitkering - overig 8 15 12 8 4 7 13 5 50 47 108 63
andere inkomensbron 4 3 1 4 7 6 3 6 175 200 300 150

Bron: SCP (AVO’91-’99)

Het aandeel personen zonder beperkingen dat geen inkomen heeft, is tussen 1991 
en 1999 gedaald. Dit komt vooral doordat meer mensen inkomen uit werk hebben
gekregen (zie ook hoofdstuk 3). Het aandeel met een ‘overige uitkering’ (werkloos-
heids- of bijstandsuitkering) is gedaald, wat samenhangt met de toegenomen arbeids-
gelegenheid in de jaren negentig. De ‘overige inkomens’ zijn daarentegen in belang
toegenomen. Dit betreft vooral de vut.

Ook bij personen met lichte beperkingen geldt dat het aandeel zonder inkomen is
gedaald. Bij deze groep is het aandeel dat inkomen uit arbeid heeft zelfs het meeste
(met 29%) gestegen. Mogelijk speelt hierbij een rol dat mensen met een arbeidsonge-
schiktheidsuitkering in 1999 (ten gevolge van de Wet tba) vaker een gedeeltelijke 
uitkering krijgen (zie bv. ook Lisv 2001; Jehoel-Gijsbers en Hoff 2001b) en daarnaast
werken.16 Als deze laatste inkomensbron het grootste is, is dit arbeidsinkomen hier als
de belangrijkste inkomensbron geregistreerd. Net als bij degenen zonder beperkingen
is het aandeel dat is aangewezen op een werkloosheids- of bijstandsuitkering tussen
1991 en 1999 afgenomen en is het aandeel met een overige inkomensbron (vooral de
vut) toegenomen.

Bij degenen met ernstige beperkingen heeft 6% geen eigen inkomen. Ook dit aandeel
is tussen 1991 en 1999 gedaald. Dit komt vooral doordat in 1999 meer mensen met
beperkingen een inkomen uit arbeid of eigen bedrijf hadden dan in 1991 (respectievelijk
28% en 25%).17 Ook in 1999 blijft het aandeel personen met een ernstige beperking
dat inkomen uit arbeid heeft veel lager dan onder degenen zonder beperkingen (zie
ook hoofdstuk 3). Het aandeel met een arbeidsongeschiktheidsuitkering als voor-
naamste inkomensbron is gelijk gebleven, terwijl het aandeel met een bijstands- of
werkloosheidsuitkering (in tegenstelling tot de ontwikkeling bij de andere groepen) iets
is gestegen. Ook bij deze groep is het aandeel met inkomen uit een overige inkomens-
bron fors toegenomen. Wel gaat het hierbij nog steeds om een kleine groep (3%).
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4.3.3 Bruto-persoonsinkomens 
In tabel 4.3 wordt weergegeven in hoeverre de gemiddelde bruto-inkomens van 
personen met en zonder lichamelijke beperkingen zijn veranderd in de jaren negentig.
De inkomensgegevens hebben wederom alleen betrekking op de 18-64-jarigen, en
zijn vermeld in euro’s van 1999. De mensen die geen inkomen hebben, zijn ook in de
analyse betrokken (en hebben een inkomen van nul euro).

Tabel 4.3 Gemiddelde hoogte van het bruto-persoonsinkomen van 18-64-jarigen (inclusief 
degenen zonder inkomen), naar mate van lichamelijke beperkingen, 1991-1999 
(x 1.000 euro van 1999 en indices, 1991 = 100)

populatie- bruto-inkomens
aandeel (x 1.000 euro - 1999) indices

1999 1991 1995 1999 1991 1995 1999

allen (18-64-jarigen) 100 22,6 22,9 24,4 100 101 108
geen beperkingen 83 23.1 23,1 24,8 100 100 108
wel beperkingen 17 20,1 21,3 22,3 100 106 111

wv. lichte beperkingen 12 20,5 21,8 22,8 100 107 111
wv. sterke beperkingen 6 19,1 20,1 21,6 100 105 113

deelnemers arbeidsmarkt
geen lichamelijke belemmering 64 31,5 30,5 29,9 100 97 95
wel lichamelijke belemmering 9 29,7 29,3 28,7 100 98 97

uitkeringsontvangers 
geen lichamelijke belemmering 5 17,9 15,3 17,6 100 86 98
wel lichamelijke belemmering 6 19,8 19,6 20,9 100 99 105

Bron: SCP (AVO’91-’99)

Degenen met ernstige lichamelijke beperkingen hebben gemiddeld ruim 3.000 euro
minder bruto-inkomen per jaar dan personen zonder lichamelijke beperkingen. Als
de beperkingen minder ernstig zijn, is ook het inkomensverschil geringer: degenen
met lichte beperkingen hebben gemiddeld een inkomen van bijna 23.000 euro, 2.000
euro minder dan degenen zonder beperkingen. 

Uit de Rapportage gehandicapten 2000 bleek bovendien dat mannen gemiddeld een
beduidend hoger inkomen hebben dan vrouwen, doordat veel vrouwen helemaal
geen inkomen hebben (De Klerk 2000). Daarnaast bleek dat de inkomensverschillen
tussen vrouwen met ernstige beperkingen en vrouwen zonder beperkingen beduidend
kleiner zijn dan de inkomensverschillen tussen mannen met ernstige beperkingen en
mannen zonder beperkingen. Ook dit kan worden verklaard doordat vrouwen (zowel
vrouwen met als zonder gezondheidsproblemen) vaker helemaal geen eigen inkomen
hebben. Uit de genoemde rapportage bleek ook dat het feit dat personen met ernstige
lichamelijke beperkingen een lager persoonlijk inkomen hebben dan mensen zonder
gezondheidsproblemen, voor een belangrijk deel wordt verklaard doordat zij (veel)
minder dan gemiddeld deelnemen aan de arbeidsmarkt. Daarnaast behoren mensen
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met beperkingen vaak tot de groep oudere werknemers, lager opgeleiden, eenpersoons-
huishoudens en vrouwen. Ook dit zijn oorzaken van het lagere inkomen. Dit beeld
gaat eind jaren negentig nog steeds op (niet in tabel weergegeven).

De inkomens van personen met (ernstige) lichamelijke beperkingen zijn tussen 1991
en 1999 iets meer gestegen dan van degenen zonder beperkingen. Een deel van de
verklaring hiervoor is dat de groep mensen met beperkingen in het avo in 1999 iets
anders is samengesteld dan in 1991.18 Als er in 1999, in vergelijking met 1991, relatief
veel mensen met beperkingen zijn die al wat ouder of hoogopgeleid zijn, vertaalt zich
dit in een hoger inkomen. Als voor verschillen in leeftijd en opleiding wordt gecor-
rigeerd, blijken de inkomens van personen met een lichamelijke beperking vrijwel
evenveel te zijn toegenomen als die van anderen.

Een andere verklaring is dat personen met een lichamelijke beperking in 1999 vaker
dan in 1991 naast hun arbeidsongeschiktheidsuitkering nog inkomen uit arbeid hebben
(zie ook Jehoel-Gijsbers en Hoff 2001b: 123 voor de toename van het aantal werkenden
met een arbeidsongeschiktheidsuitkering in de jaren negentig).

Uit het tweede deel van tabel 4.3 blijkt dat de inkomensstijging bij degenen met een
ernstige beperking zich vooral heeft voorgedaan onder de uitkeringsontvangers. Bij
degenen met beperkingen is dit vaak een arbeidsongeschiktheidsuitkering, terwijl dit
bij de anderen vaak een werkloosheids- of bijstandsuitkering is.19 Dat de inkomens
van uitkeringsontvangers met lichamelijke beperkingen harder stegen dan die van de
anderen, komt voor een deel doordat de inkomens uit arbeid voor deze groep meer
toenamen dan die van andere uitkeringsontvangers (bij degenen met een arbeids-
ongeschiktheidsuitkering is het aandeel met aanvullende inkomsten harder gestegen
dan bij degenen met een andere uitkering). Een andere verklaring vormt het samen-
stellingseffect: in 1999 zijn er iets meer mensen met beperkingen (waarover inkomens-
gegevens beschikbaar zijn) iets ouder of hoogopgeleid, wat zich vertaalt in een iets
hogere uitkering.

Tot slot: dat de inkomens van degenen met een uitkering sneller stegen dan van degenen
die deelnemen aan de arbeidsmarkt (ongeacht of zij een lichamelijke beperking hebben)
lijkt op het eerste gezicht wellicht merkwaardig, maar wordt veroorzaakt door het feit
dat veel mensen die tot de arbeidsmarkt zijn toegetreden, parttime werken (scp 2001).
Hierdoor heeft de totale groep werkenden in 1999 gemiddeld een lager inkomen.

Deze gegevens over de bruto-persoonsinkomens geven vooral een goed beeld van de
inkomensbronnen en de samenstelling van het inkomen. Voor goed inzicht in de
koopkracht die door deze inkomens wordt verkregen, dient echter het netto-besteedbare
inkomen van huishoudens te worden bestudeerd (zie hiervoor § 4.3.4).
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Directe gevolgen van de lichamelijke beperkingen voor het inkomen
In het voorgaande is duidelijk gebleken dat degenen met lichamelijke beperkingen
gemiddeld een lager inkomen hebben dan degenen zonder beperkingen. Dit komt niet
alleen door de beperkingen zelf, maar vooral ook doordat lichamelijke beperkingen
een belemmering vormen om aan het arbeidsproces deel te nemen (zie ook De Klerk
2000). De directe invloed van de lichamelijke beperkingen op het inkomen blijft hier-
mee onduidelijk. Enig inzicht hierin kan het avo-gehandicaptenonderzoek (zie 
bijlage B) bieden. In dit onderzoek is aan mensen met een lichamelijke beperking
gevraagd op welke leeftijd hun lichamelijke beperkingen zijn ontstaan. 70% van de
respondenten geeft aan dat dit tussen het 18e en 65e levensjaar was. Van deze groep
zegt 40% dat hun inkomen is gedaald als gevolg van hun lichamelijke beperkingen.
Dit zou betekenen dat binnen de potentiële beroepsbevolking 28% van de personen
met lichamelijke beperkingen te maken heeft gehad met een inkomensachteruitgang
doordat zij gezondheidsklachten kregen. Deze inkomensachteruitgang speelt vaker
bij mannen (36%) dan bij vrouwen (22%). Dit laatste komt doordat veel vrouwen niet
werkten en dus geen eigen inkomen hadden. Degenen die hun inkomen zagen dalen,
schatten in dat zij er gemiddeld 400 euro netto per maand (4.800 euro per jaar) op
achteruit zijn gegaan. Dit kan zijn doordat men is gestopt met werken, minder is gaan
werken of ander soort werk is gaan doen.

4.3.4 Ontwikkeling van het huishoudensinkomen
Voor de welvaart van een huishouden is niet zozeer het (bruto)inkomen van een 
persoon in dat huishouden van belang, maar het (netto)inkomen van het hele huis-
houden. Tabel 4.4 geeft voor huishoudens waarvan het hoofd nog geen 65 jaar is de
hoogte van het besteedbare inkomen weer voor de jaren 1991, 1995 en 1999. Om de
cijfers goed te kunnen vergelijken, zijn alle bedragen omgerekend naar euro’s van 1999
(er is dus al rekening gehouden met de inflatie). De huishoudens zijn gegroepeerd
naar de aanwezigheid van personen die lichte of ernstige beperkingen ondervinden.

De inkomensverschillen tussen de in de tabel onderscheiden huishoudenstypen zijn
niet zo groot. Als er een of meer personen met beperkingen in het huishouden zijn,
leidt dit, gemiddeld genomen, niet tot een wezenlijk lager inkomen. Alleen huishoudens
met een (of meer) sterk belemmerde personen hebben (in 1999) een inkomen dat
gemiddeld 1.900 euro per jaar lager is dan het algemene gemiddelde. In 1991 en 1995
was het verschil tussen huishoudens met en zonder leden met sterke beperkingen
ongeveer even groot. Huishoudens met een lid met lichte beperkingen hebben zelfs
gemiddeld een inkomen dat iets hoger is dan modaal, wat ook komt doordat in deze
groep iets vaker meerpersoonshuishoudens voorkomen dan in de andere groepen; de
kans is dus ook groter dat er meerdere personen een inkomen hebben (niet in tabel).
Dit laatste verklaart ook waarom hun inkomen iets sterker dan gemiddeld is gestegen.
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Tabel 4.4 Gemiddeld besteedbaar inkomen van huishoudens waarvan het hoofd 18-64-jaar is, 
naar de mate van lichamelijke beperking van leden van het huishouden, 1991-1999 
(in euro’s van 1999 (x 1.000) en indices)a

inkomen in euro’s indices
populatie van 1999 (x 1.000) (1991 = 100)

1999 1991 1995 1999 1995 1999

alle huishoudens 100 23,3 26,5 28,0 114 120
zonder personen met beperking 70 23,4 26,3 27,7 113 119
met personen met beperking 30 23,1 27,0 28,7 117 124

wv. met lichte beperking 20 24,0 28,0 30,1 117 126
wv. met sterke beperking 10 21,1 25,0 26,1 118 123

a Het betreft hier ongestandaardiseerde inkomens. Dat betekent dat geen rekening is gehouden met de omvang 
van het huishouden.

Bron: SCP (AVO’91-’99)

De inkomens van de huishoudens zonder personen met beperkingen stegen tussen
1991 en 1999 gemiddeld 19% en de huishoudens met leden met ernstige beperkingen
23%.20 De inkomens van huishoudens met leden met sterke beperkingen zijn dus
iets meer gestegen. In een eerdere rapportage, bij een vergelijking van de inkomens-
ontwikkeling tussen 1983 en 1995, was een omgekeerde ontwikkeling te zien: de
inkomensgroei van degenen met ernstige beperkingen bleef in die periode achter bij
het algemene gemiddelde (De Klerk en Timmermans 1998: 113-114).

Overigens is de belangrijkste oorzaak van de inkomensgroei van de huishoudens het
toenemende aantal verdieners per huishouden (doordat steeds meer vrouwen en
thuiswonende kinderen zijn gaan werken). Dit geldt zowel voor de huishoudens met
leden met beperkingen als voor de huishoudens zonder leden met beperkingen.

Uit de Rapportage gehandicapten 2000 bleek dat het hebben van lichamelijke beperkingen
vooral van invloed is op de hoogte van het huishoudensinkomen als het de hoofd-
kostwinner is die deze beperkingen ondervindt. Wanneer deze ernstige lichamelijke
beperkingen heeft, dan is het netto-huishoudensinkomen (in 1995) gemiddeld bijna
5.500 euro minder dan wanneer er niemand binnen een huishouden lichamelijke
beperkingen ervaart. Heeft daarentegen een ander dan de hoofdkostwinner lichamelijke
beperkingen, dan is het gemiddelde huishoudensinkomen vaak juist iets hoger, ver-
moedelijk omdat deze huisgenoot dan een wao-uitkering heeft, terwijl een huisgenoot
zonder beperkingen vaak helemaal geen inkomen heeft (De Klerk 2000).
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In tabel 4.5 wordt getoond wat de inkomensverschillen zijn bij verschillende arbeids-
marktposities van de belemmerde persoon binnen het huishouden. Hiertoe worden
de gemiddelde inkomens gegeven voor de huishoudens, onderscheiden naar het al dan
niet hebben van een lid met beperkingen en de arbeidsmarktsituatie van de persoon
met beperkingen. De inkomens worden net als in de vorige tabel in euro’s van 1999
vermeld.

Tabel 4.5 Gemiddeld besteedbaar inkomen van huishoudens waarvan het hoofd 18-64 jaar is, 
naar lichamelijke beperkingen en deelname aan de arbeidsmarkt, 1991-1999 (x 1.000 euro)

1991 1999 indices (1991 = 100)
eenpers. meerpers. eenpers. meerpers. eenpers. meerpers.

alle huishoudens 18-64-jarigen 13,1 27,1 15,9 33,0 122 122
huishoudens zonder persoon met beperking 13,1 27,8 16,1 33,4 123 120

wv. niemand werkt 6,9 17,3 9,5 20,0 138 116
wv. iemand werkt 16,0 29,0 18,0 34,7 113 120

huishoudens met persoon met beperking 13,1 25,5 15,2 32,2 115 126
wv. degene met beperkingen niet werkt 10,4 21,8 13,3 23,9 127 110
wv. degene met beperkingen wel werkt 18,1 27,6 18,0 35,6 99 129

Bron: SCP (AVO’91-’99)

De belangrijkste determinant van de hoogte van het huishoudensinkomen, zo blijkt
uit tabel 4.5, is de omvang van het huishouden: eenpersoonshuishoudens hebben een
beduidend lager inkomensniveau dan meerpersoonshuishoudens. Hun inkomen is
soms nog niet de helft van het inkomen van het meerpersoonshuishouden. Ook speelt
bij de hoogte van het inkomen een rol of er iemand met lichamelijke beperkingen
deel uitmaakt van het huishouden. In 1999 hebben zowel alleenstaanden met beper-
kingen als meerpersoonshuishouden met leden met beperkingen gemiddeld een
inkomen dat rond de 1.000 euro lager is dan wanneer er geen sprake is van beperkingen.
Wat een veel grotere rol speelt, is of degene met beperkingen werkt. Bij alleenstaanden
leidt dit grofweg tot een tweemaal hoger inkomen. Als binnen een meerpersoons-
huishouden met leden met beperkingen degene met beperkingen werkt, is het inkomen
in 1999 bijna 12.000 euro hoger. 

Het is zelfs zo dat in 1999 huishoudens met personen met beperkingen gemiddeld
een gelijk of hoger inkomen hebben als de persoon met beperking werkt, dan huis-
houdens zonder personen met beperkingen waarin iemand werkt. Oorzaak – althans
voor de meerpersoonshuishoudens – is de grotere huishoudensomvang (en dus een
grotere kans op meer verdieners).

De vraag of huishoudens met personen met lichamelijke beperkingen er in de jaren
negentig evenveel op vooruit zijn gegaan als andere huishoudens, moet voor alleen-
staanden en meerpersoonshuishoudens verschillend worden beantwoord. Beide
groepen zagen hun inkomen reëel met 22% stijgen. De inkomensgroei van de alleen-
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staanden is bij de niet-beperkten hoger dan bij de beperkten (23% om 15%). Bij de
meerpersoons huishoudens lijkt zich het omgekeerde voor te doen: meerpersoons-
huishoudens met leden met beperkingen hebben een gemiddelde inkomensgroei van
26%, terwijl dat 20% is voor de huishoudens zonder personen met beperkingen. Ook
hier blijkt dit weer verklaard te kunnen worden door de verschillen in samenstelling
van de verschillende meerpersoonshuishoudens en niet zozeer door de aanwezigheid
van de beperkingen (niet uitgewerkt in de tabel).

Al of niet werken is van groot belang. Van de werkende alleenstaanden met beper-
kingen is het inkomen vrijwel gelijk gebleven, terwijl het inkomen van niet-werkende
alleenstaanden fors is gegroeid (27%). Ook bij de alleenstaanden zonder beperking
doet dit verschijnsel zich voor (13% groei om 38% groei). Dat de inkomens van niet-
werkende alleenstaanden zo is toegenomen, komt onder meer door de stijging van
het aantal personen met pre-pensioen. Van de meerpersoonshuishoudens is het
inkomen juist meer gestegen als degene met beperkingen werkt. Dit komt doordat
het aantal werkenden binnen een huishouden is gestegen: bij deze huishoudens zal
vaak ook de partner een baan hebben gekregen. Kortom: het hebben van een beperking
is vooral nadelig voor het inkomen van eenpersoonshuishoudens.

4.3.5 Huishoudens met een ‘laag inkomen’ 
Bij de beschrijving van de armoede in Nederland (scp/cbs 2001) wordt gebruikgemaakt
van het begrip ‘laag inkomen’. Een inkomen is laag als het onder een zekere grens
ligt. Voor een alleenstaande is de grens in 1990 circa 7.260 euro. Voor grotere huis-
houdens gelden hogere grenzen. Voor andere jaren wordt de grens met de geldont-
waarding aangepast. Zo is de grens in 1999 voor een alleenstaande circa 9.220 euro.
Als het inkomen van een huishouden lager ligt dan deze grens, dan bevindt het zich
financieel in de gevarenzone, zeker als het inkomen gedurende een aantal jaren onder
deze grens verkeert. In hoeverre bevindt zich het inkomen van huishoudens met per-
sonen met beperkingen onder deze grens?

Tabel 4.6 geeft van groepen huishoudens waarvan het hoofd tot de beroepsbevolking
behoort het percentage huishoudens met een laag inkomen. De huishoudens zijn
weer onderscheiden naar de ernst van de beperkingen van leden van het huishouden.

Tabel 4.6 Aandeel huishoudens (18-64 jaar) met een laag inkomen voor groepen huishoudens 
onderscheiden naar de mate van beperkingen in het huishouden, 1991-1999 (in procenten)

index 
1991 1995 1999 1991-1999

huishoudens zonder persoon met beperking 19,0 16,4 12,8 67
huishoudens met personen met beperking 19,6 16,8 14,1 72

wv. persoon met lichte beperking 18,5 14,2 11,6 63
wv. persoon met sterke beperking 22,1 22,0 18,8 85

Bron: SCP (AVO’91-’99)
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Uit tabel 4.6 valt duidelijk af te lezen dat huishoudens met leden met ernstige beper-
kingen vaker van een laag inkomen moeten rondkomen dan andere huishoudens.
Bijna 19% van de huishoudens met een persoon met ernstige beperkingen heeft een
laag inkomen, terwijl dit voor huishoudens zonder personen met beperkingen bijna
13% is. Huishoudens met leden met lichte beperkingen hebben relatief weinig een
laag inkomen, wat in overeenstemming is met het feit dat deze groep gemiddeld het
hoogste huishoudensinkomen heeft (zie tabel 4.3).

Het percentage huishoudens met een laag inkomen is in Nederland met een derde
afgenomen (zie ook scp/cbs 2001). De afname onder huishoudens met lichte beper-
kingen is nog sterker dan onder huishoudens zonder beperkingen. In de jaren negentig
zijn de netto-inkomens van de huishoudens met lichte beperkingen het meest toege-
nomen (tabel 4.4). Voor de categorie huishoudens met personen met een sterke
beperking is de afname echter het kleinst (15%). Hieruit blijkt dat de toename van het
aantal werkenden in Nederland en de stijging van het inkomensniveau meer dan
evenredig de inkomenspositie van huishoudens met personen met ernstige beperkingen
hebben verslechterd.21

4.4 Ziektegerelateerde kosten en compenserende voorzieningen voor mensen 
met lichamelijke beperkingen

4.4.1 Inleiding
In eerdere Rapportages gehandicapten is regelmatig bericht over de ziektegerelateer-
de kosten die personen met gezondheidsproblemen maken. Dit betreft bijvoorbeeld
de eigen bijdrage voor de thuiszorg, niet-vergoede geneesmiddelen, hulpmiddelen of
woningaanpassingen, maar ook kosten in verband met een dieet of extra stookkosten.
Ook de premies en het eigen risico voor de ziektekostenverzekering kunnen worden
opgevat als ziektegerelateerde kosten. Deze worden echter in deze paragraaf buiten
beschouwing gelaten, omdat ze al in het besteedbare inkomen zijn verwerkt.
Ook mensen zonder lichamelijke beperkingen hebben dit soort uitgaven (zoals de
kosten voor de tandarts of een bril). Hierom kunnen we niet altijd spreken van meer-
kosten voor mensen met beperkingen. Uit het Globe-onderzoek (Van Agt et al. 1996)
bleek bijvoorbeeld dat personen met matige tot ernstige beperkingen halverwege de
jaren negentig ongeveer 27 à 41 euro per maand uitgaven en degenen zonder beper-
kingen circa 14 à 18 euro per maand. De zogenoemde meerkosten als gevolg van functie-
beperkingen bedroegen dus circa 14 à 23 euro per maand, ongeveer 50% van de ziekte-
gerelateerde kosten. 

Soms kunnen mensen gebruikmaken van voorzieningen om extra kosten te compen-
seren, zoals de Wet voorzieningen gehandicapten, de bijzondere bijstand of de fiscale
compensatie voor buitengewone uitgaven (waaronder ziektekosten). De extra kosten
worden dan (voor een deel) door de gemeenschap gedragen.
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In deze paragraaf wordt eerst aandacht besteed aan de ziektegerelateerde uitgaven 
(§ 4.4.2) en vervolgens aan het gebruik van compenserende voorzieningen (§ 4.4.3).
Met betrekking tot de ziektegerelateerde kosten zijn alleen gegevens beschikbaar
over personen met een chronische ziekte, waardoor een vergelijking met de uitgaven
van degenen zonder chronische ziekte niet mogelijk is.

4.4.2 Ziektegerelateerde kosten
Recente gegevens over ziektegerelateerde uitgaven zijn beschikbaar dankzij het
Patiëntenpanel Chronisch Zieken (ppcz) van het Nivel. Aan dit onderzoek hebben
2.440 personen met een chronische ziekte deelgenomen, van wie ongeveer eenderde
lichamelijke beperkingen ervaart (Rijken et al. 2001: 15). Omdat in dit hoofdstuk
degenen met lichamelijke beperkingen centraal staan, hebben de hierna volgende
gegevens alleen betrekking op de chronisch zieken uit het panel die lichamelijke
beperkingen hebben.22 Dit betreft een minderheid van de chronisch zieken. Anderzijds
heeft van degenen met matige of ernstige beperkingen ruim 85% ook een chronische
ziekte (zie § 1.4.3). Voor een overzicht van de ziektegerelateerde kosten van chronisch
zieken in het algemeen wordt verwezen naar de Nivel-rapportages (zie bv. Rijken et
al. 2001).

Tabel 4.7 geeft een overzicht van het aandeel chronisch zieken met beperkingen dat
in 1999 ziektegerelateerde uitgaven heeft gedaan en het gemiddelde bedrag dat zij daar
in dat jaar zelf aan kwijt waren (bijvoorbeeld vanwege een eigen risico of eigen bijdrage
of niet verzekerde kosten). Het gaat dus nadrukkelijk om kosten die niet vergoed
werden door de verzekeraar. Er is bij het inventariseren van de kosten geen rekening
gehouden met het feit dat mensen soms compensatie van een deel van de kosten krijgen
via de inkomstenbelasting (zie ook § 4.4.3).

In 1999 had 81% van degenen met een chronische ziekte én lichamelijke beperkingen
ziektegerelateerde uitgaven. Deze bedroegen gemiddeld circa 750 euro op jaarbasis
(tabel 4.7), waarbij de kosten worden onderschat omdat niet alle respondenten de
kosten voor hulpmiddelen volledig hebben opgegeven (zie ook noot a in tabel 4.7).
Circa eenderde van deze groep heeft uitgaven gedaan voor de tandarts (gemiddeld
circa 185 euro) en circa een kwart tot 30% betaalde de medicijnen (al dan niet op
recept).23

Eén van de grootste kostenposten vormde de eigen bijdrage voor de thuiszorg
(27%, gemiddeld 644 euro per jaar). Daarnaast heeft een kleine groep relatief hoge
eigen uitgaven voor de maaltijdvoorziening (ruim 550 euro per jaar, al staat daar
tegenover dat op de boodschappen kan worden bezuinigd), hulpmiddelen (bijna 400
euro), voeding of dieet (315 euro), extra kledingkosten of reiskosten (circa 240 euro).
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Tabel 4.7 Ziektegerelateerde uitgaven door chronisch zieken met lichamelijke beperkingen 
(exclusief de kosten voor een ziektekostenverzekering), 1999 (in procenten en 
gemiddelde bedragen in euro’s)

gemiddeld bedrag in euro’s
% per gebruiker per persoon

tandarts 33 187 61
kosten ‘om iets terug te doen’ 32 90 29
geneesmiddelen zonder recept 30 116 35
thuiszorg 27 644 172
hulpmiddelena 25 395 98
reiskosten 25 228 56
geneesmiddelen op recept 24 58 14
extra energiekosten 17 117 20
medisch specialist 14 68 11
huisarts 14 63 9
extra kosten voeding/dieet 12 315 38
alternatieve geneesmiddelen op recept 10 123 13
verbandmiddelen 10 60 6
extra kledingkosten 9 247 23
alternatieve behandelaars 9 212 19
paramedici 9 158 15
ambulance, zittend ziekenvervoer 8 61 5
maaltijdvoorziening 5 556 12
ggz 3 184 5
ziekenhuisopname 3 74 2
overige kosten 6 280 16

totale kosten per jaar allen (incl. degenen zonder kosten) 81 750 605

a De kosten van hulpmiddelen worden waarschijnlijk onderschat, doordat niet naar verschillende categorieën van 
hulpmiddelen is gevraagd, maar alleen een totaalvraag is gesteld (zie ook Rijken et al. 2000: 70). In 1997, toen wel
naar afzonderlijke hulpmiddelen werd gevraagd, maakte 42% van chronisch zieken met lichamelijke beperkingen
kosten voor hulpmiddelen. De kosten per gebruiker bedroegen gemiddeld 635 euro. De totale gemiddelde kosten 
voor alle personen met een lichamelijke beperking en een chronische ziekte zouden in dat geval geen 605 maar 
circa 750 euro per jaar bedragen.

Bron: Nivel (PPCZ 2000) SCP-bewerking

De kosten van degenen met lichamelijke beperkingen zijn over het algemeen hoger
dan van de chronisch zieken in het algemeen (inclusief degenen zonder lichamelijke
beperkingen). Zo had in 1999 van alle chronisch zieken 72% te maken met ziekte-
gerelateerde kosten, die gemiddeld circa 520 euro bedroegen (Rijken et al. 2001). Uit
een analyse over de jaren 1997-1999 (onder de gehele groep chronisch zieken) blijkt
dat het aandeel extra kosten tussen 1997 en 1999 iets is afgenomen (in 1997 was het
nog 77%) en dat bovendien de extra kosten per persoon in 1999 iets lager waren dan
twee jaar daarvoor. Men betaalde in 1999 vooral minder eigen bijdragen voor medisch-
specialistische en paramedische zorg en geneesmiddelen op recept. Dit hangt samen
met de Algemene Eigen Bijdrage-regeling, die in 1997 en 1998 gold en in 1999 werd
afgeschaft: mensen hoefden toen niet langer bij te betalen voor geneesmiddelen op
recept, specialistische verrichtingen en poliklinische consulten (Rijken et al. 2001).24
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Binnen de groep chronisch zieken zijn er mensen met relatief geringe en relatief veel
ziektegerelateerde uitgaven. Zo bleek eerder dat vooral degenen met lichamelijke
beperkingen (vooral motorische beperkingen) vaak veel hogere uitgaven hebben dan
personen zonder degelijke beperkingen. Dit scheelt, als de andere omstandigheden
gelijk blijven, circa 475 euro per jaar. Bovendien leidt een langere ziekteduur tot
hogere uitgaven. Ieder jaar dat iemand chronisch ziek is, leidt dat gemiddeld tot 5 euro
per jaar extra (De Klerk 2000; Rijken et al. 2001). Degenen die een (arbeidsongeschikt-
heids)uitkering ontvangen, zijn gemiddeld circa 225 euro per jaar meer kwijt dan
anderen. Bovendien zijn de kosten hoger voor hoogopgeleiden en degenen met een
particuliere zorgverzekering.

Uit tabel 4.8 blijkt dat circa een op de zes chronisch zieken 680 euro of meer uitgeeft
aan ziektegerelateerde kosten (waarbij de kosten voor de ziektekostenverzekering en
voor hulpmiddelen buiten beschouwing zijn gelaten). Bij degenen met lichamelijke
beperkingen is dit een op de vier. Hierbij wordt nogmaals benadrukt dat de kosten van
de ziektekostenverzekering, een grote kostenpost (zeker bij particulier verzekerden),
hierin niet meegenomen zijn, omdat deze al verwerkt zijn in het besteedbaar inkomen.

Tabel 4.8 Ziektegerelateerde uitgaven van personen met een chronische ziekte (exclusief de 
kosten voor een ziektekostenverzekering en voor hulpmiddelen), 1997-1999 
(verticaal gepercenteerd)

geen beperkingen wel beperkingen totaal

uitgaven in een jaar (1998)
geen uitgaven 30 20 27
1–680 euro 60 55 58
681–1.360 euro 7 15 9
≥ 1.361 euro 4 10 6

aantal jaar uitgaven boven 680 euro
0 jaar 85 68 81
1 jaar 10 17 12
2 jaar 5 16 8

(n) (1.032) (418) (1.450)

Bron: Nivel (PPCZ’98-PPCZ 2000) SCP-bewerking

Ziektegerelateerde kosten worden vaak gedurende meerdere jaren gemaakt. Zo
gebruiken mensen vaak jarenlang medicijnen, zijn zij langdurig onder behandeling
van een specialist, of zijn zij lange tijd thuiszorgcliënt. Uit het ppcz-onderzoek blijkt
dat 37% van degenen met een chronische ziekte in alle drie de onderzochte jaren
ziektegerelateerde kosten maakt en dat nog eens 42% in twee van de drie jaar kosten
heeft (niet in tabel).
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Als een periode van twee jaar in ogenschouw wordt genomen, dan heeft een op de
zes chronisch zieken met lichamelijke beperkingen twee jaar met kosten van meer
dan 680 euro te maken gehad. Een even grote groep heeft het ene jaar wel en het
andere jaar niet deze grens bereikt. Onder degenen zonder lichamelijke beperkingen
zijn deze aantallen beduidend lager (daar geeft maar 5% twee achtereenvolgende
jaren meer dan 680 euro uit aan ziektegerelateerde kosten).

Uit Nivel-onderzoek onder degenen die (in 1998) minimaal 900 euro aan ziekte-
gerelateerde uitgaven betaalden, blijkt dat vooral een viertal clusters van uitgaven-
categorieën tot hoge uitgaven kunnen leiden (niet in tabel). Dit bevat de clusters
‘thuiszorg, verbandmiddelen, ziekenvervoer en maaltijdvoorziening’ (26% van de totale
uitgaven onder degenen met hoge kosten), ‘voeding, energie, kleding, geneesmiddelen
zonder recept’ (18%), ‘hulpmiddelen of aanpassingen, reiskosten’ (16%) en ‘tandarts
of specialist’ (16%). De eerste drie clusters betreffen vooral kostenposten die mensen
zonder chronische ziekten of lichamelijke beperkingen over het algemeen niet zullen
hebben; hiervan zou bij een groot deel van de kosten weleens echt sprake van meer-
kosten kunnen zijn (voor veel van deze kostenposten geldt dat mensen zonder 
chronische ziekten of beperkingen deze niet maken).

4.4.3 Compenserende voorzieningen
Er zijn verschillende mogelijkheden om niet-verzekerde ziektegerelateerde uitgaven
financieel te compenseren. De belangrijkste voorzieningen die de overheid hiervoor
beschikbaar heeft, zijn de Wet voorzieningen gehandicapten (wvg), de bijzondere
bijstand en de fiscale tegemoetkoming wegens buitengewone lasten voor ziekte en
invaliditeit. Alleen de wvg is specifiek voor personen met lichamelijke beperkingen
of chronische ziekten. In hoofdstuk 5 wordt aandacht besteed aan het gebruik dat
mensen maken van de wvg voor vervoersvoorzieningen en in hoofdstuk 7 komt het
gebruik van de wvg voor woningaanpassingen aan de orde. In deze paragraaf wordt
alleen aandacht besteed aan de bijzondere bijstand, die op gemeentelijk niveau wordt
vormgegeven, en aan de fiscale compensatie, een regeling die door het rijk wordt uit-
gevoerd (zie ook § 4.2).

In het avo-gehandicaptenonderzoek is aan personen met een lichamelijke beperking
gevraagd of zij gedurende het jaar voorafgaand aan het onderzoek bijzondere bijstand
hebben gebruikt. Dit blijkt bij 5,5% van de respondenten het geval te zijn geweest,
wat iets meer is dan onder de gemiddelde bevolking (3,9%). Dit hangt uiteraard ook
samen met het feit dat huishoudens met leden met lichamelijke beperkingen vaker
van een laag inkomen moeten rondkomen (tabel 4.6). Van degenen met lichamelijke
beperkingen die moeite hebben om van hun inkomen rond te komen, heeft een zesde
bijzondere bijstand gebruikt.

De bijstand is vooral ontvangen voor medische kosten (52% van de gebruikers) en
de aanschaf van duurzame gebruiksgoederen (43%), maar ook voor schulden (14%)
en scholing of kinderopvang (10%).
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De belangrijkste reden die mensen aangeven om geen bijstand aan te vragen, is dat
men deze niet nodig heeft (waarschijnlijk omdat men geen extra kosten heeft gemaakt),
er niet voor in aanmerking denkt te komen of een te hoog inkomen heeft. Andere
redenen zijn trots of schaamte en het feit dat men niet aan deze optie gedacht heeft
of de regeling niet goed kent (tabel 4.9).

Ongeveer twee keer zoveel mensen hebben gebruikgemaakt van de mogelijkheid
om hun gemeentelijke lasten te laten kwijtschelden. Onder degenen met lichamelijke
beperkingen is dit nauwelijks hoger dan onder de algemene bevolking, maar onder
degenen die zelf aangeven dat zij moeite hebben om rond te komen van hun inkomen,
is dit ruim een vijfde. Dat betekent dat de overgrote meerderheid toch gemeentelijke
lasten moeten betalen. De redenen om hiervan geen gebruik te maken komen ongeveer
overeen met de redenen om geen bijzondere bijstand te gebruiken: veel mensen geven
aan dat zij het niet nodig hebben of een te hoog inkomen hebben, maar er is ook een
groep die zegt te denken dat ze niet in aanmerking zouden komen. Of dit zo is en
waarom ze dan niet in aanmerking zouden komen, is op basis van het beschikbare
datamateriaal niet na te gaan.

Tabel 4.9 Gebruik van compenserende maatregelen onder gehele bevolking en personen met 
een lichamelijke beperking, 18 jaar en ouder en de belangrijkste redenen voor 
niet-gebruik, 2000 (in procenten)

kwijtschelding aftrek buitengewone
bijzondere gemeentelijke lasten
bijstand lasten ziektekosten

gebruik onder algemene bevolkinga 3,9 9 5,4c

gebruik onder degenen met lichamelijke beperkingen 5,5 10,2 12,1
idem, onder degenen met inkomensproblemenb 14,4 21,6 17,7

belangrijkste redenen niet-gebruik:
ik heb het niet nodig 33 35 7
ik voldoe niet aan de drempel – – 48
ik denk niet in aanmerking te komen 33 28 25
ik heb te hoog inkomen 12 26 –
gevoelens van trots of schaamte 5 2 –
niet aan gedacht 4 4 6
ken regeling niet goed 3 1 6
eerdere aanvraag werd afgewezen 3 1 1
denk eerst eigen geld te moeten aanspreken 3 1 –
vind het te veel rompslomp 1 0,5 2
ben eerder onaangenaam behandeld 1 0 –
wil geen persoonlijke gegevens verstrekken 1 1 –
anders 2 1 5
totaal 100 100 100

a Deze percentages hebben betrekking op huishoudens en niet op personen.
b Degenen die schulden moeten maken of interen op hun spaarmiddelen.

Bron: SCP (AVO-gehandicapten 2000);b SCP/CBS (2001);c CBS (Eurostat)

112 Financiële positie



Circa één op de acht personen met een lichamelijke beperking heeft gebruikgemaakt
van de mogelijkheid om buitengewone lasten in verband met ziektekosten af te trekken
van de inkomstenbelasting. De belangrijkste reden om dit niet te doen is het feit dat
met niet aan de drempel voldoet of zelf denkt hiervoor niet in aanmerking te komen
(vermoedelijk ook omdat men niet aan de drempel voldoet).

In de Rapportage gehandicapten 2000 werd nagegaan in hoeverre mensen met een 
chronische ziekte (waarvan ook een deel geen lichamelijke beperkingen heeft) gebruik-
maken van de compenserende voorzieningen. Ook daar bleek het aandeel zeer klein
te zijn. Zo heeft slechts 3% van de chronisch zieken weleens gebruik gemaakt van de
bijzondere bijstand (Weide et al. 1999: 28) en heeft 8% van de panelleden ziektekosten
als aftrekpost opgevoerd bij de opgave voor de inkomstenbelasting over 1999 (Rijken
et al. 2001).

Hoewel de gegevens niet helemaal vergelijkbaar zijn, door een andere vraagstelling,
lijkt het erop dat personen met een lichamelijke beperking iets vaker gebruikmaken
van een compenserende voorziening dan chronisch zieken. Dit is niet zo gek, als men
beseft dat vooral degenen met lichamelijke beperkingen vaak ziektegerelateerde kosten
maken. Toch maakt ook bij degenen met beperkingen een minderheid gebruik van
compenserende maatregelen.

4.5 Rondkomen van het inkomen door mensen met lichamelijke beperkingen 

In de vorige paragrafen is aandacht besteed aan de hoogte van het inkomen van mensen
met beperkingen en aan de ziektegerelateerde kosten die zij maken. Hieruit viel op te
maken dat degenen met beperkingen over het algemeen een lager inkomen hebben
en bovendien vaak te maken hebben met ziektegerelateerde uitgaven, die gezonde
mensen in mindere mate zullen maken. In deze paragraaf wordt nagegaan in hoeverre
mensen kunnen rondkomen van hun inkomen en of zij voldoende geld hebben om
bepaalde uitgaven, zoals voor kleding of voor vakanties, te kunnen maken.

In het avo-gehandicaptenonderzoek is aan mensen met een lichamelijke beperking
gevraagd in hoeverre zij kunnen rondkomen van hun (huishoudens)inkomen. In
tabel 4.10 wordt dit weergegeven, uitgesplitst naar leeftijd en mate van de lichamelijke
beperkingen. Ter vergelijking worden dezelfde gegevens gepresenteerd voor de alge-
mene bevolking

Ongeveer 14% van de mensen met lichamelijke beperkingen geeft aan dat zij
schulden moeten maken (vooral de wat jongere mensen) of hun spaarmiddelen moeten
aanspreken (de wat oudere mensen) om rond te kunnen komen van hun inkomen,
wat iets meer is dan in de algehele bevolking (11%). Degenen met ernstige beperkingen
hebben hier iets meer moeite mee dan de personen met lichte beperkingen. In verge-
lijking met de gehele bevolking houden personen met beperkingen minder vaak geld
over (respectievelijk 55% en 63%).
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Personen met (ernstige) beperkingen blijken vooral, meer dan anderen, moeite te
hebben om hun meubels te vervangen of op vakantie te gaan, maar hebben ook vaker
moeite om nieuwe kleding te kopen of iemand te eten te vragen.

Tabel 4.10 Mate waarin mensen met beperkingen van hun huishoudensinkomen kunnen 
rondkomen, naar mate van beperkingen en leeftijdscategorie, 2000 (in procenten)

degenen met lichamelijke beperkingena

mate van beperkingen leeftijdscategorie
gehele

licht matig ernstig 18-44 45-64 ≥ 65 totaal bevolkingb

moet schulden maken 5 3 6 10 5 1 5 3
spreekt spaarmiddelen aan 8 10 11 6 10 10 9 8
kan precies rondkomen 27 37 40 30 34 31 32 26
kan een beetje overhouden 47 44 38 41 43 49 45 52
kan veel geld overhouden 13 6 5 13 8 9 10 11
totaal 100 100 100 100 100 100 100 100

onvoldoende geld voor
vervanging oude meubels 18 23 27 26 22 15 21 12
vakantie elk jaar 14 21 31 22 18 17 19 10
nieuwe kleding 13 17 22 18 18 11 15 7
iemand te eten te vragen 11 17 19 15 16 11 14 4
verwarming huis 3 4 6 3 4 4 4 2
dagelijks een warme maaltijd 3 6 3 4 5 3 4 1

(n) (688) (354) (174) (320) (421) (476) (1.217) (9.194)

b De ‘gehele bevolking’ kent een iets andere samenstelling dan degenen met lichamelijke beperkingen. Als hiervoor
wordt gecorrigeerd (niet in de tabel), treden vrijwel dezelfde verschillen op als hier gepresenteerd worden.

Bron: a SCP (AVO-gehandicapten 2000); b CBS (SEP’99)

Ook in het Patiëntenpanel Chronisch Zieken is een aantal vragen voorgelegd waar-
mee duidelijk wordt in hoeverre mensen moeite hebben om rond te komen van hun
inkomen. Hierbij is, in navolging van Van Agt et al. (1996), uitgegaan van een aantal
items die betrekking hebben op de zogenoemde ‘sociale deprivatie’. Dit betreft goe-
deren of activiteiten die niet direct noodzakelijk zijn om normaal te kunnen leven (zoals
het kunnen betalen van verwarming of huur), maar waarvan verwacht kan worden dat
iedereen ten minste een aantal van deze zaken moet kunnen hebben of doen om in
de maatschappij sociaal te kunnen functioneren. Dit soort goederen of activiteiten
komen waarschijnlijk als eerste in aanmerking om op te bezuinigen als men een klein
budget heeft. Niet iedereen zal aan alle hier genoemde zaken behoefte hebben. Daarom
wordt pas van sociale deprivatie gesproken als een persoon minimaal drie van deze
activiteiten of goederen niet kan verrichten of kan aanschaffen. In tabel 4.11 wordt
weergegeven in hoeverre 15-64-jarigen met een chronische ziekte, al dan niet met
beperkingen, deze zaken niet hebben of doen en of dit vanwege financiële redenen
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is. In de laatste kolommen wordt vervolgens het product van deze beide uitkomsten
weergegeven en is dus te lezen welk aandeel vanwege financiële redenen iets niet
heeft of kan. 

Tabel 4.11 Vanwege financiële redenen afzien van bepaalde zaken, onder chronisch zieken, naar
al dan niet hebben van lichamelijke beperkingen onder 15-64-jarigen, 1998 (in procenten)

wv. wegens
niet hebben/doen financiële redena deprivatie

zonder met zonder met zonder met
bep. bep. bep. bep. bep. bep.

eens in 14 dagen avondje uit 27 83 22 33 13 27
regelmatig aanschaffen van nieuwe kleren 20 43 57 68 11 28
auto 25 34 46 63 11 20
minimaal een week per jaar buitenshuis 

op vakantie 20 37 51 63 10 21
minimaal een keer per maand kennissen 

te eten krijgen 50 60 13 28 6 16
lidmaatschap van sociale of culturele 

verenigingen 37 57 13 28 4 15
vrijetijdsspullen zoals sportuitrusting, 

bijv. voor kinderen 22 46 22 35 4 14

totaal (minimaal drie zaken niet kunnen 
vanwege financiële redenen) 10 23

a Een klein aantal respondenten gaf twee redenen op, waarvan ook financiële redenen. Deze zijn hier meegenomen.

Bron: Nivel (PPCZ’98) SCP-bewerking

Uit tabel 4.11 blijkt dat circa vijf op de zes mensen met beperkingen niet eens per
veertien dagen uitgaan. Bij ongeveer eenderde is dit (ook) vanwege financiële redenen.
Dit betekent dat in totaal 27% van degenen met chronische ziekten en lichamelijke
beperkingen niet eens in de veertien dagen uitgaat vanwege financiële redenen. Niet
regelmatig nieuwe kleren aanschaffen, geen auto hebben of niet minimaal een week
per jaar op vakantie gaan, komt minder vaak voor, maar áls mensen hiervan afzien, dan
is dat vaker vanwege financiële redenen. Dit betekent dat ruim een vijfde van degenen
met lichamelijke beperkingen deze dingen niet kan doen vanwege (onder meer)
financiële redenen.

In totaal is er bij ongeveer 23% van degenen met lichamelijke beperkingen sprake
van sociale deprivatie, ruim tweemaal zo vaak als bij degenen die wel een chronische
ziekte, maar geen lichamelijke beperkingen ervaren.

Uit een rapportage van het Nivel blijkt bovendien dat sociale deprivatie vaker voorkomt
onder personen met een lagere opleiding, degenen met een uitkering en ziekenfonds-
verzekerden, ofwel onder degenen met een laag inkomen (Rijken et al. 1999).
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4.6 Inkomen van personen met een verstandelijke handicap

In de voorgaande edities van de Rapportage gehandicapten is de financiële positie van
mensen met een verstandelijke handicap onderbelicht gebleven. De reden hiervoor
was dat hierover geen gegevens beschikbaar waren. Dat is nu anders dankzij het
onderzoek naar personen met een verstandelijke handicap (pvh, zie ook bijlage B),
waarin ook een aantal vragen is gesteld over het hebben van een Wajong-uitkering25

en de hoogte van het inkomen. Deze vragen zijn gesteld aan de familie (veelal ouders)
van degenen met een verstandelijke handicap. In deze paragraaf wordt eerst aandacht
besteed aan de inkomensbronnen en vervolgens aan de hoogte van het inkomen. 

In principe heeft iedereen met een verstandelijke handicap van 18 jaar of ouder recht
op een eigen inkomen. De inkomensbronnen kunnen verschillen. Zo zullen met name
degenen met ernstige verstandelijke beperkingen in aanmerking komen voor een
Wajong-uitkering. Degenen met lichte beperkingen zullen wellicht arbeidsinkomsten
hebben, waarbij zij deze arbeid al dan niet via de sociale werkvoorziening verrichten
(zie ook hoofdstuk 3). Ook kunnen – vooral oudere – mensen met een verstandelijke
handicap inkomsten uit vermogen hebben, als zij geld hebben geërfd van hun ouders.

In tabel 4.12 wordt weergegeven in hoeverre personen met een verstandelijke handicap
een Wajong-uitkering hebben. De gegevens moeten met enige voorzichtigheid worden
geïnterpreteerd, omdat sommige respondenten niet precies weten welk type uitkering
de persoon met de verstandelijke handicap krijgt (dit blijkt bijvoorbeeld doordat men
soms dacht dat 65-plussers een Wajong-uitkering kregen, wat niet mogelijk is).

Tabel 4.12 Gebruik Wajong-uitkering door personen met een verstandelijke handicap, 
naar mate van handicap en woonvorm, 18-64-jarigen, 2000 (verticaal gepercenteerd)

ernst handicap woonvorm
ouders/ (begeleid)

licht matig ernstig familie zelfstand. GVTa AIVGa totaal

wel Wajong-uitkering 40 60 84 31 26 62 87 58
geen Wajong-uitkering 60 40 16 69 74 38 13 42

(n) (377) (327) (226) (232) (147) (210) (342) (930)

a GVT is gezinsvervangend tehuis en AIVG is algemene instelling voor verstandelijk gehandicapten 
(zie ook hoofdstuk 7).

Bron: SCP (PVH 2000)

Bijna 60% van de 18-64-jarigen met een verstandelijke handicap heeft een Wajong-
uitkering. Dit betreft ruim 40.000 mensen, ervan uitgaand dat er ongeveer 70.000
verstandelijk gehandicapten tussen 18 en 64 jaar oud zijn (zie ook bijlage D).26
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Personen met een ernstige verstandelijke handicap hebben vaker een uitkering (82%)
dan degenen met een lichte handicap (49%). Vooral aivg-bewoners en bezoekers van
een dagverblijf hebben vaak een Wajong-uitkering. Van degenen die bij een sociale
werkvoorziening werken, heeft ongeveer 23% een (aanvullende) Wajong-uitkering.

Uit de gegevens is niet af te leiden of personen recht zouden hebben op een Wajong-
uitkering. Zo is niet bekend of iemand voor minstens 25% arbeidsongeschikt is. Wel
is opvallend dat bijvoorbeeld bij de aivg’s, ongeveer 12% van de bewoners geen
Wajong-uitkering heeft. Uit het onderzoek is niet te achterhalen of deze mensen een
andere uitkering krijgen (bv. een bijstands- of wao-uitkering). 

Wel blijkt uit onderzoek van Kruisbergen et al. (2000) dat het aantal mensen met een
Wajong-uitkering stijgt. Zo is in de periode 1994-1999 de Wajong-populatie met
12.000 mensen toegenomen tot 121.500 mensen in 1999 (dit betreft uiteraard ook
mensen met andere dan verstandelijke beperkingen). De belangrijkste reden van het
toenemende aantal Wajong-ontvangers is dat de instroom (ongeveer 6.000 mensen
per jaar) groter is dan de uitstroom (ongeveer 3.000 per jaar). Met name in de periode
1994-1997 is de instroom toegenomen. Dit wordt vooral geweten aan een grotere
bekendheid met de wet (Kruisbergen et al. 2000: 7).

Behalve de inkomensbron, is ook de hoogte van het inkomen van belang. Tabel 4.13
geeft een globaal overzicht van de hoogte van het netto-inkomen. Van ongeveer een
zesde van de verstandelijk gehandicapten is het inkomen onbekend (vooral van
bewoners van aivg’s en GVT’s weet men vaak niet het exacte inkomen aan te geven).
Ongeveer de helft van de verstandelijk gehandicapten (bijna 60% als de onbekende
inkomens buiten beschouwing worden gelaten) heeft een inkomen dat ongeveer gelijk
is aan het bijstandsniveau. Dit komt vooral veel voor bij mensen in een aivg en bij
degenen met een ernstige verstandelijke handicap (deels overlappende groepen). Vooral
degenen die bij ouders of begeleid zelfstandig wonen hebben een inkomen dat iets
hoger is. Slechts 20% van de volwassenen met een verstandelijke handicap heeft een
inkomen van minimaal 817 euro per maand (817 euro is ongeveer de hoogte van het
minimumloon). Deze mensen werken vrijwel allemaal (96%) in een sociale werk-
voorziening (niet apart weergegeven in de tabel).

Slechts een enkeling (minder dan 1% van de volwassen verstandelijk gehandicapten)
heeft een inkomen van meer dan 1.134 euro per maand (niet apart weergegeven in
tabel). Het is dan ook duidelijk dat vrijwel alle mensen met een verstandelijke handicap
van een gering inkomen moeten rondkomen.

Dat ook personen in een aivg, gvt of dagverblijf soms meer hebben dan het
minimum inkomen, kan bijvoorbeeld verklaard worden doordat zij of een (klein)
baantje hebben of een ouderlijke bijdrage krijgen. 
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Tabel 4.13 Hoogte van het inkomen, naar mate van handicap en woonvorm, 18-64-jarigen met 
een verstandelijke handicap, 2000 (verticaal gepercenteerd)

ernst handicap woonvorm
ouders/ (begeleid)

licht matig ernstig familie zelfstand. GVT AIVG totaal

maximaal 634 euro 38 49 61 32 22 50 65 48
635 - 816 euro 18 16 16 23 23 15 12 17
minimaal 817 euro 30 18 2 42 43 10 1 19
onbekend 14 17 21 3 12 25 22 17
totaal 100 100 100 100 100 100 100 100

(n) (396) (352) (248) (233) (147) (232) (384) (996)

Bron: SCP (PVH2000)

In tabel 4.13 gaat het alleen om de maandelijkse inkomsten. Ongeveer 20% van de
verstandelijk gehandicapten ontvangt (daarnaast) opbrengsten uit vermogen, bijvoor-
beeld als gevolg van een erfenis die overleden ouders hebben nagelaten. Zo heeft circa
27% van de volwassen verstandelijk gehandicapten jonger dan 65 jaar geen ouders
meer. Meestal zijn deze inkomsten zeer bescheiden (slechts 2% van degenen die 
vermogensinkomsten heeft, krijgt meer dan 2.269 euro per jaar).

Degenen die in een gvt of aivg wonen, betalen de verplichte eigen bijdrage voor hun
verblijf in een awbz-voorziening (maximaal 1.520 euro per maand per 1 juli 2000).
De meesten houden dan ook alleen zak- en kleedgeld over (officieel krijgt iemand in
een awbz-voorziening circa 188 euro per maand).27 Vaak krijgen de gehandicapten
dit bedrag niet zelf in handen, maar is er een curator die hun geld voor hen beheert.

Of mensen met een verstandelijke handicap door hun veelal geringe inkomen in
financiële problemen komen, en bijvoorbeeld geen vrijetijdsactiviteiten kunnen ver-
richten, komt aan de orde in hoofdstuk 5, dat gaat over de vrijetijdsbesteding.

4.7 Samenvatting

In dit hoofdstuk is aandacht besteed aan de financiële positie van mensen met beper-
kingen. Hierbij is niet alleen, op basis van inkomensgegevens die respondenten zelf
verstrekken, gekeken naar de hoogte van de inkomens en de ontwikkelingen daarin,
maar ook naar de ziektegerelateerde kosten die personen met beperkingen maken.

Bruto-persoonsinkomens gestegen
Gemiddeld hebben 18-64-jarigen (aan de inkomens van 65-plussers is geen aandacht
besteed in dit hoofdstuk) met ernstige lichamelijke beperkingen ruim 3.000 euro
minder bruto-persoonsinkomen dan degenen zonder lichamelijke beperkingen 
(respectievelijk 21.600 om 24.800 euro per jaar). Deze inkomensverschillen komen
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voor een belangrijk deel doordat mensen met beperkingen minder vaak aan de arbeids-
markt deelnemen dan anderen (zie ook de Rapportage gehandicapten 2000).

Het inkomen van degenen met beperkingen is gemiddeld iets meer toegenomen
dan van personen zonder beperkingen, maar dit kan vooral worden verklaard doordat
de groep in het avo’99 anders is samengesteld (iets meer ouderen, meer hoogopge-
leiden). Bij degenen die een uitkering ontvangen zijn de inkomens van degenen met
beperkingen (die vaak een arbeidsongeschiktheidsuitkering krijgen) meer toegenomen
dan van personen zonder beperkingen (die vaak een bijstands- of werkloosheids-
uitkering hebben). Dit komt mede doordat degenen met beperkingen in 1999, vaker
dan in 1991, aanvullende inkomsten (vaak uit arbeid) hebben.

Ongeveer 40% van degenen die voor hun 65e jaar beperkingen hebben gekregen,
zegt zelf dat hun inkomsten als gevolg van die beperkingen achteruit zijn gegaan
(met 4.800 euro per jaar), omdat ze zijn gestopt met werken of ander werk zijn gaan
doen.

Netto-huishoudensinkomens ook toegenomen
Huishoudens waarvan (minimaal) één van de leden ernstige lichamelijke beperkingen
heeft, hebben een lager inkomen dan huishoudens zonder personen met beperkingen
(dit scheelt een kleine 2.000 euro per jaar). De stijging van de inkomens van de huis-
houdens met leden met ernstige beperkingen is iets geringer dan bij andere huis-
houdens. Dit is ook terug te zien in de ontwikkeling van het aandeel huishoudens dat
van een laag inkomen moet zien rond te komen: dit is sinds 1991 aanzienlijk gedaald,
maar de daling was geringer bij de huishoudens met leden met ernstige beperkingen
dan bij de huishoudens zonder beperkingen.

Ziektegerelateerde kosten
Ongeveer 80% van de personen met lichamelijke beperkingen (en chronische ziekten)
heeft in een jaar ziektegerelateerde kosten gemaakt (voor bijvoorbeeld de tandarts,
medicijnen zonder recept, of de eigen bijdrage voor woningaanpassingen). Deze kosten
bedragen gemiddeld minstens 750 euro per jaar. De kosten kunnen aanzienlijk ver-
schillen. Zo betaalt ongeveer 10% van degenen met beperkingen meer dan 1.360 euro
per jaar. Het is niet bekend hoeveel kosten personen zonder beperkingen gemiddeld
maken, zodat niet duidelijk is in hoeverre er gesproken kan worden van meerkosten
als gevolg van een beperking.

Mensen met beperkingen kunnen minder makkelijk rondkomen
Als gevolg van hun lagere inkomen en de relatief hoge kosten kunnen personen met
beperkingen minder makkelijk rondkomen van hun inkomen dan anderen. Zij hebben
vooral meer moeite om op vakantie te gaan of nieuwe meubels te kopen, maar ook
om iemand anders te eten te vragen. Dit komt vooral voor bij degenen met ernstige
beperkingen.
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Bij 23% van degenen met lichamelijke beperkingen (en chronische ziekten) is sprake
van sociale deprivatie. Dat wil zeggen dat deze mensen vanwege financiële redenen
een aantal zaken niet kunnen doen of hebben die nodig zijn om in de maatschappij
sociaal te kunnen functioneren (zoals uitgaan of mensen te eten uitnodigen). Dit is
ruim twee keer zoveel als bij degenen die wel een chronische ziekte hebben, maar
geen lichamelijke beperkingen.

Inkomens van personen met een verstandelijke handicap
Over de inkomens van personen met een verstandelijke handicap was niet veel bekend.
Uit het pvh-onderzoek (zie bijlage B) blijkt dat ongeveer de helft van de personen
met een verstandelijke handicap (van wie het inkomen bekend is) een netto-inkomen
heeft van maximaal 634 euro per maand. Ongeveer 20% heeft een inkomen van mini-
maal 817 euro, wat ongeveer gelijk is aan het minimumloon. Dit betreft vrijwel alle
personen die in een sociale werkvoorziening werken. Dit maakt duidelijk dat de 
personen met een verstandelijke handicap vrijwel allemaal van een zeer gering inkomen
moeten rondkomen.
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Noten

1 Hoewel in dit hoofdstuk, net als in andere hoofdstukken, de term ‘beperkingen’
wordt gehanteerd, is bij het vervaardigen van de tabellen 4.2 tot en met 4.6 
uitgegaan van een andere indicator voor beperkingen dan in de rest van het 
rapport. Dit heeft te maken met de manier waarop hier in de enquête naar is
gevraagd (alleen gegevens over lichamelijke belemmeringen zijn al sinds 1991
beschikbaar), zie ook noot a bij tabel 3.4.

2 Personen die al voor 1987 een wao-uitkering kregen en van wie de arbeids-
ongeschiktheidsklasse niet veranderde, behielden hun recht op het oude 
uitkeringspercentage.

3 De initiële wao-uitkering geeft bij volledige arbeidsongeschiktheid recht op een
uitkering van 70% van het laatstverdiende loon; de duur ervan hangt af van de
leeftijd (een half jaar voor 33-37-jarigen, oplopend tot maximaal zes jaar voor
personen van 58 jaar of ouder).

4 Bij ziektegerelateerde kosten kan men denken aan de premies voor de zorg-
verzekering, kosten voor arts, tandarts, ziekenhuisopname of medicijnen,
kosten voor kunst- of hulpmiddelen, bepaalde woningaanpassingen (mits er
een medische indicatie is en alleen voor kosten waarvoor geen wvg-vergoeding
ontvangen is), vervoerskosten, bepaalde dieetkosten (mits er een medische
indicatie is; er gelden maximale bedragen voor specifieke ziektegroepen), extra
uitgaven voor kleding en beddengoed, kosten voor gezinshulp of kosten voor
speciaal onderwijs (mits er een medische indicatie is). 

5 Zo gold bij de inkomstenbelasting van 2000 een niet-aftrekbare drempel van
12,2% van het onzuiver inkomen (met een minimum van 698 euro en een 
maximum van 5.805 euro). In de gegevens waarop dit hoofdstuk is gebaseerd,
wordt gesproken van guldens. Bij het omrekenen naar euro’s is vaak afgerond
op gehele getallen. Hierdoor kunnen optellingen in tabellen soms niet helemaal
kloppen.

6 In 1998 waren er 463.000 belastingplichtigen die gebruikmaakten van de 
buitengewone lastenregeling; daarvan waren er 186.000 jonger dan 65 jaar. Van
deze laatsten maakten 75.000 mensen gebruik van het arbeidsongeschiktheids-
forfait, waarbij niet helemaal duidelijk is hoeveel belastingplichtigen gebruik-
maken van het chronisch-ziekenforfait (igz 2001).
De cg-Raad noemt overigens andere aantallen belastingplichtigen die buiten-
gewone lasten voor ziektekosten aftrokken in 1998, te weten 213.000 mensen
jonger dan 65 jaar en 167.00 personen van 65 jaar of ouder (cg-Raad 2001: 23).

7 De igcz meent daarentegen dat een verlaging van de drempel er gemakkelijk toe
kan leiden dat het oneigenlijke gebruik van de aftrek van bijzondere ziektekosten
toeneemt: bepaalde inkomensgroepen voldoen dan te makkelijk aan de drempel,
alleen al door de hoogte van hun premie voor de ziektekostenverzekering.

8 De cg-Raad (2001: 17) zou graag het chronisch-ziekenforfait omzetten in een
heffingskorting voor chronisch zieken met een laag inkomen (waarbij bijvoor-
beeld de ziekenfondsgrens aangehouden kan worden). Zij noemt bijvoorbeeld
een heffingskorting van 708 euro tot 115% van het sociaal minimum. Zij gaat er
dan van uit dat er geen sprake meer is van een drempel van ziektekosten en dat de
huidige eis dat mensen al twee jaar ziektekosten moeten hebben afgetrokken
komt te vervallen. Ook valt te denken aan een differentiatie in een forfait of 
heffingskorting naar zwaarte van de beperking of ziekte. 
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Hierbij zou dan bijvoorbeeld aangesloten kunnen worden bij de icf van de who
(zie hoofdstuk 1). De igcz-raad meent echter dat dit tot onevenredig grote 
uitvoeringskosten zou leiden en pleit dan ook voor het handhaven van het 
chronisch-ziekenforfait.

9 Daarvoor werden woonvoorzieningen verstrekt via de Regeling geldelijke steun
huisvesting gehandicapten (rgshg) en een groot aantal andere voorzieningen
voor gehandicapten via de Algemene arbeidsongeschiktheidswet (aaw). De
directe aanleiding voor de wvg was dat het kabinet een einde wilde maken aan
de ongelijke behandeling in de aaw van mensen die jonger en die ouder zijn
dan 65 jaar (ouderen konden geen beroep doen op de aaw, tenzij zij daar voor
hun 65e jaar al aanspraak op maakten). Daarnaast beoogt de wvg het stelsel
van voorzieningen ten aanzien van gehandicapten overzichtelijker te maken en
meer samenhang in de verstrekking van voorzieningen aan te brengen.

10 Behalve de eigen bijdrage (die geldt voor voorzieningen in natura) zijn er ook
eigen betalingen. Dit betreft het eigen aandeel dat de gehandicapte betaalt aan
een voorziening, waarvoor de gemeente een financiële tegemoetkoming verleent.

11 Voor mensen met een minimuminkomen was de eigen bijdrage vastgelegd op
ten hoogste 84 euro per jaar per huishouden. Voor inkomens tot anderhalf keer
het bijstandsniveau was dit maximaal 226 euro. Hogere inkomens moesten een
hogere eigen bijdrage betalen (maximaal een kwart van het deel van het inkomen
dat boven het sociaal minimum uitkomt).

12 Met ingang van 1 januari 1996 is de eigen bijdrage voor rolstoelen afgeschaft.
Voor andere voorzieningen wordt de bijdrage beperkt tot maximaal 45 euro
(Stct. 1995, nr. 215).

13 Dit was de Regeling tegemoetkoming onderhoudskosten thuiswonende meer-
voudig en ernstig lichamelijk gehandicapte kinderen (tog).

14 Dit bedrag geldt per 1 juli 2001.
15 Belangrijkste inkomensbron wil hier zeggen: de bron die het meeste inkomen

oplevert.
16 Zo bleek bijvoorbeeld uit onderzoek van Van Breukelen et al. (1995) dat als gevolg

van de Wet tba (nieuw arbeidsongeschiktheidscriterium en de herbeoordelingen)
het aandeel arbeidsongeschikten met een gedeeltelijke arbeidsongeschiktheids-
uitkering steeg.

17 Dit lijkt in tegenspraak met hoofdstuk 3, waarin werd aangetoond dat de kansen
van mensen met ernstige beperkingen op de arbeidsmarkt niet zijn toegenomen.
Hierbij is gecorrigeerd voor geslacht en opleidingsniveau. Deze correctie heeft
hier niet plaatsgevonden: voor een deel is de hier gevonden gestegen arbeids-
participatie toe te schrijven aan het feit dat in avo’99 de groep met ernstige
beperkingen anders is samengesteld dan in avo’91.

18 Het betreft inkomensgegevens uit een steekproef. Er kan niet geconcludeerd
worden dat er in 1999 meer ouderen of hoogopgeleiden met beperkingen zijn.
De respondentenaantallen zijn te klein om deze conclusies toe te laten.

19 Ook bij degenen zonder lichamelijke beperkingen komen arbeidsongeschikt-
heidsuitkeringen voor, bijvoorbeeld bij personen met psychische klachten.

20 Vergelijking van de gegevens uit tabel 4.3 en 4.4 laat zien dat het gemiddelde
netto-huishoudensinkomen sneller is gestegen (41%) dan het gemiddelde
bruto-persoonsinkomen. Dit komt doordat de inkomensgroei vooral tot stand
is gekomen doordat een miljoen mensen meer een baan hebben. Dat deze nieuwe
banen veel meer dan gemiddeld deeltijdbanen zijn, drukt daarbij het inkomen
gemiddeld over alle personen naar beneden.
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21 Ook in tabel 4.5 was al te zien dat de inkomensgroei van de eenpersoonshuis-
houdens (die hebben relatief vaak een laag inkomen) met beperkingen achter-
bleef bij die van de huishoudens zonder beperkingen.

22 Degenen met een lichamelijke beperking die geen chronische ziekte hebben,
komen niet voor in het Patiëntenpanel Chronisch Zieken.

23 Ook hier geldt dat deze kosten lang niet altijd meerkosten zullen zijn. Immers,
ook personen zonder lichamelijke beperkingen of chronische ziekten maken dit
type kosten.

24 De Algemene Eigen Bijdrage-regeling hield in dat ziekenfondsverzekerden een
eigen bijdrage moesten betalen van 20% van de kosten, met een maximum van
91 euro per jaar (voor 65-plussers en sommige groepen uitkeringsgerechtigden
bedroeg dit maximum 45 euro per jaar), voor bijvoorbeeld geneesmiddelen,
poliklinische consulten en specialistische verrichtingen. Voor verpleegdagen in
een ziekenhuis werd 3,60 euro per dag in rekening gebracht.

25 De Wajong (Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten) is op 
1 januari 1998 in werking getreden en heeft tot doel een regeling te treffen voor
een arbeidsongeschiktheidsuitkering voor mensen die geen beroep kunnen doen
op de wao omdat een arbeidsverleden ontbreekt (personen die arbeidsongeschikt
worden voor hun zeventiende levensjaar en personen die een opleiding/studie
volgen). Voorwaarde is dat iemand minimaal 25% arbeidsongeschikt moet zijn.
De uitkering bevindt zich op sociaal minimumniveau.

26 Dit aantal Wajong-gebruikers komt goed overeen met andere bronnen: uit een
bewerking van Lisv-gegevens blijkt dat circa 32% van de ruim 120.000 Wajong-
ontvangers een verstandelijke handicap heeft (circa 39.000 mensen). Dit valt af
te leden uit het onderzoek van Kruisbergen et al. (2000): hierin blijkt dat ongeveer
23% van de Wajong-ontvangers een verstandelijke handicap heeft. Als echter de
grote categorie ‘diagnosecategorie onbekend’ (29%) buiten beschouwing wordt
gelaten, dan heeft ongeveer 32% van de Wajong-ontvangers een verstandelijke
handicap (circa 39.000 mensen).

27 Het zak- en kleedgeld voor een ongehuwde bedroeg (per 1 juli 2001) ongeveer
210 euro per maand (nizw 2001).
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5 (Vrije)tijdsbesteding

Mirjam de Klerk

5.1 Inleiding

In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van de (vrije)tijdsbesteding van personen
met een beperking. De belangrijkste vraag die daarbij wordt beantwoord, is of zij
eenzelfde patroon van vrijetijdsactiviteiten hebben als anderen en in dezelfde mate
gebruikmaken van voorzieningen op het vlak van de vrije tijd en of hierin ontwikke-
lingen in de tijd zijn te zien. De nadruk ligt hierbij op degenen met een lichamelijke
beperking, omdat over deze groep de meeste gegevens beschikbaar zijn.

Regelmatig publiceert het scp gegevens over de tijdsbesteding van de Nederlandse
bevolking: hoeveel uur per week werken zij, besteden zij aan het huishouden en houden
zij over aan vrije tijd? Tot nu toe is aan de tijdsbesteding van personen met een beper-
king nooit aandacht geschonken, omdat hierover geen gegevens beschikbaar waren.
Dankzij een aantal extra vragen in het Tijdsbestedingsonderzoek (tbo) is dat nu wel
mogelijk. In dit hoofdstuk wordt eerst, op basis van gegevens uit het tbo, nagegaan
of personen met een lichamelijke beperking evenveel verplichtingen hebben als
anderen en evenveel vrije tijd overhouden en waaraan zij deze besteden (§ 5.3). 

Vervolgens wordt bekeken in hoeverre de deelname aan diverse vrijetijdsactiviteiten
van personen met een lichamelijke beperking verschilt van die van anderen. Hierbij
gaat het niet zozeer om de intensiteit van de deelname: er wordt alleen nagegaan of
mensen een bepaalde activiteit (zoals sport of museumbezoek) uitvoeren. Uit de
Rapportage gehandicapten 1997 bleek al dat personen met matige of ernstige lichamelijke
beperkingen aanmerkelijk minder vaak deelnemen aan sociale en culturele activiteiten
buitenshuis dan mensen zonder beperkingen. In deze rapportage wordt bekeken of
hierbij een ontwikkeling in de tijd is opgetreden: zijn de verschillen gelijk gebleven of
zijn ze toegenomen (§ 5.4)?

Vervolgens wordt in paragraaf 5.5 geïnventariseerd wat dan de belangrijkste knel-
punten zijn: nemen personen met een lichamelijke beperking minder deel omdat ze
daar minder behoefte aan hebben, of speelt bijvoorbeeld de toegankelijkheid van
gebouwen of de beschikbaarheid van het vervoer een rol? In paragraaf 5.6 wordt aan-
dacht besteed aan het gebruik van verschillende vervoersmogelijkheden, zoals de auto
en het openbaar vervoer. Ook wordt hier het gebruik van en de tevredenheid met het
wvg-vervoer in beeld gebracht.

Over de vrijetijdsbesteding van verstandelijk gehandicapten is tot nu toe nauwelijks
gerapporteerd, omdat hierover geen gegevens beschikbaar waren. Dankzij het scp-
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onderzoek naar personen met een verstandelijke handicap (pvh) is het mogelijk om
hier wel een overzicht van te geven. In paragraaf 5.7 wordt nagegaan aan welke vrije-
tijdsactiviteiten personen met en zonder beperkingen deelnemen en in hoeverre zij
behoefte hebben aan meer of andere activiteiten. Het hoofdstuk wordt afgesloten
met een samenvatting (§ 5.8). 

5.2 Vrijetijdsbeleid

In de beleidsnota De perken te buiten (tk 1994/1995a) staan geen expliciete voornemens
met betrekking tot de vrijetijdsbesteding van mensen met beperkingen. De algemene
beleidslijn is dat mensen met beperkingen gebruik moeten (kunnen) maken van
algemene faciliteiten op dit gebied. Wel is er specifiek beleid met betrekking tot de
toegankelijkheid van gebouwen en openbare ruimten en worden vervoersvoorzieningen
beschikbaar gesteld (middels de wvg). Daarnaast bestaan er specifieke faciliteiten
op het gebied van de gehandicaptensport, variërend van speciale verenigingen voor
mensen met beperkingen tot gehandicaptenteams of speciale hulpmiddelen om 
personen te ondersteunen bij hun deelname aan sportieve activiteiten.

Een goede toegankelijkheid van gebouwen is een wettelijke vereiste bij nieuw te bouwen
gebouwen. Sinds 1 oktober 1992 is het Bouwbesluit, onderdeel van de Woningwet, van
toepassing, waarin is vermeld dat bij het bouwen van een nieuw openbaar gebouw
rekening gehouden dient te worden met mensen met beperkingen.1 Daarnaast kunnen
gemeenten in bouwverordeningen bepalingen over de bereikbaarheid, toegankelijkheid
en bruikbaarheid van openbare gebouwen opnemen. Dit soort eisen geldt echter
alleen voor nieuw te bouwen gebouwen waarvoor een bouwvergunning moet worden
afgeleverd, niet voor bestaande gebouwen. Er zijn ook enkele niet-wettelijke richtlijnen
voor het toegankelijk bouwen, die erop gericht zijn architecten meer rekening te laten
houden met mensen met beperkingen (Wijk et al. 1995). Openbare gebouwen die aan
deze richtlijnen voldoen, komen in aanmerking voor het Internationaal toegankelijk-
heidssymbool (its). Tot 1997 is het its toegekend zonder een beperking in de geldig-
heidsduur. Het was dus vooral een momentopname, waarbij niet werd bijgehouden
of gebouwen (bv. bij verbouwingen) aan de richtlijnen bleven voldoen. Sinds 1997
heeft het Landelijk Bureau Toegankelijkheid (lbt) ingesteld dat het its slechts 5 jaar
geldig is. Daarna zal opnieuw controle moeten plaatsvinden. Het is niet bekend aan
hoeveel gebouwen dit symbool is toegekend.2

In 1994 is de Landelijke Toegankelijkheids Code ontwikkeld. Deze code geeft aan
welke voorzieningen er precies voor welke doelgroep aanwezig zijn en wordt gebruikt
in diverse gemeentegidsen en gidsen met recreatieve objecten.3

Het kabinet heeft overwogen de inrichting en het beheer van openbare gebouwen
met een publieke functie op te nemen in de Wet gelijke behandeling op grond van
handicap of chronische ziekte, maar heeft hiervan afgezien omdat dit niet in de
systematiek van de wet past.
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Sinds 1 april 1994 is de Wet voorzieningen gehandicapten (wvg) van kracht (zie ook
§ 4.2). Hiermee kregen gemeenten de verantwoordelijkheid voor de verstrekking van
vervoersvoorzieningen en rolstoelen (zie § 5.6) en woonvoorzieningen (zie hoofd-
stuk 7).4

Een van de knelpunten die wvg-cliënten noemen, zeker net na invoering van de
wvg, betreft het langeafstandsvervoer (Ipso Facto en sgbo 1997: 84). De overheid
gaat ervan uit dat mensen, ook degenen met functiebeperkingen, hiervoor gebruik-
maken van het openbaar vervoer. Omdat dit nu nog onvoldoende bereikbaar en toe-
gankelijk is, heeft zij per 1 juli 1999 een reisservice, Traxx, ingesteld. Bij deze keten-
benadering wordt gebruikgemaakt van het bestaande vervoer, zoals de trein en het
collectieve vervoer, en wordt extra service verleend, bijvoorbeeld bij het overstappen.
Gehandicapten kunnen met Traxx reizen tegen openbaar vervoertarief. Het is niet
bekend of er onderzoek is naar de feitelijke ervaringen met Traxx. Wel lijkt er maar
weinig gebruikgemaakt te worden van het systeem (tk 2001/2002d). Het is dan ook
de vraag of deze service in de huidige vorm moet worden voortgezet.

Door de gehandicapten- en ouderenorganisaties wordt regelmatig geklaagd over
het (collectieve) vraagafhankelijke vervoer (zie ook § 5.6). Dit betreft dan bijvoorbeeld
de vele in omloop zijnde systemen, onduidelijkheid over de lengte van de reis, de
rechtsongelijkheid (in het ene gebied gelden andere voorwaarden of tarieven dan in
het andere gebied) en de lange omrijtijden als een vervoersgebied te groot is (anbo,
pcob, Unie kbo 2001; tk 2001/2002d).

Verschillende belangenorganisaties, zoals de cg-Raad en de FvO, hebben bepleit
om ook het (openbaar) vervoer in de Wet gelijke behandeling op grond van handicap
of chronische ziekte onder te brengen, maar het kabinet heeft besloten dit vooralsnog
niet te doen, omdat de financiële consequenties nog niet goed waren te overzien.
Naar aanleiding van de motie Passtoors c.s. (tk 2001/2002f ) is de regering verzocht
met een wetsvoorstel te komen om de toegankelijkheid en bereikbaarheid van de
samenleving voor mensen met beperkingen te vergroten. Het kabinet beziet thans
wat de mogelijkheden zijn om het openbaar vervoer onder te brengen in de Wet gelijke
behandeling op grond van handicap of chronische ziekte, waarbij ook gekeken wordt
naar de samenhang met het collectief vraagafhankelijk vervoer. Bij het aanpassen van
het openbaar vervoer moet dan niet alleen worden gedacht aan het volledig toegankelijk
maken van de vervoersvoorzieningen zelf (zo is er het streven om in 2010 alle bussen
en in 2030 alle treinen toegankelijk te laten zijn, waarbij overigens nog onduidelijk is
wie dit moet betalen: de vervoersmaatschappijen of de overheid)5, maar ook aan de
toegankelijkheid van stations en perrons en de bruikbaarheid van informatie, bijvoor-
beeld voor visueel of auditief gehandicapten (tk 2001/2002g).

Voor verstandelijk gehandicapten zijn er soms bijzondere voorzieningen (een soos of
sportvereniging met aparte afdeling). Daarnaast hebben Sociaal Pedagogische Diensten
(SPD’s) vaak zogenoemde vrijetijdsconsulenten in dienst. Deze zogenoemde tvt-
consulenten (Vrijetijdsbesteding en vorming) organiseren activiteiten en ondersteunen
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bestaande organisaties bij het opzetten van programma’s voor mensen met een ver-
standelijke handicap. In de Rapportage gehandicapten 1997 (De Klerk en Timmermans
1998) is hieraan aandacht besteed, op basis van gegevens uit 1994. Sindsdien verzamelt
de Somma geen landelijke gegevens meer over het gebruik van vtv-consulenten.

5.3 Tijdsbesteding van degenen met een lichamelijke beperking

Voordat wordt ingegaan op de vrijetijdsbesteding van personen met een lichamelijke
beperking, wordt eerst nagegaan hoeveel vrije tijd zij hebben. Hiertoe wordt gebruik-
gemaakt van het Tijdsbestedingsonderzoek (tbo) (Breedveld en Van den Broek 2001).6

Dit onderzoek bestaat uit twee onderdelen. Het eerste onderdeel betreft een mondeling
interview over persoonskenmerken (leeftijd, sekse, opleidingsniveau en een indicatie
van de mate waarin men belemmeringen ondervindt bij de dagelijkse activiteiten als
gevolg van een ziekte of handicap7) en kenmerken van de leefsituatie (waaronder de
deelname aan allerlei activiteiten). Het tweede onderdeel bevat een tijdsregistratie:
respondenten wordt gevraagd een week lang per kwartier hun bezigheden bij te houden
in een dagboek. Hierbij wordt gebruikgemaakt van een gerubriceerde activiteitenlijst
(zie noot 6). Het onderzoek is gebaseerd op een steekproef van personen van 12 jaar
en ouder. 

Een week bestaat uit 168 uur. Deze tijd wordt verdeeld over een aantal verplichtingen
(arbeid, onderwijs, huishoudelijke activiteiten), persoonlijke activiteiten (slapen, eten
en persoonlijke verzorging) en vrije tijd (de overgebleven tijd). Gemiddeld besteedt
de Nederlandse bevolking 44 uur aan verplichtingen, 77 uur aan persoonlijke zaken
en 45 uur aan vrije tijd (Breedveld en Van den Broek 2001).8

Tabel 5.1 toont in hoeverre de tijdsbesteding van personen met lichamelijke beper-
kingen hiervan afwijkt. De analyses in deze paragraaf hebben alleen betrekking op de
18-64-jarigen. Op die manier wordt helder in welke mate het hebben van lichamelijke
beperkingen leidt tot een andere tijdsbesteding, zonder dat er sprake is van een verte-
kening door leeftijdseffecten. Uit eerder onderzoek blijkt namelijk dat ouderen meer
vrije tijd hebben dan jongere mensen, waardoor zij meer tijd aan diverse vormen van
vrijetijdsactiviteiten (kunnen) besteden (Breedveld en Van den Broek 2001; De Klerk
en Breedveld 2002).

Uit tabel 5.1 blijkt onder meer (rechterdeel van de tabel) dat personen met beper-
kingen (respondenten die aangeven dat zij, als gevolg van langdurige ziekten of handi-
caps, belemmeringen ondervinden in het dagelijkse leven) veel minder tijd kwijt zijn
aan verplichtingen dan degenen zonder beperkingen en dat deze verschillen groter
zijn naarmate er sprake is van ernstigere beperkingen. Later (tabel 5.2) zal blijken dat
dit vooral samenhangt met de arbeidsdeelname.

Degenen met (ernstige) beperkingen besteden daarentegen meer tijd aan persoon-
lijke zaken (zoals slapen, eten en persoonlijke verzorging). Per saldo hebben personen
met ernstige beperkingen de meeste vrije tijd, en degenen zonder beperkingen de
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minste. Wanneer een uitsplitsing wordt gemaakt naar leeftijd (linkerdeel van de
tabel), blijken de verschillen groter bij de 18-44-jarigen dan bij de 45-64-jarigen.

Doordat bij de oudste groep de arbeidsparticipatie lager is, ook onder de mensen
zonder beperkingen, zijn de verschillen in de verplichte tijd lager onder de 45-64-jarigen
dan onder de 18-44-jarigen.

Tabel 5.1 Verplichte, persoonlijke en vrije tijd, naar leeftijdscategorie en ernst van de 
beperkingen, 18-64-jarigen, 2000 (in uren per week)

18-44 jaar 45-64 jaar 18-64 jaar
licht of licht of

geen ernstig geen ernstig geen licht ernstig totaal

verplichte tijd 52,7 40,9 42,8 32,6 49,1 38,9 32,4 47,4
persoonlijke tijd 76,7 82,2 77,5 85,1 77,0 82,9 85,2 77,9
vrije tijd 38,5 44,9 47,7 50,2 41,8 46,1 50,4 42,7

(n) (755) (85) (429) (104) (1.184) (114) (74) (1.372)

Bron: SCP (TBO 2000)

Gemiddeld besteden 18-64-jarigen 47,4 uur per week aan verplichtingen. Vergelijken
we degenen met en zonder beperkingen, dan blijken de eerstgenoemden (als degenen
met lichte en ernstige beperkingen worden samengevoegd) 12,5 uur minder verplich-
tingen te hebben, een verschil van 25%. Dit verschil is ook significant als rekening wordt
gehouden met andere kenmerken, zoals het feit dat personen met een lichamelijke
beperking gemiddeld ouder zijn en minder vaak aan de arbeidsmarkt deelnemen (zie
ook hoofdstuk 3 en tabel 5.2). 

In de Rapportage gehandicapten 1997 werd gesuggereerd dat personen met een lichamelijke
beperking wellicht meer tijd aan het huishouden kwijt zouden zijn omdat dit hen meer
energie kost (De Klerk en Timmermans 1998: 211). Op het eerste gezicht bevestigt
tabel 5.2 deze gegevens: personen met lichamelijke beperkingen besteden circa 4 uur
per week meer aan het huishouden. Dit blijkt echter samen te hangen met het feit dat
mensen met lichamelijke beperkingen vaker vrouw zijn. Als voor sekse wordt gecorri-
geerd, zijn de verschillen niet significant.9

De hoeveelheid tijd die men aan het huishouden besteedt hangt sterk samen met
de vraag of men een huishoudelijke hulp heeft. Degenen met beperkingen hebben
vaker een huishoudelijke hulp (19%, degenen zonder beperkingen 12%). Dit is opval-
lend: zij zijn evenveel tijd aan het huishouden kwijt terwijl ze vaker hulp hebben. Dit
is een indicatie dat het huishouden hen meer moeite kost. Een andere indicatie vormt
de tijd die mensen kwijt zijn aan het doen van de boodschappen. Degenen met beper-
kingen blijken hier gemiddeld 5,9 uur per week aan te besteden en degenen zonder
beperkingen 4,7 uur (niet in tabel). Dit verschil is significant.10
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Ook de tijd die men aan onderwijs besteedt, verschilt tussen mensen met en degenen
zonder beperkingen. Het aandeel dat onderwijs volgt is voor beide groepen gelijk,
maar de intensiteit verschilt: degenen zonder lichamelijke beperkingen besteden
meer uren aan onderwijs. Dit onderwijs kan zowel kwalificerend onderwijs betreffen
(gericht op het behalen van een diploma) als het volgen van een cursus.

Tabel 5.2 Verplichte tijd, naar ernst van de beperkingen, 18-64-jarigen, 2000 (in uren per week)a

uren per week % deelnemers uren per week,
deelnemers

licht of licht of licht of
geen ernstig geen ernstig geen ernstig

arbeid 27,1 11,9 83 46 35,1 28,6
huishouden 19,0 22,7 99 100 19,7 23,0
onderwijs 3,0 1,8 24 25 10,9 6,6

a Bij de arbeidsdeelname is, in tegenstelling tot hoofdstuk 3, geen ondergrens aangehouden van minimaal 12 uur 
werken per week.
De respondentenaantallen (bij de deelnemers aan arbeid of onderwijs) laten het niet toe onderscheid te maken 
tussen lichte en ernstige beperkingen.

Bron: SCP (TBO 2000)

In tabel 5.3 wordt nagegaan hoeveel tijd mensen met en zonder beperkingen besteden
aan de persoonlijke tijd (slapen, eten en persoonlijke verzorging). Personen met
lichamelijke beperkingen blijken gemiddeld circa 5 uur per week meer te slapen dan
degenen zonder beperkingen. Het hebben van een beperking lijkt extra inspanningen
met zich mee te brengen, waardoor mensen eerder vermoeid zijn en meer tijd nodig
hebben om na hun dagelijkse bezigheden te ontspannen of ervan bij te komen. Bij
extra inspanningen kan men denken aan lichamelijke inspanningen (het kost meer
moeite om ergens te komen), maar bijvoorbeeld ook aan de energie die men kwijt is
met het regelen van voorzieningen. Deze laatste inspanningen worden ook wel disability
management genoemd en worden in het tbo niet afzonderlijk geregistreerd. Wel blijkt
uit het tbo dat personen met ernstige beperkingen gemiddeld bijna een uur per week
meer besteden aan het bezoek aan of van hulpverleners zoals een arts, tandarts of
fysiotherapeut, dan degenen zonder dergelijke beperkingen.11 Personen met en zonder
beperkingen verschillen niet in de tijd die zij besteden aan eten. Alleen bij 45-64-jarigen
hebben degenen met lichamelijke beperkingen een half uur per week extra besteed
aan de persoonlijke verzorging dan personen zonder beperkingen.
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Tabel 5.3 Persoonlijke tijd, naar mate van lichamelijke beperkingen, 18-64-jarigen, 2000 
(in uren per week)a

18-44 jaar 45-64 jaar 18-64 jaar
geen wel geen wel geen wel
beperkingen beperkingen beperkingen beperkingen beperkingen beperkingen

slapen 59,1 62,8 59,1 65,2 59,1 64,1
eten 9,3 9,6 10,6 10,8 9,8 10,3
persoonlijke verzorging 5,9 6,1 5,6 6,2 5,8 6,2

(n) (755) (85) (429) (104) (1.184) (188)

a De hier genoemde uren tellen niet helemaal op tot de categorie ‘persoonlijke tijd’ in tabel 5.1, doordat sommige 
activiteiten niet goed aan één van de hier genoemde categorieën zijn toe te schrijven.

Bron: SCP (TBO 2000)

Personen met beperkingen hebben gemiddeld 6 uur per week meer vrije tijd dan
degenen zonder beperkingen. Dit is het resultaat van een geringere arbeidsdeelname
(tabel 5.2) en meer persoonlijke tijd nodig hebben om te herstellen van de dagelijkse
bezigheden (tabel 5.3). Dit verschil is significant, ook als men rekening houdt met
kenmerken zoals leeftijd (mensen met beperkingen zijn gemiddeld ouder) en deelname
aan de arbeidsmarkt (mensen met beperkingen werken minder vaak).

Wat doen mensen met beperkingen in hun vrije tijd? In hoeverre besteden zij tijd aan
vrijwilligerswerk, sociale contacten, uitgaan, hobby’s, recreatie, tv kijken of lezen? En
in hoeverre verschilt dit vrijetijdsbestedingspatroon van dat van degenen zonder
beperkingen?

Uit tabel 5.4 blijkt dat het patroon van de vrijetijdsbesteding tussen degenen met
en degenen zonder beperkingen vrijwel identiek is: men besteedt de meeste vrije tijd
aan tv kijken, gevolgd door sociale contacten en hobby’s. Toch zijn er ook enkele ver-
schillen. Ten eerste besteden personen met (ernstige) beperkingen gemiddeld meer
uren aan verschillende vormen van vrije tijd, wat uiteraard ook samenhangt met het
feit dat zij over meer vrije tijd beschikken. Interessanter is het dan ook om te kijken
naar het percentage van de vrije tijd dat men aan een bepaalde activiteit besteedt. Hier
zien we twee opvallende verschillen: degenen met (ernstige) beperkingen besteden
meer tijd aan hobby’s dan degenen zonder beperkingen. Daarentegen besteden zij
minder tijd aan uitgaan en (degenen met ernstige beperkingen) aan sociale contacten.
Dit verschil in vrijetijdsbesteding wordt voor een deel verklaard doordat degenen met
beperkingen gemiddeld ouder zijn (en daardoor minder uitgaan), maar ook als rekening
wordt gehouden met achtergrondkenmerken als leeftijd, geslacht, opleidingsniveau
of deelname aan de arbeidsmarkt, dan blijven de verschillen in vrijetijdsactiviteiten
tussen degenen met en zonder ernstige lichamelijke beperkingen significant.
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Tabel 5.4 Vormen van vrijetijdsbesteding, naar ernst van de beperkingen, 18-64-jarigen, 2000 
(in uren per week respectievelijk als percentage van de beschikbare vrije tijd)

uren % vrije tijd
geen licht ernstig geen licht ernstig

televisie kijken 11,3 12,0 13,8 27,1 26,0 27,4
sociale contacten 9,8 11,2 10,6 23,5 24,2 21,1
hobby’s 5,1 7,4 9,2 12,2 16,0 18,3
uitgaan 5,2 4,1 3,4 12,5 8,9 6,8
lezen 3,3 4,1 4,5 7,9 8,9 8,9
vrijwilligerswerk 1,8 2,3 2,5 4,3 5,0 5,0
pc-gebruik 1,8 1,2 2,2 4,3 2,6 4,4
sport 1,6 1,9 1,2 3,8 4,1 2,4
radio luisteren 0,5 0,5 1,3 1,2 1,1 2,6
overige activiteiten 1,3 1,5 1,6 3,1 3,2 3,2
totaal 41,7 46,2 50,3 100 100 100

onderweg voor vrije tijd 3,0 2,8 2,6
uithuizigheid 16,2 18,1 14,4 34,7 38,8 28,7

Bron: SCP (TBO 2000)

Personen zonder lichamelijke beperkingen besteden gemiddeld een groter aandeel
van hun vrije tijd buitenshuis (35%) dan degenen met ernstige beperkingen (29%).
Dit hangt samen met het feit dat mensen met ernstige handicaps minder vaak uitgaan
en meer tijd aan hobby’s besteden (die over het algemeen binnenshuis plaatsvinden).
Degenen met ernstige beperkingen zijn gemiddeld iets minder tijd kwijt aan vervoer
ten behoeve van de vrije tijd als anderen. Zij blijken niet duidelijk minder vaak naar
buiten te gaan of minder lang per keer onderweg te zijn. Aan het vervoer wordt meer
aandacht geschonken in paragraaf 5.6.

5.4 Deelname aan vrijetijdsbesteding door mensen met een lichamelijke 
beperking

In de Rapportage gehandicapten 1997 werd onder meer geconstateerd dat personen met
matige of ernstige lichamelijke beperkingen minder vaak deelnemen aan allerlei 
vormen van vrijetijdsbesteding dan degenen zonder dergelijke beperkingen. Lichte
beperkingen bleken niet tot nadelen in de vrijetijdsbesteding te leiden. Dit gold ook
als rekening werd gehouden met achtergrondkenmerken zoals leeftijd of opleidings-
niveau (De Klerk en Timmermans 1998: 210). Ook bleek dat ouderen minder deelnemen
aan verschillende vormen van vrijetijdsbesteding, ongeacht hun lichamelijke beper-
kingen, dan jongere mensen. Omdat het in deze paragraaf alleen gaat om de invloed
van lichamelijke beperkingen en niet om leeftijdseffecten, zijn de analyses toegespitst
op de 18-64-jarigen.
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In deze paragraaf wordt nagegaan of de genoemde verschillen in de vrijetijdsbesteding
nog steeds bestaan en of de verschillen tussen degenen met en zonder beperkingen
groter of kleiner zijn geworden. In paragraaf 5.5 wordt vervolgens meer inzicht gegeven
in de daadwerkelijke belemmeringen die mensen met lichamelijke beperkingen ervaren
bij hun vrijetijdsbesteding.

Vrijetijdsbesteding kan vele vormen aannemen (zie bv. Breedveld en Van den Broek
2001). Zo kan men bijvoorbeeld tv kijken, hobby’s beoefenen, sporten, uitgaan, sociale
contacten onderhouden, vrijwilligerswerk verrichten, lezen of naar muziek luisteren.
In deze paragraaf wordt vooral gekeken naar de vrijetijdsbesteding die buitenshuis
plaatsvindt. Het vrijwilligerswerk is aan de orde gekomen in hoofdstuk 3 (als onbe-
taalde arbeid).12

In het Aanvullend voorzieningengebruik onderzoek (avo) is aan respondenten
een groot aantal sporten voorgelegd met de vraag of zij deze in het jaar voorafgaand
aan het interview hebben beoefend.13 Hierbij gaat het echt om lichamelijke activiteiten,
dus niet om, bijvoorbeeld, vissen of een denksport. In tabel 5.5 wordt weergegeven
in hoeverre personen met en zonder lichamelijke beperkingen sporten in de periode
1991-1999. Hierbij blijkt duidelijk dat mensen met beperkingen minder aan lichaams-
beweging doen dan degenen zonder beperkingen. Naarmate de beperkingen ernstiger
zijn, is het verschil groter: van degenen zonder beperkingen heeft (in 1999) 71% aan
sport gedaan en van de personen met een matige of ernstige beperking 43%.

Eerder, in tabel 5.4, was te zien dat personen met een lichte beperking gemiddeld
iets intensiever (meer uren per week) sporten dan degenen zonder beperking. Deze
cijfers zijn onderling niet goed vergelijkbaar, doordat het in het tbo om sporten in
de afgelopen week ging en in het avo om sport in het jaar voorafgaand aan de enquête.
Het is mogelijk dat degenen zonder beperkingen vaker incidenteel sporten, terwijl
personen met een lichte beperking, wanneer zij sporten, dit regelmatig doen. Niet
bekend is in hoeverre mensen aan lichaamsbeweging doen vanwege therapieën.

Tabel 5.5 Deelname aan sportieve activiteiten in een jaar, naar ernst van de lichamelijke 
beperkingen, 18-64-jarigen, 1991-1999

1991 1995 1999 sign.

geen beperkingen 69 70 71 ja
lichte beperkingen 56 60 64 ja
matige of ernstige beperkingen 41 45 43 nee

(n) (8.644) (10.023) (9.164)

Bron: SCP (AVO’91-’99)

Uit de tabel blijkt bovendien dat degenen met maximaal lichte beperkingen meer zijn
gaan sporten, terwijl dat niet geldt voor degenen met een matige of ernstige beperking.
Dit zou samen kunnen hangen met veranderingen in achtergrondkenmerken van de
bevolking of een veranderde samenstelling van de groep mensen met beperkingen
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(wanneer deze bv. gemiddeld ouder is geworden, dan zal hun sportdeelname kleiner
zijn). Wanneer in een multivariate analyse wordt getoetst of de sportdeelname tussen
1991 en 1999 is veranderd als rekening wordt gehouden met achtergrondkenmerken
zoals leeftijd of geslacht,14 dan blijkt dat de sportdeelname niet is veranderd, noch bij
degenen met beperkingen, noch bij degenen zonder beperkingen. Ook zijn de ver-
schillen in sportdeelname tussen degenen met en degenen zonder beperkingen niet
significant kleiner geworden: personen met lichamelijke beperkingen hebben ook in
1999 minder kans om te sporten dan degenen zonder beperkingen.

Personen met een lichamelijke beperking blijken ook minder vaak culturele instellingen
voor toneel of muziek, een museum of bioscoop te bezoeken dan degenen zonder
lichamelijke beperkingen (tabel 5.6). Dit geldt vooral voor degenen met ernstige
beperkingen: de verschillen tussen personen zonder beperkingen en degenen met
lichte beperkingen zijn minder groot.

Er is ook nagegaan of de deelname aan de diverse vormen van vrijetijdsbesteding
is veranderd in de jaren negentig. Uit tabel 5.6 valt op te maken dat het bezoek aan
traditionele vormen van cultuur in de jaren negentig nauwelijks is veranderd. Alleen
het bezoek onder degenen met lichte beperkingen is toegenomen. De oorzaak hiervan
is niet duidelijk. Zo zou het aanbod groter of anders kunnen zijn, waardoor ook mensen
met een lager inkomen naar voorstellingen toe kunnen gaan, of kan de toegankelijkheid
van gebouwen zijn verbeterd. Overigens lijken de grootste veranderingen zich aan het
begin van de jaren negentig te hebben voorgedaan. Onduidelijk is nog of deze trend
doorzet. Ook wanneer met behulp van een multivariate analyse wordt getoetst of de
verschillen tussen degenen met en personen zonder beperkingen kleiner zijn geworden,
blijkt dat inderdaad het geval te zijn. Dit geldt evenwel alleen voor degenen met lichte
beperkingen.

Bij het gebruik van meer moderne vormen van cultuur, zoals popconcerten of
cabaretvoorstellingen blijkt het bezoek onder degenen met ernstige beperkingen tussen
1991 en 1999 onder alle hier onderscheiden groepen te zijn toegenomen. De toename
onder degenen met ernstige beperkingen is echter sneller gegaan dan onder personen
zonder beperkingen, waardoor de verschillen tussen beide groepen significant kleiner
zijn geworden. Ook hier geldt dat niet duidelijk is wat de reden hiervan is: is het aanbod
veranderd of zijn er belemmeringen weggenomen, bijvoorbeeld met betrekking tot
de toegankelijkheid van gebouwen of het vervoer? Ook in 1999 blijken personen met
ernstige beperkingen echter minder vaak een voorstelling te bezoeken dan degenen
zonder lichamelijke beperkingen.

Ook het bezoek aan een museum of galerie is veranderd. Hier geldt echter dat
degenen zonder lichamelijke beperkingen in 1999 minder vaak een museum of galerie
zijn gaan bezoeken. Hierdoor zijn de verschillen tussen degenen met lichte beperkingen
en personen zonder beperkingen in het bezoek aan museum of galerie kleiner geworden.
De verschillen tussen degenen met ernstige beperkingen en degenen zonder beper-
kingen zijn echter onverminderd blijven bestaan (zo blijkt ook uit multivariate analyses).
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Tabel 5.6 Deelname aan culturele instellingen, naar ernst van de lichamelijke beperkingen, 
18-64-jarigen, 1991-1999 (in procenten)

1991 1995 1999 sign.

toneel, klassieke muziek, ballet, mime
geen beperkingen 33 33 32 nee
lichte beperkingen 26 31 33 ja
matige of ernstige beperkingen 22 26 25 nee

popmuziek, jazz, musical, cabaret
geen beperkingen 34 35 36 ja
lichte beperkingen 24 27 34 ja
matige of ernstige beperkingen 13 18 25 ja

museum of galerie
geen beperkingen 42 37 38 ja
lichte beperkingen 33 36 36 nee
matige of ernstige beperkingen 31 30 31 nee

bioscoop of filmhuis
geen beperkingen 49 51 56 ja
lichte beperkingen 33 38 45 ja
matige of ernstige beperkingen 23 23 29 ja

Bron: SCP (AVO’91-’99)

Tot slot blijkt dat het bezoek aan bioscoop of filmhuis gedurende de jaren negentig is
toegenomen. Dit geldt zowel voor personen met lichamelijke beperkingen als voor
degenen zonder beperkingen. De verschillen tussen deze groepen in het bioscoop-
bezoek zijn in de jaren negentig even groot gebleven: degenen met ernstige beperkingen
gaan minder vaak naar een bioscoop dan degenen met lichte beperkingen, die weer
minder vaak gaan dan personen die geen lichamelijke beperkingen hebben. Overigens
wordt het verschil tussen degenen met en personen zonder beperkingen ook verklaard
door leeftijd: het zijn vooral jongeren die een bioscoop of filmhuis bezoeken, terwijl
juist ouderen vaker lichamelijke beperkingen hebben.

Op dezelfde manier is nagegaan of het bezoek aan recreatieve activiteiten, zoals het
bezoek aan een bos, stadspark, beschermd natuurgebied of aangelegd recreatiegebied
of een attractiepark is veranderd. Omdat in de Rapportage gehandicapten 1997 bleek dat
de recreatieve participatie van degenen met lichte beperkingen niet verschilde van die
van degenen zonder beperkingen, zijn deze groepen hier samengevoegd.

Uit de tabel wordt duidelijk dat degenen met matige of ernstige beperkingen minder
deelnemen aan allerlei recreatieve activiteiten dan degenen zonder dergelijke beper-
kingen. Dit is ook het geval als wordt gecorrigeerd voor bijvoorbeeld leeftijd of sekse
(zie ook De Klerk en Timmermans 1998).

Tussen 1991 en 1999 zijn Nederlanders steeds minder deel gaan nemen aan recrea-
tieve activiteiten. Zo gaan zij minder naar de natuur en bezoeken zij minder vaak een
attractiepark. Dit geldt zowel voor degenen met als voor degenen zonder beperking.
Uit een multivariate analyse (niet in tabel) blijkt dat de verschillen tussen personen met
en degenen zonder lichamelijke beperkingen in het bezoek aan verschillende recrea-
tieve voorzieningen niet significant kleiner zijn geworden.
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Tabel 5.7 Deelname aan recreatieve activiteiten, naar ernst van de lichamelijke beperkingen, 
18-64-jarigen, 1991-1999 (in procenten)

1991 1995 1999 sign.

recreatie-totaal
geen of lichte beperkingen 92 89 90 ja
matige of ernstige beperkingen 85 78 78 ja

recreatie-natuur (bos, stadspark, natuur- of recreatiegebied)
geen of lichte beperkingen 87 82 80 ja
matige of ernstige beperkingen 75 67 65 ja

recreatie-attractieparken
geen of lichte beperkingen 58 54 57 ja
matige of ernstige beperkingen 41 38 39 ja

Bron: SCP (AVO’91-’99)

5.5 Knelpunten in de vrijetijdsbesteding van mensen met lichamelijke 
beperkingen

In het eerste deel van dit hoofdstuk was te zien dat degenen met lichamelijke beper-
kingen een andere tijdsbesteding hebben dan degenen zonder beperkingen. Zij hebben
over het algemeen meer vrije tijd, maar blijken er beduidend minder op uit te trekken.

In deze paragraaf wordt ingegaan op de knelpunten die mensen met beperkingen
ervaren in hun vrijetijdsbesteding. Hiertoe wordt gebruikgemaakt van gegevens uit
het avo-gehandicaptenonderzoek: aan circa 1.300 mensen met lichamelijke beper-
kingen is gevraagd of zij belemmeringen ervaren bij een aantal activiteiten en zo ja,
welke dit dat zijn. Hierbij kan men bijvoorbeeld denken aan sportieve activiteiten of het
bezoek aan een theater of museum (§ 5.5.1). Daarnaast wordt aandacht besteed aan
de toegankelijkheid van een aantal gebouwen, zoals het postkantoor of de bibliotheek
(§ 5.5.2). Omdat over vervoersmogelijkheden van mensen met beperkingen veel
gegevens beschikbaar zijn, wordt hierover gerapporteerd in een aparte paragraaf (§ 5.6).

5.5.1 Belemmeringen
Aan personen met een lichamelijke beperking is gevraagd of zij zichzelf door hun
fysieke beperkingen belemmerd voelen bij de uitvoering van een aantal vrijetijds-
activiteiten. Tabel 5.8 geeft hiervan een eerste overzicht. Duidelijk is dat lichamelijke
beperkingen vooral belemmerend zijn bij het sporten en minder bij theater- of museum-
bezoek. Bovendien blijkt dat lichte beperkingen al een belemmering kunnen zijn bij
het sporten (circa de helft van degenen met lichte beperkingen ervaart dat zo), terwijl
lichte beperkingen maar bij een op de zes mensen belemmerend werken om naar een
theater of een museum te gaan. Onder degenen met ernstige beperkingen geeft meer
dan de helft aan belemmeringen te ondervinden bij de drie hier genoemde vormen
van vrijetijdsbesteding.
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Tabel 5.8 Aandeel van personen met een lichamelijke beperking dat zelf aangeeft belemmeringen 
te ervaren bij vrijetijdsactiviteiten, naar ernst van de beperkingen en leeftijdscategorie, 
18-plussers, 2000 (in procenten)

ernst van de beperkingen leeftijdscategorie
licht matig ernstig 18-64 ≥ 65 totaal

sport 51 66 64 63 48 57
theaterbezoek 18 33 58 26 32 28
museumbezoek 14 32 55 22 29 24

(n) (723) (359) (178) (778) (483) (1.261)

Bron: SCP (AVO-gehandicapten 2000)

Aan degenen die aangaven zich belemmerd te voelen bij de deelname aan sport, theater-
bezoek of museumbezoek (tabel 5.8) werd gevraagd waardoor de belemmeringen
worden veroorzaakt (tabel 5.9). Als belangrijkste reden geven mensen zelf aan dat zij
te vaak vermoeid zijn. Onduidelijk is hierbij of deze vermoeidheid een rol speelt bij
het bereiken van de voorziening (bv. omdat het vervoer veel tijd en moeite kost) of bij
het bijwonen of uitvoeren van de activiteit (het sporten of het bezoek aan het theater
of museum zelf ). Ook bij de ‘overige redenen’ noemen mensen over het algemeen
directe gevolgen van hun aandoeningen, zoals het feit dat zij niet lang kunnen zitten
(theaterbezoek) of staan (museumbezoek), pijn lijden (en deze niet kunnen voorspel-
len), gezichts- en gehoorsproblemen ervaren. Ook wordt wel geklaagd over het feit
dat de lucht niet zuiver genoeg is (dat er gerookt wordt). Zo zien mensen bijvoorbeeld
af van een theaterbezoek omdat de stoelen niet goed zitten en er onvoldoende been-
ruimte is. Dit laatste kan ook voor mensen zonder lichamelijke beperkingen een 
probleem vormen. Niet bekend is in hoeverre dit ertoe leidt dat deze mensen dan ook
daadwerkelijk afzien van een theaterbezoek.

Naast belemmeringen die rechtstreeks uit hun eigen gezondheidstoestand voort-
komen, wijzen mensen ook op problemen bij de toegankelijkheid van de gebouwen
en problemen met het vervoer. Ongeveer eenderde van degenen die vinden dat hun
gezondheid een belemmering vormt om naar het theater of museum te gaan, noemt
de toegankelijkheid van de gebouwen een probleem. Ook vormt een gebrek aan 
invalidenparkeerplaatsen en een weinig flexibel aangepast vervoer, met name bij 
theaters, een obstakel.

Een gebrek aan begeleiding en een negatieve bejegening, waarbij mensen zich niet
door anderen geaccepteerd voelen, speelt veel minder vaak een rol bij het afzien van
sportdeelname of een bezoek aan theater of museum. Degenen die in een rolstoel zitten
voelen zich overigens vaker niet geaccepteerd dan anderen (8% bij sport tot 11% bij
museumbezoek).
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Tabel 5.9 Redenen waarom mensen belemmeringen ervaren bij het uitvoeren van vrijetijds-
activiteiten (van degenen die een belemmering ervaren), 18-plussers, 2000 (in procenten)

sport theaterbezoek museumbezoek

te snel vermoeid 68 65 75
toegankelijkheid gebouwen 13 33 34
vervoer 5 21 16

wv. gebrek aan invalidenparkeerplaatsen 2 10 6
wv. vervoer inflexibel 3 9 8
wv. aangepast vervoer duur 2 7 7

geen begeleider 4 5 6
voel met niet geaccepteerd 3 4 3
onvoldoende invalidentoiletten 2 5 4
geen ringleidingen 1 5 3
andersa 40 23 15

(n) (753) (393) (352)

a Dit betreft vooral redenen die samenhangen met de eigen gezondheid.

Bron: SCP (AVO-gehandicapten 2000)

Tweederde van de mensen met een lichamelijke beperking geeft zelf aan dat hun
vrijetijdsbesteding is veranderd als gevolg van deze beperkingen (tabel 5.10). Personen
met een ernstigere beperking en jongere personen hebben hun vrijetijdspatroon vaker
aan moeten passen aan de gewijzigde omstandigheden dan anderen. Degenen met
een ernstige beperking gaven eerder (tabel 5.8) ook aan dat zij de meeste belemme-
ringen ervaren bij de vrijetijdsbesteding. Deze groep zal eerder vermoeid raken en
vaker problemen hebben met het vervoer (zie ook tabel 5.9). Vooral bij ouderen geldt
vaak dat zij hun lichamelijke beperkingen al geruime tijd hebben: mogelijk zijn zij
zich niet meer bewust van hun vroegere activiteitenpatroon en vergelijken zij zichzelf
steeds vaker met andere ouderen, die vaak ook lichamelijke beperkingen hebben. 

Mensen kunnen hun vrijetijdsbesteding op verschillende manieren hebben aan-
gepast. De meesten geven aan dat zij minder vrijetijdsactiviteiten zijn gaan ondernemen.
Dit is opvallend, omdat een deel van de mensen met beperkingen niet werkt (zie
hoofdstuk 3), waardoor verwacht kan worden dat zij over meer vrije tijd beschikken.
Bovendien kost de vrijetijdsbesteding hen meer moeite dan voorheen. Ruim een kwart
geeft aan dat zij de vrijetijdsactiviteiten beter moeten plannen. Dit laatste geldt meer
voor de jongere mensen, mogelijk omdat zij over het algemeen een andere, actievere
vrijetijdsbesteding kennen dan oudere mensen. Zo gaan jongeren bijvoorbeeld meer
uit (zie ook De Klerk en Breedveld 2002). Een enkeling geeft aan dat hij als gevolg
van beperkingen juist meer vrijetijdsactiviteiten is gaan verrichten. Dit laatste hangt
waarschijnlijk samen met het feit dat personen met een beperking over meer vrije tijd
beschikken, omdat zij minder vaak aan de arbeidsmarkt deelnemen.
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Tabel 5.10 Aandeel van personen met een lichamelijke beperking dat aangeeft dat de vrijetijds-
besteding is veranderd als gevolg van lichamelijke beperkingen, naar ernst van de 
beperkingen en leeftijdscategorie, 18-plussers, 2000 (in procenten)a

ernst van de beperkingen leeftijdscategorie
licht matig ernstig 18-64 ≥ 65 totaal

vrijetijdsbesteding veranderd 59 75 76 71 57 66
wv. minder vrijetijdsbestedingb 72 80 82 77 76 77
wv. meer vrijetijdsbestedingb 4 4 2 4 2 3
wv. vrijetijdsbesteding beter plannenb 27 26 29 32 16 27
wv. vrijetijdsbesteding kost meer 

moeiteb 53 60 72 56 63 58

(n) (411) (215) (100) (457) (268) (726)

a Dit betreft een selectie van personen die na hun achttiende jaar beperkingen hebben gekregen.
b Doordat mensen meerdere antwoorden konden aankruisen, tellen de percentages op tot meer dan 100%.

Bron: SCP (AVO-gehandicapten 2000)

5.5.2 Toegankelijkheid van gebouwen
In tabel 5.9 bleek dat de toegankelijkheid en de bereikbaarheid van culturele voor-
zieningen, zoals bioscopen en schouwburgen, regelmatig te wensen overlaat. Er is
geen algemeen onderzoek beschikbaar naar de toegankelijkheid van openbare
gebouwen. 

In de evaluatie van de wvg is bij ruim 85 gemeenten geïnventariseerd in hoeverre
zij algemene voorzieningen voor gehandicapten hebben getroffen. Hieruit blijkt dat
in de helft van de gemeentes alle gemeentelijke instellingen (met name het gemeente-
huis) fysiek toegankelijk zijn voor mensen met beperkingen en dat in de andere helft
in ieder geval een aantal instellingen toegankelijk is (zie tabel 5.11). Desondanks staat
de toegankelijkheid van gebouwen niet hoog op de agenda; dat blijkt uit de overige
gegevens in deze tabel: circa een kwart van de gemeenten heeft toegankelijkheid voor
gehandicapten niet als vast onderdeel bij de aanbesteding van openbare werken
opgenomen (wat uiteraard niet betekent dat zij hier helemaal geen aandacht aan
besteden) en bijna de helft van de gemeenten heeft geen stimuleringsregeling voor
aanpasbaar bouwen. Opvallend is ook dat er in 1999 minder aandacht voor de toe-
gankelijkheid lijkt te zijn dan in 1995, toen de gemeentelijke wvg-taak nog nieuw was.

In circa eenderde van de gemeenten zijn gemarkeerde routes voor visueel gehandi-
capten aanwezig. Deze gemarkeerde routes komen beduidend vaker voor in grote
dan in kleine gemeenten.
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Tabel 5.11 Mate waarin gemeenten aandacht besteden aan de toegankelijkheid voor mensen met 
beperkingen, naar gemeentegrootte, 1995 en 1999 (in procenten)

totaal naar gemeentegrootte (in 1999)
10.000 20.000-

1995 1999 < 10.000 20.000 50.000 > 50.000

gemeentelijke instellingen fysiek 
toegankelijk voor gehandicapten

allemaal a 49 35 46 61 50
een aantal 88a 49 60 54 39 50

toegankelijkheid voor gehandicapten 
vast onderdeel bestek bij openbare werken 81 74 65 86 71 70

stimulering aanpasbaar bouwen 73 54 35 70 48 78
gemarkeerde routes voor visueel 

gehandicapten in gemeente aanwezig 24 35 15 22 50 60

a De vraagstelling in 1995 was anders dan die in 1999 waardoor het onderscheid tussen ‘allemaal’ en ‘een aantal’ niet
te maken is.

Bron: Ipso Facto en SGBO (2001: 117)

In het avo-gehandicaptenonderzoek is aan mensen met een lichamelijke beperking
gevraagd of zij gebruik (kunnen) maken van het postkantoor, gemeentehuis of de
bibliotheek (zie ook tabel 5.12). Eén op de tien mensen met lichamelijke beperkingen
heeft hier moeite mee. Van degenen met ernstige belemmeringen ervaart 30% belem-
meringen om het postkantoor te gebruiken en 27% heeft moeite met de toegankelijk-
heid of bereikbaarheid van het gemeentehuis.

Tabel 5.12 Aandeel van personen met een lichamelijke beperking dat zelf aangeeft belemmeringen
te ervaren bij de toegankelijkheid van een aantal voorzieningen, naar ernst van de 
beperkingen en leeftijdscategorie, 18-plussers, 2000 (in procenten)

ernst van de beperkingen leeftijdscategorie
licht matig ernstig 18-64 ≥ 65 totaal

gemeentehuis 4 14 27 7 16 10
postkantoor 4 12 30 5 17 10
bibliotheeka 5 10 19 5 14 8

a Ongeveer 15% zegt niet te weten of de bibliotheek toegankelijk is; deze respondenten zijn hier buiten beschouwing
gelaten.

Bron: SCP (AVO-gehandicapten 2000)

In tabel 5.13 wordt getoond waar degenen die aangeven moeite te hebben met de toe-
gankelijkheid of bereikbaarheid van gemeentehuis, postkantoor of bibliotheek precies
tegenaan lopen. Het belangrijkste knelpunt is de afstand tot de voorziening: vaak is
deze te ver weg om lopend of met een rolstoel te bereiken. Mensen zijn dan aangewezen
op het (aanvullende) vervoer om deze voorzieningen te bereiken (zie ook § 5.6) of
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vermijden een bezoek (zie tabel 5.14). Daarnaast wordt regelmatig geklaagd over
trapjes of hoge stoepen, waardoor mensen de voorziening niet of alleen met heel veel
moeite in kunnen komen. Circa 10% klaagt over de parkeerplaatsen, die te ver, te vol
of te klein zijn. Dit gebrek aan voldoende geschikte invalidenparkeerplaatsen bleek
ook al uit onderzoek van de Consumentenbond naar de toegankelijkheid van soortgelijke
voorzieningen (Consumentenbond 1993).

Tabel 5.13 Belemmeringen bij de toegankelijkheid van gebouwen (onder degenen die een 
belemmering ervaren), 18-plussers, 2000 (in procenten)

postkantoor gemeentehuis bibliotheek
(n = 122) (n = 133) (n = 69)

te ver weg om lopend/met rolstoel te bereiken 69 65 55
trap of stoep die ik niet op kan 14 18 25
deur te smal of te zwaar of te snel dicht 10 8 7
balie te hoog of boekenplanken te hoog 6 5 6
invalidenparkeerplaatsen te klein 7 0 0
invalidenparkeerplaatsen te ver 5 7 7
invalidenparkeerplaatsen meestal bezet 3 3 4
ruimte klein of smal voor rolstoel of rollator 5 1 0
andersa 10 12 16

a Bij ‘anders’ wordt vooral genoemd dat men helemaal niet meer de deur uitgaat, dat er onvoldoende (algemene) par-
keerplaatsen zijn en dat het openbaar vervoer hier niet in de buurt komt.

Bron: SCP (AVO-gehandicapten 2000)

Tot slot is aan mensen die aangaven dat zij moeite hadden met het bereiken van het
postkantoor of het gemeentehuis, gevraagd hoe zij dit soort zaken dan oplossen. De
inzet van familie of vrienden blijkt de belangrijkste oplossing te vormen. Voor het
gemeentehuis vormt de telefoon soms een alternatief. Een aanzienlijk deel van de
mensen met lichamelijke beperkingen gaat toch, ondanks dat dit veel moeite kost;
een deel van de mensen ziet er maar helemaal van af.

Tabel 5.14 Gevonden oplossingen (onder degenen die een belemmering bij de toegankelijkheid 
van gebouwen ervaren), 18-plussers, 2000 (in procenten)

postkantoor gemeentehuis
(n = 116) (n = 124)

ga naar ander postkantoor/gemeentehuis 8 –
vraag familie/vrienden dit voor mij te regelen 60 47
regel het telefonisch/schriftelijk/via pc 2 15
ga toch 16 28
doe deze zaken niet 10 4
anders 5 6

Bron: SCP (AVO-gehandicapten 2000)
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5.6 Vervoersmogelijkheden

Eén van de knelpunten waar mensen met lichamelijke beperkingen mee geconfronteerd
worden, is het vervoer: de meeste mensen met beperkingen zijn weinig mobiel en
kunnen zich maar met moeite verplaatsen. Voor de wat langere afstanden bestaan er
verschillende vervoersmogelijkheden, zoals de auto, het openbaar vervoer (bus/trein)
en het wvg-vervoer (zie ook § 5.2).

Gebruik auto en openbaar vervoer
Aan mensen met beperkingen is gevraagd of zij in hun huishouden beschikken over
een auto (wat niet hoeft te betekenen dat zij daar zelf in kunnen rijden; bv. oudere
vrouwen beschikken relatief weinig over een rijbewijs) en of zij van het openbaar ver-
voer gebruik kunnen maken.

Ongeveer eenderde van de mensen met lichamelijke beperkingen heeft geen eigen
auto. Bij degenen met ernstige beperkingen moet ongeveer 60% het zonder auto stel-
len. Deze mensen zijn dus in principe aangewezen op het openbaar vervoer.

Eveneens eenderde zegt geen openbaar vervoer te kunnen gebruiken. Ook dit aan-
deel hangt sterk samen met de ernst van de beperkingen: van degenen met ernstige
beperkingen kunnen vier op de vijf mensen geen gebruik maken van het openbaar
vervoer; ouderen kunnen minder vaak het openbaar vervoer gebruiken dan jongere
mensen.

De combinatie van deze beide gegevens leert dat ongeveer een zesde van degenen
met lichamelijke beperkingen geen eigen auto heeft en moeite heeft om het openbaar
vervoer te gebruiken. Bij degenen met ernstige beperkingen is dit zelfs de helft. Dit
zijn dus mensen die voor hun vervoer afhankelijk zijn van de wvg.

Tabel 5.15 Geen mogelijkheid om openbaar vervoer of eigen auto te gebruiken onder degenen 
met een lichamelijke beperking, naar ernst van de beperkingen en leeftijdscategorie, 
18-plussers, 2000 (in procenten)

ernst van de beperkingen leeftijdscategorie
licht matig ernstig 18-64 ≥ 65 totaal

heeft geen auto 27 38 59 22 54 34
kan niet zonder moeite openbaar 

vervoer gebruiken 15 42 80 24 45 32
heeft geen auto en kan geen openbaar 

vervoer gebruiken 6 18 49 7 28 15

Bron: SCP (AVO-gehandicapten 2000)

Aan degenen die moeite hebben met het openbaar vervoer is ook gevraagd waarmee
zij moeite hebben (zie tabel 5.16). Belangrijkste probleem is dat dit te vermoeiend is:
de afstand tot de halte is te groot (38%) of men moet te lang wachten (30%). Bijna de
helft heeft moeite met het in- en uitstappen.
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Tabel 5.16 Problemen bij gebruik van openbaar vervoer, onder degenen met een lichamelijke 
beperking die moeite hebben om het openbaar vervoer te gebruiken, 18-plussers, 
2000 (in procenten)

het is te vermoeiend 59
kan bus/trein niet in- of uitstappen 49
afstand tot dichtstbijzijnde halte/station is te groot 38
moet te lang wachten 30
onvoldoende zitplaatsen 13
gezichtsproblemen 6
andere redenen (die samenhangen met gezondheid/beperkingen) 30
andere redenen (niet de gezondheid) 9

Bron: SCP (AVO-gehandicapten 2000) 

Gebruik WVG-voorzieningen
In tabel 5.17 staat het aantal wvg-voorzieningen dat in een bepaald jaar is toegekend,
weergegeven voor de periode 1994-1999.15 In 1994, het jaar waarin de wvg werd
ingevoerd, stroomden veel nieuwe cliënten in die voorheen een verstrekking krachtens
de Algemene arbeidsongeschiktheidswet (aaw) ontvingen. Tussen 1995 en 1998 is
het aantal toegekende wvg-voorzieningen op het gebied van vervoer aanzienlijk
gegroeid. Het lijkt aannemelijk dat steeds meer mensen de weg naar de wvg weten te
vinden, maar concrete gegevens over een toegenomen bekendheid met de wvg zijn niet
beschikbaar. De grootste groei heeft zich voorgedaan bij de voorzieningen in natura,
waaronder de scootermobielen. Na 1998 is het aantal toekenningen gestabiliseerd
(zie ook Ipso Facto en sgbo 2001). Het aantal geldsomverstrekkingen (forfaitaire
vervoersvergoeding) is sinds 1997 zelfs gedaald.

Tabel 5.17 Aantal uitstaande en nieuw toegekende WVG-voorzieningen op het gebied van vervoer 
en rolstoelen, 1994-2000 (in absolute aantallen en indices)

index 2000
1994 1995 1997 1999 2000 (1995 = 100)

nieuw toegekende WVG-voorzieningen 238.700 141.700 190.800 183.200 185.000 130,6
wv. rolstoelen 16.100 29.800 39.700 47.200 43.500 146,0
wv. scootermobielen 6.200a 9.000 15.900 17.600 20.100 223,3
wv. overige voorzieningen in natura a 3.900 7.100 8.700 9.100 233,3
wv. geldsomverstrekkingen 147.800 40.200 58.300 52.200 42.600 106,0
wv. collectief vervoer 74.800 58.800 69.800 57.500 69.700 118,5
wv. aanvullende vergoeding collectief vervoerb 38.100 21.100 35.400 23.800 21.300 100,9

uitstaande WVG-voorzieningen 237.100 352.500 533.500 718.600 860.600 244,1
wv. rolstoelen 16.500 42.100 82.800 118.900 135.300 321,4
wv. scootermobielen 4.900 13.200 30.600 51.500 66.100 500,8
wv. overige voorzieningen in natura 3.900 7.400 14.300 26.300 29.100 393,2
wv. geldsomverstrekkingen 140.700 164.700 192.500 228.600 224.900 136,6
wv. collectief vervoer 71.100 125.100 213.300 293.400 405.200 323,9
wv. aanvullende vergoeding collectief vervoerb 38.100 21.100 35.400 23.800 21.300 125,7

a In 1994 is geen onderscheid gemaakt tussen scootermobielen en overige voorzieningen in natura.
b Deze zijn niet meegeteld in de totalen, omdat ze uitsluitend in combinatie met het aanvullende vervoer worden 

toegekend.

Bron: Jong et al. (2001)
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Het aantal mensen met een wvg-voorziening is uiteraard groter dan het aantal toe-
gekende voorzieningen in een jaar, omdat velen hun voorziening gedurende langere
tijd gebruiken. Zo zijn er eind 2000 circa 725.000 uitstaande vervoersvoorzieningen
(waaronder 135.000 rolstoelen). Dat is ongeveer 2,5 maal zoveel als in 1995, toen er
ruim 300.000 vervoersvoorzienigen (en 42.000 rolstoelen) uitstonden (Jong et al. 2001).
Ook deze cijfers wijzen op een enorme toename van het gebruik van de wvg.

Het aantal uitstaande voorzieningen dat is verstrekt in het kader van het collectieve
vervoer is tussen 1995 en 2000 veel harder gestegen dan het aantal uitstaande geld-
somverstrekkingen: in 1995 hadden meer mensen geldsomverstrekkingen dan een
collectieve vervoersvoorziening, terwijl er in 2000 beduidend meer mensen met col-
lectieve vervoersvoorzieningen zijn dan personen met een geldsom die zij zelf kunnen
besteden. Dit duidt erop dat gemeenten steeds vaker voor het collectieve vervoer kiezen.
Waarschijnlijk is dit voor hen goedkoper.

Een persoon kan meerdere wvg-voorzieningen gebruiken, waardoor het aantal wvg-
cliënten kleiner is dan het aantal uitstaande voorzieningen. Naar schatting hadden
eind 1999 ruim 575.000 personen een doorlopende wvg-voorziening (vaak een ver-
voersvoorziening) en bijna 120.000 een eenmalige voorziening (zoals een woning-
aanpassing of sportrolstoel). Ongeveer tweederde van de cliënten is 65 jaar of ouder
(Ipso Facto en SGBO 2001).

Uit het avo blijkt dat (in 1999) 25% van degenen met ernstige beperkingen en 6% van
degenen met matige beperkingen, een aangepast vervoermiddel (zoals een aangepaste
auto of een buitenwagen/scootermobiel) of een rolstoel bezit. Hierbij is het niet zeker
of deze via de wvg verkregen is, maar dit lijkt aannemelijk. Een nog grotere groep
(45% van degenen met een ernstige en 21% van degenen met een matige lichamelijke
beperking) heeft een vervoerskostenvergoeding (waarschijnlijk via de wvg). Het is
hiermee duidelijk dat een groot aandeel van degenen met een lichamelijke beperking
gebruikmaakt van vervoersvoorzieningen.

Nog belangrijker dan het aandeel gebruikers is wellicht het aandeel dat geen gebruik-
maakt van een vervoersvoorziening, maar er wel een nodig heeft. Om dit te kunnen
vaststellen, zou men eigenlijk bij personen die recht hebben op een wvg-voorziening,
moeten nagaan hoeveel van hen er daadwerkelijk gebruik van maken. De rechtheb-
benden zijn echter niet in een enquêteonderzoek te traceren. Wel is in het avo aan
mensen gevraagd of zij zelf dachten dat ze in het jaar voorafgaand aan de enquête
een voorziening nodig hadden, of zij daartoe een aanvraag hadden ingediend bij de
wvg en zo nee, waarom zij dat niet gedaan hebben. Van de mensen met matige of
ernstige beperkingen die geen aangepast vervoermiddel of vervoersvergoeding hadden,
had volgens eigen inschatting 15% een voorziening nodig die via de wvg verstrekt
wordt.16 Circa 64% van deze mensen is bekend met de wvg. Deze percentages zijn
vergelijkbaar met de aandelen die in het ppcz werden gevonden: daar bleek 13% van
de chronisch zieken, naar eigen zeggen, in 1999 een wvg-voorziening nodig te hebben.
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Dat jaar was circa 69% bekend met de wvg (Rijken et al. 2000). Onbekendheid is dan
ook de belangrijkste reden om geen voorziening aan te vragen (vooral onder ouderen).
Circa 30% van degenen die de wvg kennen, heeft geen aanvraag ingediend. Als redenen
noemt men de omslachtige procedure, dat de lage kosten de moeite niet waard zijn,
dat familie helpt, dat de voorziening maar tijdelijk nodig is, of dat men al een keer
eerder een afwijzing heeft gehad.

In het avo-gehandicaptenonderzoek is aan mensen met lichamelijke beperkingen
gevraagd of, en zo ja, hoe vaak, zij gebruikmaken van wvg-vervoersvoorzieningen.
Uit tabel 5.17 blijkt dat ruim een kwart van degenen met lichamelijke beperkingen
gebruikmaakt van de wvg. Bij degenen met ernstige beperkingen en bij de 65-plussers
(deels overlappende groepen) is dit bijna 40%. Ruim 40% van degenen die op grond
van de wvg een vervoersvoorziening toegekend hebben gekregen, maakt wekelijks
gebruik van die voorziening; de rest doet dat minder vaak. Vooral degenen met lichte
beperkingen (en de 65-minners) die gebruikmaken van wvg-vervoersvoorzieningen
doen dit regelmatig.

In de laatste regel van tabel 5.18 is weergegeven in hoeverre degenen die moeite
hebben met het openbaar vervoer en geen beschikking hebben over een auto (zie ook
tabel 5.15) gebruik maken van de wvg. Hier blijkt dat dit ongeveer de helft is. Dit is
opvallend. Men zou immers mogen verwachten dat iedereen die moeite heeft met het
gebruik van het openbaar vervoer en zelf geen auto heeft, het wvg-vervoer zou
gebruiken. Tabel 5.19 geeft meer inzicht in de gekozen oplossingen.

Tabel 5.18 Gebruik van WVG-voorzieningen onder degenen met een lichamelijke beperking 
(onder degenen die moeite hebben om openbaar vervoer te gebruiken), naar ernst 
van de beperkingen en leeftijdscategorie, 18-plussers, 2000 (in procenten)

ernst van de beperkingen leeftijdscategorie
licht matig ernstig 18-64 ≥ 65 totaal

gebruikt WVG-vervoer 13 26 39 14 39 27
wekelijks 59 40 41 61 37 43
minder vaak 41 60 59 39 63 57

van degenen die moeite hebben met 
OV en geen auto hebben
gebruikt WVG-vervoer – 46 56 – 56 46

– onvoldoende waarnemingen

Bron: SCP (AVO-gehandicapten 2000)

Aan degenen die moeite hebben met het openbaar vervoer en die aangeven geen gebruik
te maken van de wvg, is gevraagd waarom ze dit laatste niet doen. Het grootste deel
van hen geeft aan over een eigen auto te beschikken of om een andere reden geen
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behoefte te hebben aan een dergelijke vervoersvoorziening. Opvallend is ook de grote
rol die het sociale netwerk speelt: bijna drie op de tien mensen die problemen hebben
met het openbaar vervoer zeggen geen wvg-voorzieningen te gebruiken omdat de
familie hen brengt. Onduidelijk is of dit gebeurt omdat het wvg-vervoer inadequaat
is. Van degenen die geen eigen auto hebben zegt 13% dat hun gezondheid zo slecht
is dat ze ook geen gebruik kunnen maken van het wvg-vervoer. Bij degenen die ook
geen eigen auto hebben, is dit zelfs 43%. Onduidelijk is of deze mensen wel gebruik
zouden kunnen maken van een taxi.

Circa 30% van degenen die geen wvg-vervoer gebruiken en die ook geen eigen auto
hebben, noemt expliciet kenmerken die met de wvg te maken hebben: 16% blijkt
onvoldoende op de hoogte te zijn van de wvg (zegt dat er geen wvg is of geeft aan
niet te weten hoe deze werkt) en 13% heeft slechte ervaringen met de wvg (te hoge
kosten, lange wachttijden of niet nader genoemde slechte ervaringen).

Tabel 5.19 Redenen om geen WVG-vervoer te gebruiken, onder degenen met een lichamelijke 
beperking, 18-plussers, 2000 (in procenten)

degenen met problemen degenen met problemen bij het
bij het openbaar vervoer openbaar vervoer zonder eigen auto

eigen auto 58 –
niet nodig 12 21
geen behoefte 2 5
familie brengt 29 43
gezondheid 7 13
kosten 4 7
is er niet 3 5
weet niet hoe het werkt 4 5
wachttijden 6 4
slechte ervaringen 5 5
anders 6 8

(n) (334) (103)

Bron: SCP (AVO-gehandicapten 2000) 

Aan de wvg-gebruikers is gevraagd in hoeverre zij tevreden zijn met het collectieve
vervoer. Hiertoe is een aantal aspecten van zulk vervoer onderscheiden, waarover uit-
spraken zijn geformuleerd. Aan respondenten is gevraagd in hoeverre zij deze uit-
spraken herkenden (of ze hier ervaring mee hadden) en in hoeverre zij deze aspecten
belangrijk vonden. Deze methode wordt ook veel gebruikt in onderzoek naar de kwa-
liteit van zorg (de Quote-methode, zie Sixma et al. 1998).

Uit tabel 5.20 blijkt dat mensen vooral ontevreden zijn over de tijdsplanning die
samenhangt met het gebruik van het collectieve vervoer: de helft van de respondenten
zegt dat de chauffeur niet altijd op tijd komt, terwijl dit een punt is waar men veel
belang aan hecht. Ook het feit dat men zich minimaal een uur van tevoren moet aan-
melden, blijven veel cliënten vervelend vinden.
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Tabel 5.20 Tevredenheid met WVG-vervoer, 18-plussers, (in procenten) (n = 118)

eens van belang prioriteita

chauffeur komt altijd op afgesproken tijd 50 79 1
minimaal een uur van tevoren aanmelden is lastig 43 49 2
gestuurd vervoermiddel is altijd geschikt 81 89 3
reistijd is te lang 31 51 4
centrale is goed bereikbaar 84 89 5
chauffeurs zijn altijd hulpvaardig 89 90 6
meereizende familie moet te veel betalen 16 63 7

a De prioriteit is berekend door de negatief geformuleerde ervaring en het belang met elkaar te vermenigvuldigen 
en deze waarden vervolgens te rangordenen.

Bron: SCP (AVO-gehandicapten 2000)

Dit soort aspecten over de kwaliteit van het wvg-vervoer bleken ook uit de landelijke
wvg-evaluatie (Ipso Facto en SGBO 2001). Hier bleek dat wvg-cliënten het minst
tevreden zijn met het collectieve vervoer. In onderzoek onder 319 cliënten van het 
collectieve vervoer gaf bijna 30% aan deze vervoersvoorziening ongeschikt te vinden.17

Belangrijkste knelpunten zijn een onvoldoende bereik (men wil verder reizen), gezond-
heidsredenen (men kan vanwege de gezondheid bv. geen taxi delen of men kan niet
in de taxi stappen), en het feit dat men niet altijd concrete afspraken kan maken
(soms weet men zelf niet precies wanneer een afspraak is afgelopen en soms weet
men niet hoe lang men op de taxi moet wachten).

Naar aanleiding van de klachten over het bereik heeft de overheid per 1 juli 1999 de
reisservice Traxx ingesteld om het langeafstandsvervoer voor mensen met beperkingen
te verbeteren (zie ook § 5.2).

5.7 Vrijetijdsbesteding van personen met een verstandelijke handicap

Regelmatig wordt erop gewezen dat kleinschalig wonen nog geen garantie is voor
integratie in de samenleving (zie bv. ook Siebesma 1997). Zo blijken mensen die
kleinschalig wonen nauwelijks gebruik te maken van reguliere voorzieningen (De Klerk
en Timmermans 1998).

Aan de vrijetijdsbesteding van mensen met een verstandelijke handicap is tot nu toe
weinig aandacht besteed in de Rapportage gehandicapten, omdat hierover geen
gegevens beschikbaar waren. Door recent onderzoek naar de leefsituatie van (volwassen)
personen met een verstandelijke handicap (pvh) is daar verandering in gebracht (zie
ook bijlage B).

Aan personen met een verstandelijke handicap zelf is een aantal vragen gesteld over
hun vrijetijdsbesteding. Dit betreft alleen personen die zelf in staat waren aan de
interviews deel te nemen, zodat de gegevens niet representatief zijn voor alle mensen
met een verstandelijke handicap. Eerst is gevraagd wat zij doen in hun vrije tijd als ze
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thuis zijn en of ze ook vrijetijdsactiviteiten buiten de deur hebben. Bij deze laatste
activiteiten is ook gevraagd of ze meer zouden willen doen en wat dat dan zou zijn.

Tabel 5.21 toont dat televisie kijken, zelf muziek maken, naar de radio luisteren en
het doen van spelletjes de favoriete tijdsbestedingen binnenshuis zijn.

Ongeveer 70% van de respondenten heeft ook vrijetijdsbesteding buiten de deur.
Winkelen, naar familie, sporten, uitstapjes naar een andere plaats of uit eten gaan
zijn hierbij favoriet. Degenen die in een gvt (gezinsvervangend tehuis) wonen, geven
vaker aan dat zij activiteiten buitenshuis hebben (80%) dan degenen die (begeleid)
zelfstandig wonen (71%); die gaan weer vaker erop uit dan degenen die bij familie
wonen (65%). Hierbij moet wel benadrukt worden dat het om een selecte groep res-
pondenten gaat die in staat was om zelf aan dit onderzoek mee te werken. Zo werkte
bijvoorbeeld in een gvt maar de helft van de bewoners mee, waardoor deze gegevens
alleen een beeld geven van de meer mondige gvt-bewoners.

Tabel 5.21 Huidige vrijetijdsbesteding en gewenste vrijetijdsbesteding, mening van degenen 
met verstandelijke handicap zelf, 18-plussers, 2000 (in procenten)a

doet nu zou meer willen
thuis

televisie kijken 87 –
zingen, muziek maken 85 –
muziek luisteren 71 –
spelletjes/puzzelen 64 –
met anderen praten 34 –
lezen 28 –
computer, internet 7 –
handwerken, breien 7 –
creatieve hobby (tekenen, fotograferen) 7 –
anders (waaronder tuinieren, slapen)b 8 –

activiteiten buitenshuis 71 20
winkelen 62 17
naar familie 62 10
sporten 54 29
uitstapjes naar andere plaats 53 23
uit eten, naar café of soos 45 17
wandelen 35 8
bioscoop, theater, concert 28 19
club (fotoclub, kookclub, knutselclub) 17 16
kerk 17 6
muziek maken, zingen, toneel 15 6
bijeenkomst Onderling Sterk 3 1
andersc 19 31

(n) (269) (72)

a Doordat respondenten meerdere antwoorden konden aangeven, tellen de antwoorden op tot meer dan 100%.
b Nog 16% noemde andere hobby’s, zoals sporten, maar die zijn meegerekend bij de vrijetijdsbesteding buitenshuis.
c Hier worden zaken genoemd als dansen, op bezoek bij vrienden, het volgen van een cursus, doen van vrijwilligers-

werk.
– Hier is niet naar gevraagd.

Bron: SCP (PVH 2000)
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Eén op de vijf zou graag meer dingen willen doen in de vrije tijd. Hierin is geen verschil
tussen de verschillende woonvormen (niet in tabel). Vooral sporten, uitstapjes naar
een andere plaats en de bioscoop worden hier vaak genoemd.

De respondenten vinden het moeilijk te benoemen waarom ze deze activiteiten niet
vaker kunnen doen. Redenen die worden genoemd zijn onder meer dat men dit niet
alleen kan doen, dat het te duur is, dat men zich niet door anderen geaccepteerd voelt,
dat er geen geschikt aanbod is en dat men te weinig energie heeft. Een enkeling geeft
aan het te druk te hebben.

Aan de respondenten is ook gevraagd met wie zij dingen ondernemen. Hierbij geeft
35% aan dat zij dit meestal alleen doen (bij degenen die zelfstandig wonen is dit bijna
50% en bij degenen die in een gvt of bij familie wonen ongeveer een kwart). Hoewel
het onduidelijk is of mensen het vervelend vinden om er alleen op uit te trekken, lijkt
dit wel een aanwijzing dat de sociale netwerken van degenen die zelfstandig wonen,
klein zijn. Ruim 30% trekt er vooral met familie op uit (degenen die bij familie wonen
vaker dan anderen), ongeveer 25% met vrienden (degenen die zelfstandig wonen vaker
dan anderen) en 9% met begeleiders (vooral degenen die in een gvt wonen).

Vrijetijdsbesteding in verenigingsverband
In het pvh-onderzoek is aan ouders en begeleiders gevraagd of mensen met een ver-
standelijke handicap een deel van hun vrije tijd in verenigingsverband doorbrengen
(en zo ja, wat dit dan is) en in hoeverre zij behoefte hebben aan een dergelijke vrije-
tijdsbesteding. Bij dat laatste dient wel bedacht te worden dat het bij dit onderdeel
vaak om de mening van ouders/verzorgers gaat en niet om die van de gehandicapte
zelf (zie ook bijlage B).

Uit tabel 5.22 blijkt dat 46% van de (volwassen) personen met een verstandelijke
handicap een deel van de vrije tijd op een vereniging doorbrengt. Een even grote groep
doet dit niet, maar heeft daar, volgens de mening van de ouders/verzorgers, ook geen
behoefte aan (het gaat hier alleen om de vrijetijdsbesteding via een vereniging, niet
om vrijetijdsbesteding in het algemeen). Ongeveer 8% heeft wel behoefte aan een
dergelijke voorziening.

Hierbij zijn er enkele verschillen naar woonvorm: degenen in een aivg (een alge-
mene instelling voor verstandelijk gehandicapten) hebben relatief weinig vrijetijds-
besteding in verenigingsverband. Ongeveer 60% lijkt daar ook geen behoefte aan te
hebben. Mogelijk maken zij wel gebruik van vrijetijdsactiviteiten die binnen de instelling
worden geboden (maar niet in verenigingsverband). Het gebruik van dergelijke acti-
viteiten is niet systematisch onderzocht in het pvh-onderzoek. Bijna één op de tien
aivg-bewoners zou wel graag aan het verenigingsleven deelnemen. In tabel 5.25 wordt
ingegaan op de redenen waarom mensen hier niet aan deelnemen.

Degenen die bij hun familie wonen, nemen een tussenpositie in: zij hebben vaker
activiteiten in verenigingsverband dan degenen in een aivg, maar minder vaak dan
de zelfstandig wonenden of de gvt-bewoners (bewoners van een gezinsvervangend
tehuis). Vooral gvt-bewoners hebben relatief vaak vrijetijdsbestedingen in vereni-
gingsverband.
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Tabel 5.22 Gebruik van en behoefte aan vrijetijdsbesteding in verenigingsverband, personen met 
een verstandelijke handicap van 18 jaar en ouder (mening van ouders/verzorgers of 
begeleiders), 2000 (verticaal gepercenteerd)

bij familie (intensief begeleid)
wonend zelfstandig wonend GVT AIVG totaal

ja 44 55 65 32 46
nee, geen behoefte 48 37 29 59 46
nee, wel behoefte 8 8 6 9 8

(n) (233) (193) (186) (384) (996)

Bron: SCP (PVH 2000)

In tabel 5.23 wordt weergegeven van welk type vereniging zij lid zijn en of dit een
algemene of een categorale vereniging betreft. Duidelijk is dat personen met een ver-
standelijke handicap het meeste gebruikmaken van verenigingen die gericht zijn op
mensen met een verstandelijke handicap. Slechts een minderheid gaat naar een regu-
liere sport- of muziekvereniging of naar een vormende vereniging. Deze laatste typen
verenigingen worden vooral gebruikt door degenen die zelfstandig of bij hun familie
wonen en veel minder door gvt- of aivg-bewoners (niet in tabel).

Uit een onderzoek van Van Lieshout en Calis (1999) naar de wensen van jongeren
met een verstandelijke handicap, blijkt dat de belangrijkste reden dat ouders voor een
vereniging kiezen die speciaal op gehandicapten is gericht, het grote niveauverschil
is tussen hun kind en andere leden van de reguliere vereniging. Wanneer hun kind
dan niet goed mee kan komen met de rest, is dat niet leuk voor hem/haar; dat is de
reden waarom ouders ervan afzien hun kind naar een reguliere vereniging te sturen.

Van de volwassenen met een verstandelijke handicap gaat ongeveer een op de vijf naar
een vormings- of ontspanningsclub en circa een op de zes naar een sportvereniging
speciaal voor gehandicapten (rechterkolom van de tabel).18

Tabel 5.23 Type verenigingen waar mensen met een verstandelijke handicap van 18 jaar of 
ouder gebruik van maken, 2000 (in procenten)

alleen degenen 
met vrijetijdsbestedinga hele populatie

vormings- en ontspanningsclub, speciaal voor gehandicapten 43 19
sportvereniging, speciaal voor gehandicapten 38 17
muziekvereniging, speciaal voor gehandicapten 19 9
sportvereniging, niet speciaal voor gehandicapten (bv. in g-team) 13 6
vormings- en ontspanningsclub, niet speciaal voor gehandicapten 8 3
muziekvereniging, niet speciaal voor gehandicapten 4 2
anders 17 8

a Doordat mensen van meerdere typen voorzieningen gebruik maken tellen de percentages op tot meer dan 100%.

Bron: SCP (PVH 2000)
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Uit onderzoek van Haverkamp (1998) naar de vrijetijdsbesteding van personen met
een verstandelijke handicap die begeleid zelfstandig wonen, blijkt dat 29% van deze
groep aan sport doet. Sporten die veel worden beoefend zijn zwemmen (40%), voetbal
(13%) en sporten zoals fitness en gym.

In tabel 5.24 wordt weergegeven welk type verenigingen degenen die behoefte hebben
aan meer vrijetijdsactiviteiten zouden wensen. Dit blijken dezelfde typen te zijn die
anderen met een verstandelijke handicap al gebruiken: vooral voorzieningen die zich
specifiek op gehandicapten richten.

Overigens dient men zich bij tabel 5.24 wel te realiseren dat het hier alleen om
vrijetijdsbesteding in verenigingsverband gaat. Mensen kunnen uiteraard ook behoefte
hebben aan andere vormen van vrijetijdsbesteding. Zo blijkt uit onderzoek onder 
personen die begeleid zelfstandig wonen dat ongeveer de helft van de bewoners graag
(meer) zou willen sporten, waarbij vooral zwemmen en fitness worden genoemd,
activiteiten die niet noodzakelijk in verenigingsverband worden beoefend (Haverkamp
1998).

Tabel 5.24 Type voorziening waaraan behoefte is, onder degenen met behoefte aan (meer) 
vrijetijdsbesteding naar ernst van de verstandelijke handicap van 18 jaar en ouder
(mening van ouders/verzorgers of begeleiders),  2000 (in procenten)

licht gehandicapt ernstig gehandicapt totaal

vormings- en ontspanningsclub, speciaal voor gehandicapten 22 32 28
sportvereniging, speciaal voor gehandicapten 13 17 15
muziekvereniging, speciaal voor gehandicapten 6 12 10
vormings- en ontspanningsclub, niet speciaal voor gehandicapten 9 8 8
sportvereniging, niet speciaal voor gehandicapten (bv. in g-team) 15 1 6
muziekvereniging, niet speciaal voor gehandicapten 1 4 3
andersa 35 27 30

(n) (53) (90) (143)

a Bij de categorie ‘anders’ worden vaak heel specifieke zaken aangegeven, zoals ‘uitjes’ of wandelen. Vaak wordt 
hierbij aangegeven dat het niet om iets in verenigingsverband hoeft te gaan.

Bron: SCP (PVH 2000)

Aan degenen die wel behoefte hebben aan vrijetijdsbesteding in verengingsverband,
maar die deze niet hebben, is gevraagd naar de belangrijkste reden hiervoor. Zoals uit
tabel 5.25 blijkt, geven mensen vooral aan dat dit type vereniging niet beschikbaar is
of dat de handicap zo ernstig is dat deze belemmerend werkt. Ook het vervoer, een
negatieve bejegening door anderen of de hoge kosten spelen een rol.

Uit onderzoek van Van Lieshout en Calis (1999) naar de wensen van jongeren van
15 tot 22 jaar met een verstandelijke handicap (en hun ouders) bleek dat een gebrek
aan vervoer, te hoge kosten en de afwezigheid van geschikte clubs door ouders het
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meest genoemd werden als knelpunten om de gewenste vrijetijdsactiviteiten te reali-
seren. Ook wordt in dit onderzoek genoemd dat opgroeiende tieners met een ver-
standelijke handicap zelf geen netwerk opbouwen, waardoor de kans groot is dat zij
vereenzamen als zij geen vrijetijdsactiviteiten buiten de deur hebben.

Tabel 5.25 Reden waarom men geen vrijetijdsbesteding in verenigingsverband heeft, onder 
degenen met een verstandelijke handicap van 18 jaar of ouder die geen vrijetijds-
activiteiten in verenigingsverband ontplooien, maar er wel behoefte aan hebben 
(mening van ouders/verzorgers of begeleiders), 2000 (in procenten)

%

gewenste vereniging/club voor gehandicapten niet aanwezig 21
de mate van de beperkingen laat dit niet toe 19
het vervoer is een probleem/vereniging is te ver weg 12
wil niet op gehandicaptenvereniging, voelt zich bij reguliere vereniging niet geaccepteerd 8
te duur 4
andersa 36

(n) (78)

a Door de familie en bij zelfstandig wonenden wordt vooral aangegeven dat men ermee bezig is iets te zoeken (vaak is
de betrokkene net verhuisd of is hij bezig iets te zoeken). Bij AIVG’s worden personeelsproblemen genoemd, waarbij
wordt aangegeven dat er niet voldoende personeel is om mensen te begeleiden.

Bron: SCP (PVH 2000)

Uiteraard zijn er ook andere vormen van vrijetijdsbesteding, buiten die welke in 
verenigingsverband worden uitgevoerd. Uit onderzoek naar de vrijetijdsbesteding van
personen met een verstandelijke handicap die begeleid zelfstandig wonen, blijkt dat
62% van de 105 respondenten weleens uitgaan (Haverkamp 1998). Hierbij noemen ze
wat drinken op een terras (51%), winkelen (47%), familie- of cafébezoek (40%), een
film (37%) of uit eten (31%).

In het pvh-onderzoek is gevraagd naar de belangrijkste activiteiten die mensen
met een verstandelijke handicap ondernemen, te weten bioscoopbezoek, bezoek aan
horeca (restaurant, café of soos) en winkelgedrag. 

Bioscoopbezoek
Mensen kunnen in hun vrije tijd uiteenlopende vormen van culturele instellingen
bezoeken (zoals musea, een schouwburg of een bioscoop). Uit de Sociale staat van
Nederland 2001 blijkt dat één van de meest bezochte culturele instellingen de bioscoop
is: 18% van de Nederlanders bezoekt regelmatig (minimaal eens per kwartaal) een
bioscoop en 31% doet dat minder vaak (scp 2001: 130). Onder de mensen met een
verstandelijke handicap (een niet helemaal vergelijkbare groep, zie noot 19) zijn iets
minder vaak geregelde bioscoopbezoekers te vinden: 13%.19 Het aandeel incidentele
bezoekers is vergelijkbaar (zie tabel 5.26). Al met al blijken onder personen met een
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verstandelijke handicap ongeveer even veel bioscoopgangers als onder degenen zonder
verstandelijke handicap, al gaan zij misschien wel minder vaak. Nogmaals: de groepen
verschillen in bijvoorbeeld leeftijdsopbouw, waardoor een goede vergelijking moeilijk is.

Tabel 5.26 Bioscoopbezoek door verstandelijk gehandicapten van 18 jaar of ouder, naar 
woonvorm en ernst van de handicap, 2000 (in procenten)

type woonvorm ernst van de handicap
bij zelf-
familie standiga GVT AIVG licht ernstig totaal

minimaal 4x per jaar 12 18 22 8 18 10 13
paar keer per jaar 24 43 48 37 38 37 33
minder dan 1x per jaar 63 39 31 56 44 53 50

met wie naar bioscoop
alleen 7 10 2 1 9 1 4
ouders/familie 57 18 21 9 24 21 22
vrienden, ook verstandelijk 

gehandicapt 30 39 27 3 30 16 22
vrienden, niet verstandelijk 

gehandicapt 6 9 3 2 8 2 5
begeleider woonvoorziening 0 25 48 85 29 61 47
totaal 100 100 100 100 100 100 100

behoefte vaker bioscoop 19 30 41 43 28 38 34

reden niet vaker bioscoop
handicaps laten dat niet toe 5 7 9 9 6 9 8
financiële redenen 21 32 31 19 30 21 24
betrokkene voelt zich niet 

geaccepteerd 16 1 0 0 4 2 3
gebrek aan begeleiding 47 18 41 72 28 64 51
klein netwerk 7 7 2 0 7 1 3
eng, gebrek aan initiatief 0 20 7 0 13 2 5
andersb 4 14 9 0 11 2 5
totaal 100 100 100 100 100 100 100

(n) (232) (193) (186) (384) (396) (600) (995)

a Inclusief (intensief ) begeleid zelfstandig wonend.
b Dit betreft antwoorden als het vervoer, en reden onbekend.

Bron: SCP (PVH 2000)

Binnen de groep verstandelijk gehandicapten zijn er aanzienlijke verschillen te zien.
Degenen met een lichte verstandelijke handicap gaan bijna twee keer zo vaak naar de
bioscoop als degenen met een ernstige handicap. Vooral bewoners van een aivg gaan
minder vaak naar de bioscoop dan anderen. Juist onder hen is er wel vaak behoefte om
vaker te gaan. De belangrijkste reden om niet te gaan, is een gebrek aan begeleiding.
In de AIVG’s en GVT’s wordt een gebrek aan begeleiding als belangrijkste reden aan-
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gevoerd, gevolgd door een gebrek aan financiële middelen. Bij het tekort aan begeleiders
wordt vaak expliciet gemeld dat er onvoldoende personeel beschikbaar is, maar
uiteraard zouden ook vrijwilligers of familie deze rol op zich kunnen nemen. Ook
deze mensen zijn blijkbaar onvoldoende beschikbaar. Het ministerie van vws heeft
de laatste jaren extra geld uitgetrokken voor de dagbesteding in instellingen. Blijkbaar
zijn deze middelen onvoldoende om uitstapjes buiten de deur te ondernemen. Ook
bij degenen die zelfstandig of bij familie wonen wordt een gebrek aan begeleiding en
financiële redenen vaak genoemd. Hier speelt bovendien een rol dat de verstandelijk
gehandicapte zich vaak niet geaccepteerd voelt in de bioscoop (dit speelt bij 15% van
degenen die bij familie wonen en vaker naar de bioscoop zouden willen gaan). Ook
geven mensen vaak aan dat de betrokkene het eng vindt om er op uit te trekken of zelf
weinig initiatief ontplooit. Hierbij wordt niet duidelijk of zij het eng vinden omdat ze
zich niet geaccepteerd voelen vanwege hun verstandelijke handicaps of omdat zij bij-
voorbeeld niemand hebben om samen mee naar de film te gaan en het eng vinden
om alleen te gaan.

Uitgaansleven
Behalve naar de bioscoop kunnen mensen bijvoorbeeld ook uitgaan naar een restaurant,
café of bijvoorbeeld de soos voor verstandelijk gehandicapten. Ongeveer een op de
vier personen met een verstandelijke handicap gaat eens per maand uit, bijna de helft
een paar keer per jaar en ongeveer een op de vier minder dan eens per jaar (tabel 5.27).

Opvallend is dat ook hier degenen die bij familie wonen relatief weinig uitgaan.
Ongeveer een op de drie geeft aan graag vaker uit te willen gaan. Hierbij dient echter
bedacht te worden dat deze vragen vaak aan de ouders zijn gesteld en niet aan degene
met de handicap. Bij degenen die bij ouders wonen, zijn vooral de financiën (van
degene met een verstandelijke handicap of van het hele gezin) een belemmering om
vaker uit te gaan. Degenen die zelfstandig wonen, vinden het vaak eng om te gaan.
Dit kan zijn omdat ze zich niet geaccepteerd voelen vanwege hun handicap, of omdat
ze niemand hebben om mee uit te gaan.

Binnen een aivg is er grote behoefte om vaker uit te gaan: tweederde van de
bewoners zou vaker uit willen, aldus hun begeleiders. Voor deze groep geldt, net als
bij het bioscoopbezoek, dat een gebrek aan voldoende begeleiding de voornaamste
reden is om niet vaker uit te gaan.
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Tabel 5.27 Uitgaan door verstandelijk gehandicapten van 18 jaar of ouder, naar woonvorm en 
ernst van de handicap, 2000 (in procenten)

type woonvorm ernst van de handicap
bij zelf-
familie standiga GVT AIVG licht ernstig totaal

minimaal 1x per maand 32 30 27 22 32 23 27
paar keer per jaar 25 46 54 58 39 53 47
minder dan 1x per jaar 43 24 19 21 29 24 26

met wie uit
alleen 11 18 11 4 18 4 9
ouders/familie 66 37 37 20 35 36 35
vrienden, ook verstandelijk 

gehandicapt 11 27 22 5 22 9 14
vrienden, niet verstandelijk 

gehandicapt 11 8 1 2 8 3 5
begeleider woonvoorziening 0 12 30 69 18 49 37
totaal 100 100 100 100 100 100 100

behoefte om vaker uit te gaan 17 28 42 67 28 51 41

reden niet vaker uit
handicaps laten dat niet toe 4 7 6 8 3 9 7
financiële redenen 54 42 52 19 56 22 31
betrokkene voelt zich niet 

geaccepteerd 3 0 0 1 1 1 1
gebrek aan begeleiding 23 11 28 72 12 8 9
klein netwerk 0 5 1 0 2 0 1
eng, gebrek aan initiatief 4 14 2 0 8 1 3
andersb 12 18 9 0 1 2 1
totaal 100 100 100 100 100 100 100

(n ) (232) (193) (186) (384) (396) (600) (995)

a Inclusief (intensief ) begeleid zelfstandig wonend.
b Dit betreft antwoorden als het vervoer, en reden onbekend.

Bron: SCP (PVH 2000)

Ook in het onderzoek van Haverkamp (1998) onder cliënten die begeleid zelfstandig
wonen wordt vaak genoemd dat men het eng vindt om de deur uit te gaan. Ze weten
niet goed wat ze dan kunnen verwachten en vinden het moeilijk om contacten te maken.
Ook de financiën spelen een rol: uitgaan is over het algemeen duur, terwijl men vaak
alleen over een minimuminkomen beschikt.

Winkelen
Eén van de dingen die mensen in hun vrije tijd kunnen doen, is winkelen. Ongeveer
een op de vier mensen met een verstandelijke handicap doet dit minimaal eens per
week, een op de vijf helemaal nooit. Wederom blijken er grote verschillen als men
onderscheid maakt naar ernst van de beperkingen of naar woonvorm. Zo winkelen
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degenen met lichte handicaps veel vaker dan degenen met ernstigere handicaps.
Bewoners van een aivg winkelen zelden (buiten het instellingsterrein), terwijl de
meeste personen met een verstandelijke handicap die bij familie wonen zeer regel-
matig de stad ingaan (zie tabel 5.28). Dit duidt erop dat mensen in een aivg weinig
gebruikmaken van reguliere voorzieningen.

Tabel 5.28 Winkelen door verstandelijk gehandicapten van 18 jaar of ouder, naar woonvorm en 
ernst van de handicaps 2000 (in procenten)a

type woonvorm ernst van de handicapb

bij 
familie GVT AIVGc licht ernstig totaalc

minimaal eens per week 39 8 8 43 15 24
1x per maand of vaker 26 28 15 27 18 21
paar keer per jaar 14 31 49 21 41 35
nooit of minder dan 1x per jaar 21 3 28 10 26 20

(n) (232) (186) (384) (262) (540) (803)

a De begeleid zelfstandig wonenden is deze vraag niet gesteld, omdat werd verondersteld dat zij regelmatig winkelen.
b Exclusief de (begeleid) zelfstandig wonenden.
c Hierbij gaat het om winkelen buiten het instellingsterrein.

Bron: SCP (PVH 2000)

5.8 Samenvatting

In dit hoofdstuk is aandacht besteed aan verschillende vormen van vrijetijdsbesteding
door mensen met lichamelijke beperkingen en verstandelijke handicaps.

Mensen met lichamelijke beperkingen hebben meer vrije tijd
Een week kent 168 uur. Gemiddeld besteden 18-64-jarigen hiervan 47 uur aan ver-
plichtingen (huishouden, werk, onderwijs) en 78 uur aan persoonlijke tijd (slapen,
eten en persoonlijke verzorging). Zij houden dan 43 uur per week over voor vrijetijds-
besteding. Personen met een lichamelijke beperking besteden gemiddeld 12,5 uur
minder tijd aan verplichtingen dan degenen zonder beperkingen. Dit hangt samen
met de geringere arbeidsdeelname van mensen met beperkingen (zie ook hoofdstuk 3).
Daarentegen besteden zij circa 8 uur per week meer aan persoonlijke tijd. Zo slapen
zij gemiddeld 5 uur per week langer, omdat ze meer tijd nodig hebben om van hun
dagelijkse bezigheden bij te komen. Per saldo hebben zij ongeveer 9 uur meer vrije
tijd. Zij kunnen hierdoor meer tijd besteden aan bijvoorbeeld televisie kijken, sociale
contacten of hobby’s. Degenen met beperkingen gaan minder vaak uit dan anderen. Dit
komt voor een deel doordat zij gemiddeld iets ouder zijn; maar ook als daar rekening
mee wordt gehouden, blijft dit verschil bestaan.
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Degenen met lichamelijke beperkingen nemen minder deel aan sport en cultuur
Personen met beperkingen doen minder vaak aan sport en bezoeken minder vaak een
culturele of recreatieve voorziening dan personen zonder beperkingen. Naarmate de
beperkingen ernstiger zijn, zijn de verschillen groter. Wel blijken de verschillen tussen
deze groepen in de loop van de jaren negentig iets kleiner geworden te zijn. Dit geldt
alleen voor het bezoeken van muziek-, toneel- of cabaretvoorstellingen. Onduidelijk
is wat hiervan de reden is: is het aanbod ruimer? Zijn de gebouwen toegankelijker
geworden?

Belemmeringen bij de vrijetijdsbesteding van degenen met lichamelijke beperkingen
Als belangrijkste belemmering om deel te nemen aan allerlei vormen van vrijetijds-
besteding, zien veel mensen toch vooral hun eigen gezondheid: veel dingen zijn te
vermoeiend. Daarnaast worden de slechte toegankelijkheid van gebouwen en problemen
met het openbaar en aanvullend vervoer genoemd.

Vooral degenen met ernstige lichamelijke beperkingen zijn vaak niet in staat gebruik
te maken van het openbaar vervoer en zijn dan aangewezen op het wvg-vervoer. Het
gebruik van verschillende soorten wvg-vervoersvoorzieningen is tussen 1995 (het jaar
waarin de wvg voor het eerst volop functioneerde) en 2000 enorm toegenomen. Zo
zijn er nu ongeveer 860.000 uitstaande voorzieningen, waarvan ruim 400.000 betrek-
king hebben op het collectieve vervoer. Gemeenten blijken steeds vaker te kiezen voor
het collectieve vervoer.

Dat veel mensen hiervan gebruikmaken, wil niet zeggen dat ze hier ook tevreden
over zijn. Het belangrijkste pijnpunt is dat het vervoer vaak niet op tijd is en dat het
lastig is om een uur van tevoren aan te melden. Hierdoor is het aangepaste vervoer te
weinig flexibel.

Vrijetijdsbesteding van degenen met verstandelijke beperkingen
Ongeveer de helft van de volwassenen met een verstandelijke handicap heeft vrijetijds-
activiteiten via een vereniging. Dit betreft in verreweg de meeste gevallen een vereniging
waar vooral mensen met een verstandelijke handicap gebruik van maken. Slechts
weinig verstandelijk gehandicapten gaan naar een reguliere vereniging. De meeste
mensen die geen activiteiten via een vereniging doen, lijken daar, volgens ouders en
verzorgers, ook geen behoefte aan te hebben. Dit ligt anders bij het bezoek aan een
bioscoop of het uitgaansleven: ongeveer eenderde tot 40% van de personen met een
verstandelijke handicap heeft hieraan meer behoefte. De belangrijkste reden waarom
zij dit niet vaker doen is een gebrek aan mensen om dit samen mee te ondernemen.
Dit kan zijn een gebrek aan personeel, maar ook aan familieleden of andere mensen.
Slechts weinig mensen ondernemen dingen samen met vrienden. Als zij dit doen,
doen zij het vooral met vrienden die ook verstandelijk gehandicapt zijn. De meeste
verstandelijk gehandicapten lijken dan ook, sociaal gezien, niet erg geïntegreerd. Dit
geldt zeker voor degenen die in een instelling of een gezinsvervangend tehuis wonen,
maar ook voor personen die bijvoorbeeld (begeleid) zelfstandig wonen: minder dan
de helft gaat met vrienden naar de film of uit eten.
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Noten

1 Naar verwachting worden per 1 juli 2002 de eisen met betrekking tot de toeganke-
lijkheid van utiliteitsgebouwen voor mensen met een fysieke functiebeperking
aangescherpt (tk 2001/2002d).

2 Dit komt omdat de administratie hiervan gedecentraliseerd is naar de provinciale
overlegorganen voor gehandicapten. In de provincie Utrecht zijn 312 its-
symbolen toegekend, waarvan er op dit moment 230 geldig zijn. Een geldig
symbool wil zeggen dat het object ook op dit moment nog in aanmerking zal
komen voor een its. Een ongeldig symbool wil over het algemeen zeggen dat
het gebouw niet meer bestaat of dat er ingrijpende verbouwingen zijn geweest.

3 Meer informatie is te vinden op www.toegankelijknederland.nl.
4 In 2000 heeft er een Interdepartementaal beleidsonderzoek naar de wvg plaats-

gevonden (ibo-wvg). De ibo-werkgroep heeft gesuggereerd om een dienstver-
leningsstelsel op te zetten waarin welzijnsgerelateerde voorzieningen uit de
zorg worden overgeheveld naar gemeenten en worden geïntegreerd met de
wvg. Op die manier is meer afstemming mogelijk tussen vervoer en zorg en
welzijn (tk 2000/2001e).

5 Eerder kan niet, omdat dan sprake zou zijn van kapitaalvernietiging: er zouden
dan immers nog bruikbare vervoermiddelen vervangen moeten worden. 

6 Zie ook www.tijdsbesteding.nl voor meer informatie over dit onderzoek.
7 Deze indicator voor belemmeringen is minder uitgebreid dan de indicator die

bijvoorbeeld in het avo is gebruikt (zie ook § 1.7).
8 De overige drie uren per week zijn niet eenduidig aan een van deze categorieën

toe te schrijven.
9 Dit is getoetst met behulp van een multivariate analysetechniek. Hierbij wordt

rekening gehouden met de invloed van andere kenmerken (zoals leeftijd of
sekse) op de afhankelijke variabele (in dit geval de tijd die men aan het huis-
houden besteedt).

10 Dit is getoetst met behulp van een t-test (waarbij geen rekening is gehouden
met de invloed van andere kenmerken).

11 Deze tijd valt niet onder de tijd voor persoonlijke verzorging, maar valt buiten
de drie categorieën die in tabel 5.1 werden genoemd.

12 Bezigheden die verband houden met de kerk zijn in dit onderzoek niet mee-
genomen. Uit het Tijdsbestedingsonderzoek blijkt dat kerkgang en activiteiten
die samenhangen met de kerk maar een heel klein onderdeel uitmaken van de
totale vrijetijdsbesteding.

13 Er wordt in het avo naar de volgende sporten gevraagd: veldvoetbal, zwemmen,
badminton, zeilen/roeien, kanoën/surfen, trimmen, joggen, paardrijden, tennis,
tafeltennis, zaalvoetbal, toerfietsen/wielrennen, atletiek, gymnastiek/turnen,
vecht- of verdedigingssport, handbal, hockey, wandelsport, volleybal, korfbal,
basketbal, schaatsen, auto-/motorsport, golf, softbal/honkbal, fitness/aerobics,
squash, skeeleren/skaten en ‘overige sporten’.

14 Ook veranderingen in het inkomen spelen geen rol. Het is niet zo dat het verschil
tussen mensen met en degenen zonder beperkingen groter is geworden doordat
personen met een beperking er in inkomen op achteruit zijn gegaan.

15 De gegevens in tabel 5.17 zijn gebaseerd op een schriftelijke enquête die jaarlijks
in alle Nederlandse gemeenten heeft plaatsgevonden.
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16 Op basis van het avo kan niet achterhaald worden of mensen ook recht zouden
hebben op een vervoersvoorziening. Er is alleen gevraagd of respondenten zelf
dachten dat ze een voorziening nodig hadden en of ze deze hebben aangevraagd.

17 9% vindt de voorzieningen helemaal niet geschikt en circa 20% vindt de voor-
zieningen niet helemaal geschikt.

18 Dit betreft alleen de mensen die aan het pvh-onderzoek deelnamen, dus die
gebruikmaken van een woonvoorziening of dagopvang voor ouderen of die een
sociale werkvoorziening bezoeken (zie ook bijlage B).

19 De vergelijking tussen de Nederlandse bevolking en de verstandelijk gehandi-
capten gaat niet helemaal op, doordat het bij de algemene bevolking alleen om
mensen van 6 jaar en ouder gaat en alleen om zelfstandig wonenden. Bij de 
verstandelijk gehandicapten gaat het alleen om 18-plussers, die ook in een
instelling kunnen verblijven. Ook verschilt de leeftijdsverdeling van de beide
groepen.
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6 Gebruik van zorg door zelfstandig wonenden

Mirjam de Klerk

6.1 Inleiding

De Rapportage gehandicapten 1997 was de laatste Rapportage gehandicapten waarin
aandacht werd besteed aan het gebruik van diverse vormen van hulpverlening, zoals
de thuiszorg, particuliere hulp en informele zorg.1 Hier bleek dat veel personen met
ernstige beperkingen gebruikmaken van uiteenlopende vormen van hulp, maar dat er
ook een aanzienlijke groep is die het zonder hulp stelt. Ook werd geconstateerd dat
cliënten van de thuiszorg steeds meer klagen dat de thuiszorg te weinig hulp verleent,
weinig flexibel is en vaak wisselende hulpverleners inzet. Een manier om meer
inspraak in de geboden hulp te hebben vormt het persoonsgebonden budget (pgb).

Aan het gebruik van zorgvoorzieningen door zelfstandig wonende personen met
een verstandelijke handicap is tot nu toe nauwelijks aandacht besteed in de Rapportage
gehandicapten, omdat hierover vrijwel geen gegevens beschikbaar waren.2 Dankzij
het onderzoek onder personen met een verstandelijke handicap (pvh, zie ook bijlage
B) is het nu mogelijk om ook het zorggebruik door verstandelijk gehandicapten in
kaart te brengen.3 Toch ligt de nadruk in dit hoofdstuk op degenen met lichamelijke
beperkingen, omdat hier meer gegevens over beschikbaar zijn.

Dit hoofdstuk richt zich op de instrumentele ondersteuning (hulp bij huishoudelijke
activiteiten en bij persoonlijke verzorging) zoals die bijvoorbeeld door de thuiszorg
wordt geboden. Aan het gebruik van medische voorzieningen wordt geen aandacht
worden besteed. Zie hiervoor bijvoorbeeld het onderzoek van Evenhuis (2002). Zij stelt
dat de medische zorg aan personen met een verstandelijke handicap ernstig tekort-
schiet. Ook de psychosociale ondersteuning (emotionele steun of bv. de hulp bij het
regelen van (financiële) zaken) komt niet aan de orde.4

De gegevens in dit hoofdstuk hebben alleen betrekking op degenen die zelfstandig
wonen, dat wil zeggen niet in een (semi- of intramurale) voorziening verblijven. De
combinatie van wonen en zorg komt aan de orde in hoofdstuk 7.

Veel hulp wordt geboden aan oudere personen met beperkingen. Er is in dit
hoofdstuk, in tegenstelling tot sommige andere hoofdstukken, voor gekozen om ook
het zorggebruik door ouderen te beschrijven, omdat zij de grootste gebruikers vormen.
Wel zal zoveel mogelijk ook apart aandacht geschonken worden aan degenen die jonger
zijn dan 65 jaar, omdat de positie van ouderen ook al aan bod komt in de Rapportage
ouderen van het scp.
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In tegenstelling tot de meeste andere hoofdstukken begint dit hoofdstuk niet met een
beschrijving van het beleid. De belangrijkste reden hiervoor is dat er geen specifiek
beleid is voor de zorgverlening aan zelfstandig wonende personen met een beperking,
met uitzondering van specifieke groepen zoals doven of peuters met een motorische
beperking (tk 1994/1995). In het algemeen wordt er vanuit gegaan dat mensen met
beperkingen gebruikmaken van algemene zorgvoorzieningen zoals de thuiszorg of
informele hulpverleners. Daar waar dat relevant is, bijvoorbeeld bij de beschrijving
van het pgb, zal het beleid in de desbetreffende paragraaf aan de orde komen.

In de eerste paragrafen staat de hulp aan degenen met een lichamelijke beperking
centraal. Hierbij wordt – tenzij anders vermeld – het zorggebruik van zelfstandig
wonende huishoudens onderzocht. Dit is gedaan omdat de veelvoorkomende huis-
houdelijke hulp niet aan personen maar aan huishoudens wordt geboden en er soms
meerdere personen in een huishouden beperkingen ondervinden. Vanwege de leesbaar-
heid wordt soms echter over ‘mensen met beperkingen’ gesproken in plaats van over
bijvoorbeeld ‘huishoudens met leden met beperkingen’. Eerst wordt in paragraaf 6.2
aandacht besteed aan het gebruik van informele hulp door het eigen netwerk en 
particuliere hulp. In paragraaf 6.3 wordt ingegaan op het gebruik van thuiszorg en in
paragraaf 6.4 op het persoonsgebonden budget. In paragraaf 6.5 komt de combinatie
van verschillende vormen van hulp aan de orde. Daar wordt ook duidelijk in hoeverre
huishoudens het zonder hulp stellen. 

Vanaf paragraaf 6.6 staat het gebruik van zorgvoorzieningen door personen met
een verstandelijke beperking (en, indien zij bij familie wonen, hun familie) centraal:
eerst wordt het gebruik van diverse vormen van zorg, zoals de thuiszorg, zorg door het
eigen netwerk of zorgvormen zoals logeerhulp in kaart gebracht (§ 6.6) en vervolgens
het gebruik van een persoonsgebonden budget voor verstandelijk gehandicapten 
(§ 6.7). Het hoofdstuk wordt afgesloten met een samenvatting (§ 6.8).

6.2 Informele en particuliere zorg voor personen met een lichamelijke beperking

Binnen de zorgverlening voor zelfstandig wonenden neemt de informele zorg (ook
wel mantelzorg genoemd) een belangrijke plaats in. Er wordt wel gesteld dat mantel-
zorgers vier keer zoveel mensen verzorgen als professionele instellingen (rmo/rvz
1999). In deze paragraaf wordt onder informele zorg de hulp bij huishoudelijke 
activiteiten of de lichamelijke verzorging verstaan. Dit betekent dat bijvoorbeeld de
emotionele ondersteuning buiten beeld blijft. Informele hulp kan zowel geboden
worden door huisgenoten (veelal partners, maar ook ouders die voor kinderen met
beperkingen zorgen), als door andere familieleden (vaak kinderen) of vrienden. Behalve
hulp uit het eigen netwerk hebben mensen particuliere hulp (veelal een werkster) die
hen helpt bij de huishoudelijke taken. Aan beide vormen van zorggebruik wordt in
deze paragraaf aandacht besteed. Sommige huishoudens hebben zowel informele als
particuliere hulp. Aan dit soort combinaties van hulp wordt aandacht geschonken in
paragraaf 6.5.
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In tabel 6.1 staat weergegeven hoeveel huishoudens informele en particuliere hulp
kregen en in hoeverre dit gebruik van zorg is veranderd in de jaren negentig van de
vorige eeuw.

Ongeveer 9% van de huishoudens krijgt informele zorg. In de literatuur worden het
hebben van (ernstige) beperkingen en een hoge leeftijd als de belangrijkste determi-
nanten van informele hulp genoemd (De Klerk 2001). Dit blijkt ook uit tabel 6.1: infor-
mele hulp wordt vooral gebruikt door de 75-plussers en huishoudens met personen met
ernstige lichamelijke beperkingen (voor een deel overlappende groepen). Bij degenen
die jonger zijn dan 65 jaar is dit gebruik lager.

Tabel 6.1 Gebruik van informele zorg en particuliere hulp door zelfstandig wonende huishoudens 
naar achtergrondkenmerken van de meest hulpbehoevende persoon in het huishouden 
1991-1999 (in procenten)

informele zorga particuliere zorgb

1991 1995 1999 sign.c 1991 1995 1999 sign.c

geslacht
man 8 7 8 7 7 7
vrouw 11 13 12 11 11 9 ja

leeftijd
6-54 jaar 8 8 8 6 6 6
55-64 jaar 6 7 7 6 7 7
65-74 jaar 9 13 8 ja 10 12 9
≥ 75 jaar 21 23 22 23 21 18

type huishouden
alleenwonend 11 12 11 12 9 9 ja
samenwonend 8 8 8 7 8 7 ja

lichamelijke beperkingen
geen beperkingen 6 6 6 6 6 6
lichte beperkingen 9 11 10 12 11 9 ja
matige beperkingen 16 21 17 14 11 11
ernstige beperkingen 33 40 34 13 15 15

huishoudensinkomen
laagste 25% 9 13 13 ja 6 4 5 ja
25-50% 9 10 9 6 6 5
50-75% 7 8 9 7 5 6
hoogste 25% 10 8 8 19 18 14 ja

alle huishoudens 8,9 9,5 9,2 8,2 8,3 7,5
alle huishoudens jonger

dan 65 jaar 7,5 7,5 8,0 6,3 6,4 6,0
alle huishoudens met leden met 

minimaal lichte beperkingen 15,8 17,6 15,5 13,1 11,9 10,4 ja
idem, jonger dan 65 jaar 12,1 14,1 13,7 7,9 8,6 7,2

(n) (5.719) (6.617) (6.220) (5.719) (6.617) (6.220)

a Gemeten over 12 maanden voorafgaand aan de enquête; hulp bij huishoudelijke activiteiten en/of persoonlijke 
verzorging.

b Gemeten over 12 maanden voorafgaand aan de enquête; vooral huishoudelijke hulp.
c Met significant wordt hier bedoeld dat er voor die specifieke categorie een verschil in gebruik is tussen verschillende

jaren (p < 0,05). Hierbij is geen rekening gehouden met de invloed van andere kenmerken. Dit is wel getoetst, maar
wordt alleen in de tekst beschreven.

Bron: SCP (AVO’91-’99)
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Er treden geen duidelijke veranderingen in de loop van de tijd op in het gebruik van
informele hulp: zowel in 1991 als in 1999 krijgt ongeveer 9% van de huishoudens
informele hulp. Bij degenen met een laag inkomen lijkt het gebruik van informele
hulp te zijn toegenomen. Als echter met een multivariate analyse (niet in tabel weer-
gegeven) ook rekening wordt gehouden met andere kenmerken, dan blijken er geen
subgroepen te onderscheiden die significant meer of minder zorg hebben gekregen.
Er zijn geen exacte gegevens bekend over veranderingen in de intensiteit van de
informele hulp (het aantal uren hulp).

Ongeveer 8% van de huishoudens heeft particuliere hulp; bij degenen die jonger zijn
dan 65 jaar is dit wederom een fractie lager. Het gebruik van particuliere hulp hangt
vooral samen met leeftijd (ouderen gebruiken vaker hulp dan jongeren) en met sociaal-
economische status (vooral inkomen: degenen met een hoog inkomen gebruiken
vaker particuliere hulp dan anderen).

Ook het gebruik van particuliere hulp is niet significant veranderd in de jaren
negentig als de hele populatie in ogenschouw wordt genomen. Als echter alleen wordt
gekeken naar de huishoudens met leden met minimaal lichte beperkingen, dan blijkt
het aandeel huishoudens met particuliere hulp significant te zijn afgenomen. Dit hangt
samen met het feit dat (als gevolg van de vergrijzing van de bevolking) het aantal 
mensen met beperkingen is toegenomen. Er is blijkbaar niet voldoende particuliere
hulp voorhanden om de toenemende hulpbehoefte op te vangen. Ook bij de particuliere
hulp dreigen er tekorten te ontstaan. Het lijkt bovendien waarschijnlijk dat bij een gunstig
economisch klimaat het aanbod aan particuliere hulp zal afnemen (doordat veel 
vrouwen ander, beter betaald, werk krijgen).

Als met een multivariate analyse wordt gekeken naar de invloed van verschillende
achtergrondkenmerken op het gebruik van particuliere hulp, dan blijkt dat er geen
specifieke groepen met lichamelijke beperkingen zijn die tussen 1991 en 1999 minder
particuliere hulp hebben gekregen. Ook het significante effect van inkomen uit tabel 6.1
(hoge inkomens gebruiken eind jaren negentig minder vaak particuliere hulp dan aan
het beging van de jaren negentig) valt weg als rekening wordt gehouden met andere
kenmerken van de bevolking.

Over het algemeen is het aandeel huishoudens met particuliere zorg ongeveer even
groot als het aandeel met informele zorg (respectievelijk 8% en 9% in 1999). Degenen
met een hoog inkomen doen echter veel vaker een beroep op particuliere zorg dan op
informele zorg. De samenhang tussen de ernst van de lichamelijke beperkingen en de
inzet van particuliere zorg is beduidend minder sterk dan bij de inzet van informele
hulp: huishoudens met leden met ernstige lichamelijke beperkingen gebruiken veel
vaker informele hulp dan particuliere hulp.
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6.3 Thuiszorg voor personen met een lichamelijke beperking

6.3.1 Inleiding
In deze paragraaf wordt het gebruik van thuiszorg voor mensen met lichamelijke
beperkingen beschreven. Met thuiszorg wordt gedoeld op de (huishoudelijke) verzor-
ging en verpleging zoals die wordt geboden door thuiszorginstellingen (zoals dat
vroeger werd gedaan door het kruiswerk en de gezinsverzorging).5 Eerst wordt geke-
ken naar de ontwikkeling in het gebruik in de jaren negentig (§ 6.3.2). Enerzijds is te
verwachten dat het gebruik van thuiszorg toeneemt, omdat de bevolking vergrijst en
steeds meer mensen zelfstandig blijven wonen. Anderzijds zijn er, als gevolg van een
krappe arbeidsmarkt, wachtlijsten in de zorg. Of het gebruik van thuiszorg door 
specifieke groepen is toe- of afgenomen wordt in deze paragraaf bestudeerd. Vervolgens
wordt in paragraaf 6.3.3 ingegaan op knelpunten met betrekking tot de thuiszorg,
zoals de wachtlijsten in de zorg en enkele gegevens uit satisfactieonderzoek onder
cliënten van de thuiszorg. 

6.3.2 Gebruik
Op basis van gegevens van het cak-bz is inzicht te krijgen in het gebruik van thuiszorg
sinds 1998.6 Uit deze cijfers blijkt dat zowel het aantal cliënten als het totaal aantal
uren thuiszorg tussen 1998 en 2000 is toegenomen (tabel 6.2). Dit is onder meer het
gevolg van het toegenomen aantal ouderen (zie ook tabel 6.3). Het gemiddelde aantal
uren zorg per cliënt neemt af: cliënten moeten het gemiddeld met steeds minder
uren stellen.

Tabel 6.2 Omvang van het gebruik van thuiszorg, in aantal cliënten en uren, op basis van 
registraties, 1998-2000 (in absolute aantallen, procenten en gemiddelden)

gem. aantal
aantal cliënten stijgings- totaal aantal stijgings- uren per dalings-
(in periode 1) percentage uren (x 1.000) percentage cliënt per week percentage

1998 305.908 56.507 3,42
1999 326.221 7 57.252 1,3 3,35 2,1
2000a 337.151 3 57.997 1,3 3,27 2,4

a De gegevens van 2000 betreffen (met uitzondering van de eerste kolom) geëxtrapoleerde cijfers op basis van het 
eerste halfjaar, omdat de gegevens over de tweede helft van 2000 nog niet volledig zijn.

Bron: CAK-BZ (schriftelijk verstrekte aanvullende gegevens) SCP-bewerking

De belangrijkste redenen voor het toenemende aantal cliënten lijken de toenemende
vergrijzing en de extramuralisering: steeds meer mensen blijven zelfstandig wonen
of worden eerder ontslagen uit het ziekenhuis en worden thuis verzorgd (Prismant
2000). 
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Dat aan de andere kant het aantal uren per cliënt afneemt, is vooral het gevolg van de
schaarste in de zorg: veel thuiszorginstellingen hanteren de ‘kaasschaafmethode’ om
toch zoveel mogelijk mensen te kunnen helpen. Uit het wachtlijstonderzoek van
Doornink (2002) blijkt dat 26% van de thuisorganisaties aangeeft in meer of mindere
mate zorg te rantsoeneren. Een half jaar eerder (in maart 2001) was dit nog 42%
(Doornink 2001). Dit betekent dat er minder uren zorg worden verleend dan er geïn-
diceerd is door het Regionaal Indicatieorgaan (rio); de cliënt krijgt in dit geval dus
niet waar hij of zij behoefte aan heeft. De cliënten van wie bekend is met hoeveel hun
zorg gerantsoeneerd wordt, blijken (eind 2001) gemiddeld 3,4 uur per week minder
zorg te krijgen dan het aantal waarvoor ze zijn geïndiceerd; een half jaar eerder was
dat nog 2,9 uur (Doornink 2001: 8; 2002: 7).

Naast de reguliere thuiszorginstellingen zijn er het afgelopen decennium steeds meer
commerciële aanbieders van thuiszorg tot de markt toegetreden (De Klerk 2001). Zo
zijn er 125 reguliere thuiszorginstellingen en circa 200 particuliere thuiszorgorgani-
saties (waarvan ongeveer een kwart is toegelaten tot financiering via de awbz).7 Over
het aantal cliënten van particuliere thuiszorgorganisaties en hun kenmerken is weinig
bekend. Een groot deel van de klanten bestaat uit mensen met een persoonsgebonden
budget (zie § 6.4).

Hierna worden, op basis van bevolkingsenquêtes uit 1991-1999, enkele gegevens over
het gebruik van thuiszorg weergegeven. Aan respondenten is gevraagd of zij, of iemand
anders uit hun huishouden, in het jaar voorafgaand aan de enquête gebruik hebben
gemaakt van hulp bij de persoonlijke verzorging of bij het uitvoeren van huishoudelijke
activiteiten.8

In tabel 6.3 staat het gebruik van thuiszorg in de jaren 1991-1999 door huishoudens
weergegeven naar een aantal achtergrondkenmerken, zoals de ernst van de lichamelijke
beperkingen en een aantal sociaal-demografische kenmerken waarvan bekend is dat
deze samenhangen met het gebruik van thuiszorg. Zo bleek bijvoorbeeld uit de
Rapportage gehandicapten 1997 dat het gebruik van thuiszorg, uiteraard, vooral wordt
bepaald door de mate van beperkingen van leden van een huishouden, maar dat ook
andere kenmerken een rol spelen (De Klerk en Timmermans 1998: 162-163). Zo
gebruiken oudere huishoudens vaker thuiszorg dan jongere huishoudens. Bij de 
persoonlijke verzorging speelt ook de samenstelling van het huishouden mee: alleen-
staanden gebruiken hierbij vaker thuiszorg dan meerpersoonshuishoudens waarvan
een of meer leden beperkingen ervaren. Huishoudens met een laag inkomen hebben
vaker thuiszorg dan huishoudens met hoge inkomens. Dit laatste geldt vooral bij de
hulp bij huishoudelijke activiteiten, waar voor huishoudens met een hoog inkomen
particuliere hulp een aantrekkelijk alternatief kan zijn.

Eind jaren negentig gebruikte ongeveer 7% van de huishoudens thuiszorg. Bij
degenen met ernstige beperkingen is dit bijna de helft (47%). Thuiszorg wordt vooral
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veel gebruikt door 75-plussers (die vaker beperkingen hebben dan jongere mensen)
en door degenen met een laag inkomen (15%), voor wie bijvoorbeeld particuliere
hulp geen alternatief is.

Uit het Patiëntenpanel Chronisch Zieken blijkt dat van de chronisch zieke personen
ongeveer 10% gebruikmaakt van de thuiszorg. Ook hier geldt dat vooral degenen die
ook lichamelijke beperkingen ervaren, bijvoorbeeld als gevolg van reumatoïde artritis,
thuiszorg hebben (Van Lindert en Rijken 2001).

Tabel 6.3 Gebruik van thuiszorga naar geslacht, leeftijd, huishoudensvorm, netto 
huishoudensinkomen en ernst van de lichamelijke beperkingen van de meest
hulpbehoevende persoon in het huishouden, 1991-1999 (in procenten)

1991 1995 1999 sign.b

geslacht
man 3 3 4
vrouw 9 10 11

leeftijd
6-54 jaar 3 2 3
55-64 jaar 2 5 5 ja
65-74 jaar 9 11 9
≥ 75 jaar 27 30 31

type huishouden
alleenwonend 9 11 13 ja
samenwonend 4 4 4

lichamelijke beperkingen
geen beperkingen 2 2 2
lichte beperkingen 5 7 6
matige beperkingen 15 17 17
ernstige beperkingen 42 43 47

huishoudensinkomen
laagste 25% 13 13 15
25-50% 4 5 6 ja
50-75% 3 4 4
hoogste 25% 2 2 3

alle huishoudens 5,3 5,9 6,7 ja
alle huishoudens jonger dan 65 jaar 2,4 2,6 3,4 ja
alle huishoudens met leden met minimaal lichte beperkingen 14,9 14,7 15,2
idem jonger dan 65 jaar 6,7 7,0 7,5

(n) (5.719) (6.617) (6.220)

a Gemeten over 12 maanden voorafgaand aan de enquête; hulp bij persoonlijke verzorging en/of huishoudelijke hulp.
b Met significant wordt hier bedoeld dat er voor die specifieke categorie een verschil in gebruik is tussen verschillende

jaren (p < 0,05). Hierbij is geen rekening gehouden met de invloed van andere kenmerken. Dit is wel getoetst, maar
wordt alleen in de tekst beschreven.

Bron: SCP (AVO’91-’99)
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Ook uit tabel 6.3 is, net als uit tabel 6.2, af te leiden dat het gebruik van thuiszorg in
de jaren negentig iets is toegenomen: in 1991 gebruikte 5,3% van de huishoudens
thuiszorg, acht jaar later was dit 6,7%. Dit verschil is, wanneer geen rekening wordt
gehouden met een veranderde samenstelling van de bevolking, significant. Deze groei
lijkt vooral te hebben plaatsgevonden bij alleenwonenden. Bij degenen met lichamelijke
beperkingen is geen toename in thuiszorggebruik te zien: blijkbaar is de toename in
het gebruik van thuiszorg toe te schrijven aan het (als gevolg van de vergrijzing van de
bevolking) toegenomen aantal mensen met lichamelijke beperkingen.

In een multivariate analyse is nagegaan in hoeverre het gebruik van thuiszorg onder
de bevolking ook is gestegen als met demografische veranderingen in de bevolking
rekening wordt gehouden (niet in tabel weergegeven).9 Dan blijkt dat mensen in 1999
nog steeds een (iets) grotere kans op thuiszorg hebben dan in 1991, ook als rekening
wordt gehouden met de toegenomen vergrijzing. Nadere analyses wijzen uit dat vooral
alleenwonenden een iets grotere kans op thuiszorg hebben. Mogelijk krijgen zij, bij de
schaarste in de zorg, eerder thuiszorg dan anderen omdat zij geen beroep op huis-
genoten kunnen doen.

Degenen met (ernstige) lichamelijke beperkingen hadden aan het eind van de jaren
negentig een even grote kans om gebruik te maken van thuiszorg als aan het begin
van de jaren negentig. Dit geldt bijvoorbeeld ook voor de verschillende inkomens-
categorieën: als rekening wordt gehouden met allerlei andere kenmerken, zoals hulp-
behoefte, maken huishoudens met een laag inkomen in 1999 een even grote kans om
thuiszorg te gebruiken als in 1991.

De toename van het gebruik van thuiszorg is ook een gevolg van de extra financiële
middelen die in de tweede helft van de jaren negentig van de vorige eeuw zijn ingezet
voor de wachtlijstbestrijding (vws 2001: 21). Deze wachtlijsten waren ontstaan door-
dat de samenstelling van de bevolking in de jaren negentig is veranderd (er meer
ouderen zijn gekomen), er steeds meer mensen met beperkingen zelfstandig wonen
en mensen eerder uit het ziekenhuis worden ontslagen (zie ook Prismant 2000). Het
aanbod bleef achter bij de vraag.

Niet alleen het gebruik van thuiszorg is van belang, maar ook het niet-gebruik. In het
avo-gehandicaptenonderzoek is aan mensen met lichamelijke beperkingen gevraagd
of zij zelf vinden dat zij thuiszorg nodig hebben en of zij dit hebben aangevraagd.
Hieruit blijkt dat bijna eenzesde van de niet-thuiszorggebruikers met beperkingen zelf
zegt thuiszorg nodig te hebben (tabel 6.4). Overigens is hiermee niet gezegd dat zij
ook in aanmerking zouden komen voor thuiszorg, hiervoor is een positieve indicatie
van het rio noodzakelijk. Van hen heeft iets minder dan de helft (7% van degenen
met beperkingen die geen thuiszorg hebben) ook een aanvraag ingediend (waarbij niet
bekend is of zij nog op de wachtlijst staan of dat zij een negatieve indicatie hebben
gekregen).
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De behoefte aan thuiszorg is het grootst onder degenen met ernstige beperkingen:
eenderde van deze niet-thuiszorggebruikers zegt behoefte te hebben aan thuiszorg.
10% heeft daartoe ook een aanvraag ingediend. Onduidelijk is waarom anderen dit
niet doen. Het is goed denkbaar dat zij worden afgeschrikt door de wachtlijsten, maar
ook is het mogelijk dat zij een persoonsgebonden budget (pgb) hebben of dat zij zorg
krijgen van hun eigen netwerk. Een laatste mogelijkheid is dat mensen geen aanvraag
indienen, omdat zij, al dan niet terecht, menen toch niet voor thuiszorg in aanmerking
te komen. Voor potentiële cliënten zal het niet altijd duidelijk zijn of zij in aanmerking
zouden komen voor thuiszorg. Meer informatie voor potentiële cliënten over de 
indicatiecriteria van de thuiszorg zou duidelijk kunnen maken of het indienen van
een aanvraag zinvol is.

Tabel 6.4 Behoefte aan thuiszorg (volgens de mening van personen met lichamelijke beperkingen 
die geen thuiszorg hebben), naar ernst van de beperkingen en leeftijdscategorie, 
18-plussers, 2000 (in procenten)

ernst van beperkingen leeftijdscategorie
licht matig ernstig 18-44 45-64 ≥ 65 totaal

thuiszorg nodig, ook aangevraagd 5 10 10 7 5 8 7
thuiszorg nodig, niet aangevraagd 5 12 25 6 7 13 9
geen thuiszorg nodig 90 78 65 86 88 79 85

(n) (664) (286) (86) (330) (379) (327) (1.036)

Bron: SCP (AVO-gehandicapten 2000)

6.3.3 Knelpunten
Eén van de knelpunten met betrekking tot de thuiszorg die de laatste tijd veel in de
belangstelling heeft gestaan, is de wachtlijstproblematiek. In oktober 2001 stonden
39.610 cliënten op de wachtlijst voor ‘zorg thuis’ (zie ook tabel 6.5), ruim 4.000 meer
dan een half jaar daarvoor (in maart 2001 waren er 35.174 wachtenden voor ‘zorg thuis’,
Doornink 200).10 Van hen krijgt 46% een vorm van overbruggingszorg (een ander
product of minder uren dan waarvoor men geïndiceerd is); dit betekent dat ruim
21.500 mensen het zonder overbruggingszorg moeten stellen. Het is niet duidelijk
hoe deze mensen zich redden en of zij bijvoorbeeld wel informele zorg krijgen.

In 2000 zijn in het zogenoemde Treek-overleg, een overleg tussen zorgaanbieders en
zorgverzekeraars, normen opgesteld omtrent de maximaal aanvaardbare wachttijden
in de zorg. Voor de thuiszorg is toen gesteld dat de wachttijd voor een intake maximaal
één week zou mogen zijn, de wachttijd tot het indicatiebesluit maximaal zes weken en
de maximale wachttijd tot zorgrealisatie eveneens zes weken. In de praktijk blijken
deze wachttijden overschreden te worden. Uit de meest recente gegevens over de wacht-
lijsten (Doornink 2002) blijkt bijvoorbeeld dat cliënten over het algemeen meer dan 
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3 maanden op de thuiszorg moeten wachten (tabel 6.5). De wachttijden zijn vooral
lang voor de alfahulp (43 weken).11 Voor de persoonlijke verzorging en verpleging, die
vaak acuter is, zijn de gemiddelde wachttijden echter ook ongeveer 3 tot 4 maanden.
Er zou circa 115.000 uur per week meer zorg geboden moeten worden om de wacht-
lijsten in de thuiszorg helemaal weg te werken.

Tabel 6.5 Wachtlijstgegevens voor ‘zorg thuis’ per thuiszorgproduct, 1 oktober 2001 en 
1 maart 2001 (in absolute aantallen en gemiddelden)

gemiddelde aantal geïndiceerde
wachttijda uren per weeka

aantal
wachtenden in dagen in weken per cliënt totaal

1 oktober 2001
alfahulp 10.872 300 42,9 2,50 27.180
huishoudelijke verzorging 13.482 191 27,3 3,42 46.108
verzorging 5.138 158 22,6 5,06 25.998
gespecialiseerde verzorging 1.244 135 19,3 4,53 5.635
verpleging 2.216 100 14,3 4,19 9.285
gespecialiseerde verpleging 60 159 22,7 3,68 221
advies, instructie en voorlichting 196 195 27,9 1,84 361
mantelzorgondersteuning 50 591 84,4 10,42 521
thuiszorg-totaalb 31.269 179,6 3,69 115.310

waarvan zonder overbruggingszorg 20.987
overige producten ‘zorg thuis’ (geen thuiszorg)c 8.341
totaal ‘zorg thuis’ 39.610

1 maart 2001
thuiszorg-totaalb 28.623 176,9 3,42 97.886

waarvan zonder overbruggingszorg 18.970
overige producten ‘zorg thuis’ (geen thuiszorg)c 6.551
totaal ‘zorg thuis’ 35.174

a Deze gegevens zijn niet van iedereen bekend. 
b De som van de afzonderlijke producten telt niet op tot het totaal aantal wachtenden, doordat mensen voor 

meerdere producten geïndiceerd kunnen zijn.
c Dit betreft bijvoorbeeld extramurale verzorgingshuiszorg, dagbehandeling in een verpleeghuis, dagverzorging 

of dagopvang.

Bron: Doornink (2001, 2002) SCP-bewerking

Niet alleen de wachttijden voor thuiszorg zijn een knelpunt, ook bij cliënten die
thuiszorg ontvangen zijn er soms problemen. Eerder werd er al op gewezen dat 
cliënten te maken kunnen hebben met zorgrantsoenering, waardoor zij niet de zorg
krijgen waar zij behoefte aan hebben (en waarvoor zij ook een formele indicatie hebben
gekregen).

In het avo-gehandicaptenonderzoek is aan thuiszorggebruikers gevraagd of zij
vonden dat zij voldoende thuiszorg kregen. Ruim een kwart (27%) gaf aan meer
thuiszorg te willen hebben. Men heeft vooral behoefte aan een hogere frequentie,
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nog meer dan aan een langere duur van het thuiszorgbezoek (zie ook tabel 6.6).
Degenen die jonger zijn dan 65 jaar, zijn beduidend minder vaak tevreden over de
omvang dan de 65-plussers.

Tabel 6.6 Tevredenheid met de omvang en duur van de thuiszorg door thuiszorgcliënten met 
een lichamelijke beperking, 2000 (in procenten)

totaal < 65 jaar ≥ 65 jaar

thuiszorg voldoende
ja 73 61 78
nee 27 39 22

gewenste frequentie en duur hulpa

precies goed 60
korter en vaker 9
langer en vaker 15
langer, aantal keer is goed 5
even lang, vaker 11

(n) (196) (59) (137)

a De respondentenaantallen in het onderzoek laten het niet toe om hier onderscheid te maken naar personen 
ouder en jonger dan 65 jaar.

Bron: SCP (AVO-gehandicapten 2000) 

Te weinig hulp is niet het enige probleem. Soms wordt ook andere hulp gegeven dan
wordt gewenst. In het avo-gehandicaptenonderzoek is aan degenen met lichamelijke
beperkingen die thuiszorg gebruiken, gevraagd of zij ook bij andere taken geholpen
zouden willen worden. Bijna een vijfde van de thuiszorgcliënten (18%) antwoordde
bevestigend. Vooral jongere mensen willen bij andere taken worden geholpen (33%
van de 65-minners en 12% van de 65-plussers). Hieruit bleek dat thuiszorggebruikers
vooral extra hulp zouden willen hebben bij het zware huishoudelijke werk, een taak
die toch tot het takenpakket van de thuiszorg behoort. Daarnaast zouden zij graag
hulp willen hebben bij het tuinonderhoud, de boodschappen en het wassen en strijken.
De laatste jaren zijn verschillende thuiszorginstellingen steeds meer extra services
(buiten het reguliere pakket) gaan bieden zoals tuinonderhoud, kappersservice of
hulp bij de administratie. Hiervoor moeten cliënten dan extra betalen.

Ook de Universiteit van Maastricht heeft onderzoek gedaan naar de behoefte van
thuiszorgcliënten (bij één thuiszorginstelling) aan diensten die de thuiszorg potentieel
zou kunnen leveren (Adang et al. 2001). Deze diensten worden niet vergoed; cliënten
moeten hiervoor zelf betalen.12 In het Limburgse onderzoek werd bovendien geïnven-
tariseerd hoe intensief mensen behoefte aan een dienst zouden hebben (dagelijks,
wekelijks of maandelijks) en of mensen ook behoefte hebben als zij hiervoor moeten
betalen.13 Met name dit laatste levert een belangrijke conclusie op: veel behoeften aan
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producten verdwijnen op het moment dat mensen wordt gevraagd hier zelf voor te
betalen: uit de laatste kolom van tabel 6.7 blijkt dat mensen vooral bereid zijn te
betalen voor een boodschappenservice of voor diensten die minder vaak nodig zijn,
zoals de ramen zemen, de grote schoonmaak of klussen. Dit zijn taken waarbij de
reguliere thuiszorg niet helpt. Het is niet duidelijk of er voldoende aanbieders van dit
soort diensten zijn (via reguliere of particuliere thuiszorginstellingen) en of deze
diensten voldoende bekend zijn. Ook is het niet duidelijk in hoeverre mensen met een
laag inkomen deze diensten kunnen betalen. Een persoonsgebonden budget, waarbij
mensen ook een forfaitair bedrag zelf kunnen besteden, zou voor hen een uitkomst
kunnen zijn. In de praktijk blijken degenen met een laag inkomen echter vaker voor
zorg in natura te kiezen, dan voor een pgb (De Klerk en Timmermans 1999: 131).

Tabel 6.7 Behoefte aan aanvullende diensten van de thuiszorg door thuiszorgcliënten, naar 
intensiteit van de behoefte en bereidheid te betalen (in procenten; n = 79)

waarvan waarvan bereid
behoefte dagelijks wekelijks maandelijks jaarlijks te betalen

normale schoonmaak 73,9 12 85 3 5,4
glazen wassen buiten 61,6 1 28 71 21,7
grote schoonmaak 45,5 0 14 39 57 11,1
strijken van kleding 44,3 15 83 2 0
pedicure aan huis 43,3 0 26 74 4,2
kapper aan huis 36,9 0 47 53 0
ondersteuning bij 

boodschappen doen 34,0 9 85 6 16,7
wassen van kleding 31,5 27 72 2 10
afvoer lege flessen en oud papier 31,0 0 76 24 0
boodschappendienst 30,5 5 94 2 15,4
vervoer op maat 30,5 21 63 16 0
alarmeringssysteem naar 

thuiszorg 28,6 64 28 8 6,7
koken thuis 26,1 77 23 0 0
klussendienst 25,6 2 23 75 44,4
extra alfahulp (poetshulp) 25,6 19 73 8 11,1
extra verzorging 25,1 55 41 4 0
ondersteuning bij artsenbezoek 24,6 4 48 48 12,5
georganiseerde ontspanning 22,2 7 89 4 0
tuinonderhoud 21,2 0 42 58 0
maaltijdvoorziening 17,7 67 33 0 23,1
extra verpleging 12,3 76 24 0 0
schoonheidsspecialiste aan huis 4,9 0 70 30 0
slaapwacht 4,4 44 33 22 0
verzorging huisdieren 3,9 25 63 12 0
perceelbewaking 3,0 67 33 0 20,0
kinderopvang 2,5 80 20 0 0

Bron: Adang et al. (2001), afzonderlijk verstrekte aanvullende informatie
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Niet alleen de omvang en de inhoud van het takenpakket zijn belangrijke aspecten
van de hulp die door de thuiszorg wordt geboden, maar ook de afstemming op de
wensen van de cliënt. In paragraaf 6.4.3 wordt hierop ingegaan, als een vergelijking
wordt gemaakt tussen de tevredenheid van de thuiszorgcliënten en die van personen
met een persoonsgebonden budget.

Uit een inventarisatie van knelpunten en klachten over de gezondheidszorg blijkt dat
jaarlijks 11% van de thuiszorggebruikers één of meer knelpunten ervaart (Triemstra et
al. 1999). Dit betreft voor een groot deel organisatorische aspecten, zoals de beschik-
baarheid, bereikbaarheid en wachttijden. Slechts een klein deel dient een formele klacht
in (onbekend is hoeveel precies). Knelpunten en vervelende gebeurtenissen worden
vooral gerapporteerd door chronisch zieken en door personen met een hoog opleidings-
niveau. Ouderen rapporteren naar verhouding minder knelpunten dan jongere cliënten.

Het Nivel heeft aan leden van het Patiëntenpanel Chronisch Zieken gevraagd naar
hun ervaringen met de thuiszorg, waarbij onderscheid is gemaakt tussen ervaringen
met individuele medewerkers (tabel 6.8) en met de thuiszorginstelling als geheel
(tabel 6.9). In deze tabellen zijn alleen de gegevens betrokken van de reguliere thuis-
zorginstellingen of van gespecialiseerde thuiszorginstellingen, en niet van particulie-
re bureaus. Er waren te weinig respondenten die gebruikmaakten van particuliere
thuiszorgorganisaties om uitspraken te doen over hun ervaringen met deze aanbieders
van de thuiszorg.14

Uit tabel 6.8 blijkt dat verreweg de meeste chronisch zieken tevreden zijn over de
hulp die zij krijgen: de overgrote meerderheid is tevreden over de hoeveelheid hulp,
vindt dat de hulp goed aansluit bij die van andere hulpverleners en dat de hulp op een
geschikte tijd komt. Minder tevreden is men over de continuïteit van de zorg: 15% krijgt
nooit hulp van een vervanger als de eigen hulp afwezig is en 10% soms. Bovendien blijkt
de vervanger niet altijd voldoende op de hoogte van de situatie van de cliënt.

Over de hulp van de thuiszorg zijn de chronisch zieken minder vaak tevreden dan
over de fysiotherapeut, huisarts of specialist. Niet alleen heeft de thuiszorg minder
vaak vervanging beschikbaar, ook over de afstemming met andere zorgverleners zijn
thuiszorgcliënten het minst tevreden (Van Lindert en Rijken 2001).
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Tabel 6.8 Feitelijke ervaringen van chronisch zieken met (reguliere of gespecialiseerde) 
thuiszorgmedewerkers, 1999 (horizontaal gepercenteerd, n = 124)

vrijwel nooit soms meestal altijd n.v.t.

deze medewerker gaf mij de hulp die ik nodig vond 0 5 17 72 6
toen mijn situatie veranderde, paste deze medewerker, 

zo nodig, de hulp aan 3 4 21 32 40
de hulp van de medewerker sloot goed aan bij de hulp van 

andere medewerkers in de thuiszorg 6 5 10 24 56
deze medewerker werkte goed met andere hulpverleners samen 5 4 9 19 63
bij afwezigheid van de medewerker was er een vervanger 

aanwezig 15 10 16 36 24
deze medewerker gaf zijn/haar vervanger voldoende 

informatie over mijn situatie 12 5 10 33 40
de adviezen van deze medewerker waren strijdig met 

de adviezen van een andere hulpverlenera 23 3 6 4 65
toen ik een afspraak met deze medewerker wilde verzetten, 

kon ik snel een nieuwe afspraak maken 9 2 12 31 46
deze medewerker kwam op een voor mij geschikt tijdstip 5 3 16 50 27

a Bij dit item is ‘vrijwel nooit’ juist een positieve ervaring.

Bron: Nivel (PPCZ 2000) SCP-bewerking

Over de thuiszorginstelling als geheel is men over het algemeen minder tevreden: zo
vindt 37% dat zij minder uren zorg krijgen dan eigenlijk nodig is. Een kwart van de
respondenten heeft op de wachtlijst gestaan voordat ze hulp kregen, en nog steeds
vindt 18% dat er in dringende gevallen geen hulp beschikbaar is (tabel 6.9).

Tabel 6.9 Feitelijke ervaringen met reguliere thuiszorginstellingen door chronisch zieken, 1999
(horizontaal gepercenteerd; n = 100)

nee ja n.v.t.

de instelling gaf mij minder uren hulp dan ik nodig vonda 53 37 10
toen mijn situatie veranderde, paste de instelling, zo nodig, de hulp aan 23 35 41
in dringende gevallen kon ik zeer snel hulp krijgen van de instelling 18 33 48
de instelling was telefonisch goed bereikbaar 8 82 10
bij afwezigheid van de medewerker zorgde de instelling voor een vervanger 16 56 29
de instelling gaf de vervanger voldoende informatie over mijn situatie 15 45 40
ik kreeg snel genoeg hulp van de instelling (niet op de wachtlijst) 24 53 23
de eigen bijdrage voor de hulp via de instelling was te hooga 72 10 19
ik had steeds met dezelfde contactpersoon bij de instelling te maken 29 60 11

a Bij dit item is ‘nee’ juist een positieve ervaring.

Bron: Nivel (PPCZ 2000) SCP-bewerking
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Ook uit eerder onderzoek onder lichamelijk gehandicapten naar de kwaliteit van ver-
schillende gezondheidszorginstellingen, waaronder de thuiszorg, bleek dat men met
de thuiszorginstelling als geheel vaak minder positieve ervaringen had dan met de
individuele thuiszorgmedewerker (Sixma et al. 1998). Uit dat onderzoek bleek ook
dat thuiszorgpatiënten vooral vaak ontevreden waren over het feit dat zij niet konden
meebeslissen over de hulp die ze kregen (55%) en dat zij hun cliëntgegevens niet in
konden zien als zij dat wilden (46%).

Ook uit een recent benchmarkonderzoek onder thuiszorginstellingen blijkt dat thuis-
zorgcliënten over het algemeen positief oordelen over de geboden hulp (net als in een
onderzoek uit 1997). Wel oordeelt men positiever over de inhoud (bejegening, des-
kundigheid) dan over de organisatie (communicatie, toegankelijkheid) van de zorg. Het
minst positief zijn cliënten over de communicatie (informatievoorziening). Daarnaast
oordelen cliënten relatief negatief over de beschikbaarheid en bereikbaarheid van de
instelling en de zorgverleners. Dit is een aspect waar zij wel veel belang aan hechten
(PWC/Nivel 2002).

6.4 Persoonsgebonden budget verzorging en verpleging

6.4.1 Inleiding
In deze paragraaf wordt ingegaan op het gebruik van het persoonsgebonden budget
verpleging en verzorging (pgb-vv) door mensen met lichamelijke beperkingen. Hierbij
wordt eerst gekeken naar de ontwikkeling in het gebruik van het pgb (§ 6.4.2). In
paragraaf 6.4.3 wordt ingegaan op de voorkeuren die mensen hebben voor een pgb
of voor hulp in natura en op de bekendheid van het pgb. Vervolgens wordt in para-
graaf 6.4.4 ingegaan op knelpunten met betrekking tot het pgb en de voordelen van
een pgb, zoals dat blijkt uit satisfactieonderzoek onder personen met lichamelijke
beperkingen en onder cliënten.

6.4.2 Gebruik
Sinds 1 juli 1995 kunnen mensen met lichamelijke beperkingen in plaats van bijvoor-
beeld thuiszorg een persoonsgebonden budget verpleging en verzorging (pgb-vv)
krijgen. 

Personen met een positief indicatiebesluit van het rio krijgen in dat geval via het
zorgkantoor een geldsom. Degene die het budget ontvangt, kan het bedrag naar eigen
inzicht aan zorg besteden. Op die manier kunnen mensen zelf kiezen van wie ze
wanneer welke hulp krijgen en wordt de keuzevrijheid van mensen vergroot. Uit
figuur 6.1 blijkt dat het aantal budgethouders met een pgb-vv sinds de invoering in
1995 sterk is gegroeid. 
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In 1996 kregen ongeveer 4.000 mensen een persoonsgebonden budget verpleging en
verzorging; dit aantal is gestegen tot bijna 27.000 personen in 2001. Er bestaan (vrijwel)
geen wachtlijsten voor het pgb-vv (tk 2000/2001e).

Uit het avo-gehandicaptenonderzoek blijkt dat (medio 2000) ongeveer 3% van de
personen met minimaal lichte lichamelijke beperkingen een persoonsgebonden budget
heeft (tabel 6.10). Ter vergelijking is ook het gebruik van de thuiszorg weergegeven.
Hieruit blijkt dat het aandeel met een pgb gering is in vergelijking met het aandeel
dat thuiszorg heeft (17%).15 Vooral personen met ernstige beperkingen en/of een
hoge leeftijd gebruiken beduidend vaker thuiszorg dan een pgb. In paragraaf 6.4.3
wordt nagegaan in hoeverre dit een bewuste voorkeur is of dat bijvoorbeeld onbekend-
heid met een pgb een rol speelt.
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Figuur 6.1 Ontwikkeling van het aantal budgethouders persoonsgebonden budget
verpleging en verzorging, 1996-2001 (in absolute aantallen)

Bron: TK (2000/2001e)
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Tabel 6.10 Aandeel met een pgb-vv onder personen met minimaal lichte beperkingen, 
18-plussers, 2000 (in procenten; n = 1.036)

pgb thuiszorg

lichte motorische beperkingen 2 7
matige motorische beperkingen 4 20
ernstige motorische beperkingen 4 52

18-44 jaar 3 6
45-64 jaar 3 10
≥ 65 jaar 3 31

totaal 3 17

Bron: SCP (AVO-gehandicapten 2000)

6.4.3 Bekendheid en voorkeur voor pgb-vv of hulp in natura
Een belangrijke voorwaarde om van het pgb gebruik te kunnen maken, is dat men op
de hoogte is van het bestaan ervan. Uit het avo-gehandicaptenonderzoek blijkt dat
ongeveer een derde van degenen met lichamelijke beperkingen (31%) weet wat een
pgb is.16 Ongeveer een zesde (15%) heeft er wel van gehoord, maar weet niet precies
waarvoor ze het kunnen gebruiken. Ruim de helft (53%) heeft nog nooit van een pgb
gehoord.

Tabel 6.11 Bekendheid met een pgb onder personen met minimaal lichte beperkingen, 
18-plussers, 2000 (horizontaal gepercenteerd)

van pgb gehoord, van pgb gehoord, niet van pgb
weet wat het is weet niet wat het is gehoord signa

lichte motorische beperkingen 32 14 54 nee
matige motorische beperkingen 28 19 53
ernstige motorische beperkingen 37 13 50

18-44 jaar 31 14 55 ja
45-64 jaar 40 17 43
≥ 65 jaar 24 16 61

geen thuiszorg 31 16 53 nee
wel thuiszorg 32 16 53

totaal 31 16 53

(n) (376) (186) (635)

a Hier is getoetst of er een significante samenhang is tussen de kennis van een pgb en een achtergrondkenmerk 
(p < 0,05).

Bron: SCP (AVO-gehandicapten 2000)
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Personen met ernstige lichamelijke beperkingen lijken iets vaker op de hoogte te zijn
van het pgb dan anderen met beperkingen, maar deze verschillen zijn niet significant
(tabel 6.11). Dit betekent dat ook bij deze groep, van wie toch zeker een deel in aan-
merking zou moeten komen voor een pgb, de onbekendheid groot is: de helft heeft
nog nooit van een pgb gehoord.

Met betrekking tot de bekendheid van het pgb is er wel een (significant) leeftijds-
verschil: degenen tussen de 45 en de 64 jaar zijn vaker op de hoogte dan de 18-44-
jarigen, die het pgb vaker kennen dan 65-plussers. Van deze laatste groep zegt 60%
niet te weten wat een pgb is.

Hoewel veel mensen een pgb zullen prefereren boven zorg in natura, omdat zij dan
meer keuzevrijheid hebben bij de besteding ervan, zijn er ook mensen die er de voor-
keur aan geven om zorg in natura te ontvangen. In het avo-gehandicaptenonderzoek
is, na een korte uitleg over het pgb, gevraagd of mensen liever een pgb of zorg in
natura krijgen.

Tabel 6.12 Voorkeur voor pgb of zorg in natura onder personen met minimaal lichte beperkingen, 
18-plussers, 2000 (horizontaal gepercenteerd; n = 1.036)

liever pgb geen voorkeur liever zorg in natura

lichte motorische beperkingen 50 22 28
matige motorische beperkingen 41 21 38
ernstige motorische beperkingen 28 22 50

18-44 jaar 57 21 21
45-64 jaar 51 21 28
≥ 65 jaar 30 22 48

geen thuiszorg 52 23 25
wel thuiszorg 17 16 68

totaal 44 22 35

Bron: SCP (AVO-gehandicapten 2000)

Uit tabel 6.12 is op te maken dat mensen iets vaker een pgb dan zorg in natura wensen.
Vooral degenen met lichte beperkingen, jongere mensen en personen die nog geen
thuiszorg hebben, geven de voorkeur aan een pgb. Toch is er ook een groep die 
voorkeur heeft voor zorg in natura. Dit betreft vooral degenen met ernstige beperkingen,
ouderen en personen die al thuiszorg hebben. Deze voorkeur verklaart waarom juist
mensen met ernstige beperkingen relatief weinig gebruikmaken van een pgb (tabel 6.10).
In paragraaf 6.4.4 wordt nagegaan waarom mensen bepaalde voorkeuren hebben.
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6.4.4 Voor- en nadelen van het pgb-vv
Aan een pgb kleven zowel voor- als nadelen. Tabel 6.13 geeft een overzicht van de
voor- en nadelen die worden genoemd door personen met lichamelijke beperkingen.
Slechts een klein deel van hen is in het bezit van een pgb, zodat hun antwoorden
vooral als een indicatie opgevat moeten worden en er aan de exacte percentages geen
betekenis kan worden ontleend.

Tabel 6.13 Voor- en nadelen van het pgb, zoals genoemd door mensen met beperkingen 
(van wie een klein deel een pgb heeft), 18-plussers, 2000 (in procenten)

waarvan waarvan verschil met/
totaal zonder pgb met pgb zonder pgb

voordelen
zelf bepalen wie helpt 70 70 64 n.s.
zelf bepalen welk soort hulp 52 53 36 p < 0,05
zelf tijdstip bepalen 41 41 33 n.s.
meer hulp mogelijk 15 15 11 n.s.

nadelen
moeilijk om aan hulp te komen 56 57 34 p < 0,01
administratieve rompslomp 44 44 28 p < 0,10
zelf werkgever zijn 17 18 5 p < 0,10
geld komt niet op tijd 12 11 15 n.s.

(n) (793) (759) (35)

Bron: SCP (AVO-gehandicapten 2000)

Het belangrijkste voordeel van een pgb vinden mensen dat zij zelf kunnen bepalen
wie hen helpt. Ook vinden mensen het belangrijk dat zij zelf kunnen bepalen welk
soort hulp zij krijgen en op welk tijdstip (tabel 6.13). Mensen die een pgb hebben,
noemen overigens het feit dat ze zelf kunnen bepalen welke hulp zij krijgen minder
vaak als voordeel dan degenen die nog geen pgb hebben. Mogelijk omdat het pgb
voor een bepaald type hulp wordt toegewezen, zodat men daarbinnen maar een
beperkte vrijheid heeft om het pgb in te zetten.

Een nadeel dat genoemd wordt bij het pgb, is dat het moeilijk is om aan hulp te
komen. Dit betekent dat een belangrijk probleem in de zorg, het personeelstekort,
dus niet altijd kan worden opgelost met het pgb. Dit verklaart mogelijk ook waarom
degenen met ernstige beperkingen liever zorg in natura krijgen (tabel 6.12): zij hebben
over het algemeen meer zorg nodig en zullen het niet altijd op kunnen brengen om
zelf een hulpverlener te zoeken. Degenen die een pgb hebben, geven minder vaak als
nadeel aan dat zij moeite hebben om aan hulp te komen. Mogelijk vragen juist degenen
die iemand kennen die zij kunnen inschakelen (bv. een informele hulpverlener) een
pgb aan.
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Ook over de administratieve rompslomp wordt geklaagd, zij het dat degenen die een
pgb hebben hier minder vaak problemen mee hebben dan de anderen. Dit laatste is
iets dat al eerder is gesignaleerd. Naar aanleiding daarvan ontwikkelt het kabinet
voorstellen om de procedures te vereenvoudigen: budgethouders krijgen dan zelf meer
vrijheid, maar ze moeten wel kunnen aantonen waaraan zij hun budget hebben besteed
(tk 2000/2001f ).

Het Instituut voor Toegepaste Sociale Wetenschappen (its) heeft eind jaren negentig
onderzoek gedaan naar de ervaringen van budgethouders en de kwaliteit van de zorg.
Hierbij is steeds ook een vergelijking gemaakt met cliënten van de thuiszorg (Woldringh
en Ramakers 1998).17 In tabel 6.14 wordt weergegeven in hoeverre cliënten tevreden
zijn met het pgb en met de thuiszorg; hierbij is onderscheid gemaakt in huishoudelijke
hulp en hulp bij de persoonlijke verzorging.

Tabel 6.14 Oordeel over kwaliteit van zorg bij budgethouders en vergelijkbare groepen 
thuiszorgcliënten, 1998 (in procenten en gemiddelde rapportcijfers)

huishoudelijke hulp verpleging en persoonlijke verzorging
totale totale
groep groep
budget- budget- budget- budget-
houders houdersa naturaa sign. houders houdersa naturaa sign.

oordeel omvang
huishoudelijke hulp voldoende 78 84 80 83 90 94
omvang afgestemd op behoefte 69 78 81 80 79 87
frequentie goed 78 81 74 83 83 83
duur goed 79 86 86 82 86 94

oordeel tijdstip
hulp op goede tijdstip 97 98 93 93 86 98
tijdstip conform afspraak 90 92 81 p < 0,05 84 79 67 p < 0,10
onverwacht week geen hulp 10 4 25 p < 0,001 2 0 9 p < 0,05

oordeel manier van helpen
wijze van helpen naar wens 92 93 91 92 93 94
contact met hulp prettig 98 99 94 p < 0,05 96 97 98

gemiddeld oordeel (rapportcijfer)
contact met hulpverlener 8,2 8,3 7,9 p < 0,001 8,2 8,0 8,0
omvang hulp 7,7 8,2 7,8 p < 0,001 7,9 7,6 7,7
algemeen oordeel 8,0 8,2 7,7 p < 0,01 8,1 7,9 7,9

(n) (298) (147) (132) (89) (29) (46)

a Dit betreft twee onderling vergelijkbare groepen. Uit eerder onderzoek was bekend dat budgethouders 
bijvoorbeeld jonger zijn dan naturacliënten. Om de tevredenheid van de beide groepen met elkaar te kunnen 
vergelijken, zijn beide groepen gematcht op kenmerken zoals leeftijd en zorgbehoefte.

Bron: Woldringh en Ramakers (1998: 100-120)
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Uit deze tabel blijkt dat de meerderheid van de cliënten tevreden is met de hulp die zij
krijgen. Dit geldt zowel voor budgethouders als voor degenen die hulp in natura ont-
vangen, en zowel voor de omvang van de hulp als voor de manier waarop de cliënten
worden geholpen. Toch zijn er enkele significante verschillen tussen budgethouders
en degenen die zorg in natura krijgen: de laatstgenoemden zijn vooral vaker ontevreden
over de tijd waarop zij worden geholpen en over het feit dat zij vaker onverwachts zonder
hulp zitten. Ook zijn ze iets minder vaak tevreden over het contact met de hulp. Toch
is ook bij de cliënten die zorg in natura ontvangen 94% hierover tevreden (tegenover
98% van de budgethouders). Over het algemeen lijken budgethouders dus meer
tevreden met hun hulp.

6.5 Combinaties van zorg voor personen met een lichamelijke beperking

Hiervoor werd het gebruik van verschillende zorgvormen beschreven, zonder dat
werd stilgestaan bij de mogelijke combinaties van zorg: een deel van de huishoudens
krijgt immers van verschillende kanten hulp. In deze paragraaf wordt gekeken naar
de combinaties van zorg. Ook wordt bekeken hoeveel huishoudens met leden met
beperkingen helemaal geen hulp krijgen.

In tabel 6.15 is het gebruik van verschillende zorgvormen weergegeven. Hierbij is
eerst een selectie gemaakt van de huishoudens met leden die minimaal lichte beper-
kingen hebben. Circa 37% van deze huishoudens heeft een vorm van hulp. Dit is niet
veranderd in de tijd. Het gebruik van particuliere hulp lijkt iets afgenomen (dit bleek
ook in de vorige paragraaf ), maar de veranderingen zijn niet significant.

In de rechterhelft van de tabel is geselecteerd op huishoudens die minimaal één
vorm van zorg gebruiken. Hier lijkt de afname van het gebruik van particuliere hulp
te worden gecompenseerd door een toename van het gebruik van informele zorg (in
1995) en thuiszorg (in 1999), maar ook deze verschillen zijn niet significant.

Tabel 6.15 Het gebruik van verschillende typen hulpa bij de persoonlijke verzorging en/of het 
huishouden, 1991-1999 (in procenten)

selectie: minimaal 
lichte beperkingen en

selectie: minimaal gebruik van ten minste
lichte beperkingen één zorgvoorziening

1991 1995 1999 1991 1995 1999

geen hulp 63 63 65 – – –
alleen thuiszorg 11 10 11 28 26 31
alleen informele hulp 10 12 10 28 31 29
alleen particuliere hulp 11 10 8 29 26 23
zowel informele zorg als particuliere hulp 4 4 4 10 11 11
andere combinaties van hulp 2 2 2 6 6 7

(n) (1.522) (2.173) (2.262) (571) (814) (785)

a Gemeten over 12 maanden voorafgaand aan de enquête. 

Bron: SCP (AVO’91-’99)
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In tabel 6.16 wordt getoond welk aandeel van de huishoudens met leden met minimaal
matige lichamelijke beperkingen geen enkele vorm van hulp krijgt. Dit wil zeggen
dat deze huishoudens aangeven dat zij in het afgelopen jaar noch informele steun,
noch particuliere hulp, noch thuiszorg hebben gekregen bij de persoonlijke verzorging
of bij het huishouden.18 Dit betreft ongeveer de helft van de huishoudens. Incidentele
hulp en vormen van emotionele ondersteuning worden hierbij dus buiten beschouwing
gelaten. Het niet-gebruik van zorg is in de jaren negentig van de vorige eeuw niet
noemenswaardig veranderd.

Tabel 6.16 Niet-gebruik van zorga onder zelfstandig wonende huishoudens naar achtergrond-
kenmerken van de meest hulpbehoevende in het huishouden onder huishoudens met 
leden met minimaal matige beperkingen, 1991-1999 (in procenten)

1991 1995 1999 sign.b

geslacht
man 69 60 60 ja
vrouw 40 41 44

leeftijd
6-54 jaar 71 63 63
55-64 jaar 73 63 62
65-74 jaar 50 47 55
≥ 75 jaar 18 23 23

type huishouden
alleenwonend 25 27 31
samenwonend 67 61 61 ja

huishoudensinkomen
laagste 25% 43 35 36 ja
25-50% 60 58 58
50-75% 65 58 54
hoogste 25% 61 50 51

lichamelijke beperkingen
matige beperkingen 60 58 61
ernstige beperkingen 29 25 26

alle huishoudens 52 47 49

(n) (846) (946) (1.017)

a Dat wil zeggen: geen thuiszorg, particuliere hulp of informele zorg bij persoonlijke verzorging of huishoudelijke
activiteiten, gemeten over 12 maanden voorafgaand aan de enquête.

b Significant duidt hier op een verschil in niet-gebruik tussen de verschillende meetmomenten (p < 0,05).

Bron: SCP (AVO’91-’99)

Niet-gebruik van zorg komt, uiteraard, vaker voor onder degenen met matige beper-
kingen (circa 60%) dan onder degenen met ernstige beperkingen (circa 27%). Toch
is het opvallend dat circa een kwart van degenen met ernstige beperkingen het zonder
enige vorm van hulp stelt. Onduidelijk is waarom zij geen hulp krijgen en of zij deze
wel zouden willen hebben. Eerder (§ 6.3) bleek bijvoorbeeld dat bijna eenzesde van
de niet-thuiszorggebruikers met beperkingen zelf zegt thuiszorg nodig te hebben
(tabel 6.3).
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Alleen wanneer mensen die geen zorg gebruiken deze wel zouden willen hebben, is
er sprake van een problematisch niet-gebruik. In dat geval zou nagegaan moeten
worden of bijvoorbeeld de bekendheid van voorzieningen, de eigen bijdrage die
betaald moet worden of de wachtlijsten in de zorg een belemmering vormen om zorg
te gebruiken. Inzicht in de (reële) behoefte aan zorg ontbreekt. Dit geldt ook voor de
houdingen van mensen ten aanzien van zorg: sommigen zullen eerder een beroep op
professionele zorg doen, terwijl anderen de voorkeur geven aan informele hulp of liever
geheel onafhankelijk blijven, hoe moeizaam dat soms ook gaat. Om de behoefte van
mensen aan professionele zorg in beeld te brengen, en zo meer greep te krijgen op
de onvervulde behoefte en daardoor mogelijke knelpunten in de zorg, zou gericht
onderzoek nodig zijn.

Het niet-gebruik is hoger onder mannen, jongeren, samenwonenden en hoge
inkomensgroepen dan onder anderen. De verschillen tussen bevolkingsgroepen zijn
echter in de periode 1991-1999 over het algemeen (significant) kleiner geworden.

6.6 Diverse vormen van zorg voor personen met een verstandelijke handicap

Er is weinig bekend over het gebruik van diverse vormen van ondersteuning door vol-
wassen mensen met verstandelijke handicaps die zelfstandig wonen.19 Met zelfstandig
wonen wordt in deze paragraaf gedoeld op degenen die ofwel bij hun ouders/verzorgers
wonen of op degenen die, al dan niet met (intensieve) begeleiding, geheel op zichzelf
wonen.20

Het pvh-onderzoek geeft inzicht in het zorggebruik door zelfstandig wonende 
18-plussers met een verstandelijke handicap die gebruikmaken van een dagverblijf
voor ouderen of van een sociale werkvoorziening. Degenen die zelfstandig wonen en
geen gebruikmaken van een dergelijke voorziening, dus bijvoorbeeld personen die
een betaalde baan hebben of die vrijwilligerswerk verrichten, blijven hiermee buiten
beeld (zie ook bijlage B). Het gaat hierbij om kleine aantallen.

In tabel 6.17 staat weergegeven hoeveel personen van 18 jaar of ouder met een ver-
standelijke handicap (of hun familie) gebruikmaken van informele zorg door het eigen
netwerk en van thuiszorg. Bij degenen die bij hun ouders/verzorgers wonen, gaat het
bij informele zorg alleen om de zorg die van buiten het eigen gezin wordt geboden,
omdat de hulp aan verstandelijk gehandicapte kinderen vaak niet goed te onderscheiden
is van de normale verzorgende taken binnen een huishouden (in § 6.2 is dit onderscheid
overigens niet gemaakt).

Ruim een kwart van de (gezinnen met) een verstandelijk gehandicapte krijgt infor-
mele hulp van buiten het huishouden, waarvan bijna de helft regelmatig. Als degene
met verstandelijke handicaps ook lichamelijke beperkingen heeft, wordt er vaker
informele hulp geboden. Degenen die, al dan niet (intensief ) begeleid, zelfstandig
wonen, hebben veel vaker informele hulp. Toch stelt ook bij hen ruim de helft van de
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mensen het zonder informele hulp van familieleden. Als mensen met een verstandelijke
handicap informele hulp hebben, krijgen ze deze gemiddeld vier uur per week. De
meesten krijgen één of twee uur hulp.

Ongeveer 8% van de zelfstandig wonende verstandelijk gehandicapten maakt
gebruik van een thuiszorginstelling, die ook gemiddeld vier uur per week helpt (de
meesten krijgen één tot drie uur hulp, een enkeling heeft heel veel thuiszorg). Bij
degenen met lichamelijke beperkingen helpt de thuiszorg veel vaker (bij 22% van de
gezinnen).

Tabel 6.17 Gebruik van informele zorg (van buiten het huishouden) en thuiszorg door 
(gezinnen met) mensen met een verstandelijke handicap van 18 jaar of ouder, 2000 
(in procenten)

waarvan met
bij familie (intensief begeleid) matige/ernstige
wonend zelfstandig wonend totaal fysieke beperkingen

gebruik informele zorg
nee 90 54 73 67
ja, regelmatig 7 18 12 24
ja, enkele keer 4 29 15 10

gebruik thuiszorg
nee 93 91 92 78
ja 7 9 8 22

(n) (233) (191) (423) (43)

Bron: SCP (PVH 2000)

Aan de ouders/verzorgers van volwassen personen met een verstandelijke handicap
die bij familie (of een pleeggezin) wonen is gevraagd of ze gebruikmaken van opvang-
mogelijkheden zoals weekendopvang. Uit tabel 6.18 blijkt dat slechts 17% van deze
gezinnen gebruikmaakt van dergelijke opvangmogelijkheden. Een weekend- of kort-
verblijf of vakantieopvang worden het vaakst gebruikt. Als de verstandelijk gehandicapte
ernstige verstandelijke beperkingen heeft, dan is het gebruik van dergelijke opvang-
mogelijkheden groter. Toch gebruikt ook hier maar circa 30% de hiergenoemde vormen
van opvang.
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Tabel 6.18 Gebruik van opvangmogelijkheden door gezinnen met mensen van 18 jaar of ouder 
met een verstandelijke handicap, 2000 (in procenten)

lichte handicaps ernstige handicaps totaal

weekendopvang 4 15 9
kortverblijfopvang 2 14 8
vakantieopvang 2 12 7
midweekopvang 2 4 3
betaalde oppas thuis 0 4 2

totaal (een of meerdere vormen van opvang) 6 29 17

(n) (120) (112) (233)

Bron: SCP (PVH 2000)

Het gebruik van en de behoefte aan verschillende opvangmogelijkheden in het pvh-
onderzoek is gering als dit wordt vergeleken met de gegevens die bijvoorbeeld 
Van Berkum en Haveman (1995) vonden in hun onderzoek: daar gebruikte circa 70%
van de verstandelijk gehandicapten opvangmogelijkheden. Een belangrijk verschilpunt
tussen beide onderzoeken is dat het pvh zich alleen richtte op degenen die 18 jaar of
ouder zijn, terwijl het onderzoek van Van Berkum en Haveman gericht was op ouders
van, veelal jonge, kinderen. Een ander verschil is dat het pvh-onderzoek alleen
betrekking heeft op verstandelijk gehandicapten die gebruikmaken van voorzieningen:
deze mensen zijn over het algemeen overdag op de dagbesteding of op de sociale
werkvoorziening. Dit zal veel families door de week de nodige vrijheid geven. Een
laatste verschilpunt is dat Van Berkum en Haveman ook de opvangmogelijkheden door
het eigen netwerk (familie, vrienden, vrijwilligers) meetelden, terwijl het in het pvh-
onderzoek alleen om opvangmogelijkheden in voorzieningen gaat (met uitzondering
van de betaalde oppas thuis).

In het pvh-onderzoek is ook gevraagd of de ouders/verzorgers vinden dat er voldoende
van dit soort opvangmogelijkheden zijn. Ongeveer 13% van de ouders/verzorgers vindt
de opvangmogelijkheden onvoldoende. Ouders met een ernstig verstandelijk gehandi-
capt kind vinden de opvangmogelijkheden vaker tekortschieten (19%) dan degenen
met een licht gehandicapt kind (8%).

Redenen voor dit negatieve oordeel zijn bijvoorbeeld de wachtlijsten, het feit dat
de betrokkene het daar niet prettig vindt, dat deze teveel handicaps heeft om van de
voorziening gebruik te kunnen maken, dat het te ver weg is of dat de eigen bijdrage
te hoog is.

Ook in een kleinschalig, kwalitatief onderzoek in de provincie Brabant kwam een
aantal van deze knelpunten naar voren: er zijn niet voldoende oppasmogelijkheden
(vooral voor wat oudere mensen met een verstandelijke handicap) en er zijn onvoldoende
geschikte logeermogelijkheden (Van Daal et al. 1998).
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Behalve hulp van de thuiszorg of verschillende tijdelijke opvangmogelijkheden kunnen
verstandelijk gehandicapten (of hun families) ook begeleiding krijgen vanuit de Sociaal
Pedagogische Dienst (spd) of de gezinsvervangende tehuizen (GVT’s). Ongeveer
eenderde van de zelfstandig wonenden maakt hiervan gebruik (tabel 6.19). Vooral
degenen die (begeleid) zelfstandig wonen krijgen vaak begeleiding vanuit een gvt,
terwijl degenen die bij ouders/verzorgers wonen juist vooral begeleiding krijgen van-
uit de spd.

Tabel 6.19 Gebruik van begeleidinga vanuit SPD of GVT door (begeleid) zelfstandig wonende 
mensen met een verstandelijke handicap van 18 jaar of ouder, 2000 (in procenten)

bij familie (intensief begeleid) 
wonend zelfstandig wonend totaal

begeleiding vanuit SPD 16 13 14
begeleiding vanuit GVT 2 41 20
geen begeleiding 83 46 67

gemiddeld aantal uur begeleiding 3 9 7
mediaan aantal uur begeleiding 1 4 3

waarvan hulp bij
financiën/behandelen van post – 81 81
organiseren huishouden/maken boodschappenlijst – 74 74
begeleiding bij arbeid 35 19 23
vrijetijdsbesteding organiseren 14 42 35
opbouwen sociaal netwerk 16 34 29
praktische thuishulp (schoonmaken, persoonlijke verzorging) – 57 57
andersb 54 21 29

(n, inclusief degenen zonder begeleiding) (228) (190) (419)

a Het is niet helemaal duidelijk of alle respondenten het woord ‘begeleiding’ goed hebben opgevat.
b Bij ‘anders’ wordt vooral sociaal-emotionele ondersteuning genoemd. Daarnaast wordt het invullen van

(belasting)formulieren genoemd, het kopen van kleding, hulp bij ziekte of hulp bij het voorbereiden op het 
zelfstandig(er) wonen.

Bron: SCP (PVH 2000)

Het is opvallend dat 46% van de (begeleid) zelfstandig wonenden aangeeft dat zij
geen hulp vanuit een spd of gvt krijgen. Gezien het feit dat dit ook mensen betreft
die begeleid zelfstandig wonen, lijkt het waarschijnlijk dat een deel van deze mensen
wel incidentele ondersteuning krijgt, maar dat zij dit zelf niet als begeleiding zien.
Mogelijk hebben zij begeleiding opgevat als iemand die met hen meegaat als zij er op
uit trekken. Overigens zijn het vooral de mensen die geheel zelfstandig wonen (dus
niet (intensief ) begeleid zelfstandig) die aangeven dat zij geen begeleiding krijgen.
Mogelijk krijgt een deel van hen begeleiding van hun ouders of andere familieleden.
Overigens is het de vraag of bij deze mensen gesproken kan worden van verstandelijk
gehandicapten: het zijn immers mensen die weliswaar verstandelijke beperkingen
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hebben, maar zich goed zelfstandig lijken te kunnen redden. Zij lijken dus weinig
sociaal nadeel van hun (lichte) verstandelijke beperkingen te ondervinden. Meer
onderzoek naar het zorggebruik van degenen die (begeleid) zelfstandig wonen, lijkt
wenselijk. Het pvh-onderzoek geeft hierover onvoldoende duidelijkheid.

Gemiddeld krijgen degenen die (al dan niet intensief begeleid) zelfstandig wonen
negen uur per week hulp (de meesten vier). Als de verstandelijk gehandicapte bij
ouders/verzorgers woont, dan is de professionele hulp beduidend minder intensief.
Ook de aard van de hulp verschilt: als de verstandelijk gehandicapte bij familie woont,
betreft het vooral begeleiding bij arbeid, hulp bij het opbouwen van een netwerk, de
organisatie van vrijetijdsactiviteiten of sociale ondersteuning. Gehandicapten die
(begeleid) zelfstandig wonen, krijgen veel vaker hulp van praktische aard, zoals het
afhandelen van de post of (de organisatie van) het huishouden. Bij degenen die bij
familie wonen zal de familie deze praktische ondersteuning bieden.

Tot slot is nagegaan hoeveel mensen het zonder enige hulp stellen. Hiertoe is gekeken
naar degenen die noch informele hulp, noch thuiszorg krijgen, geen gebruikmaken van
de verschillende opvangmogelijkheden of een betaalde oppas en ook geen begeleiding
vanuit de spd of gvt krijgen. Hieruit blijkt dat bijna de helft (46%) geen enkele vorm
van professionele hulp of begeleiding krijgt (niet in tabel). Onder degenen die bij de
familie wonen, is dit percentage beduidend hoger (65%) dan onder de zelfstandig
wonenden (23%). Toch is het opvallend dat 23% van degenen die zelfstandig wonen
geen enkele vorm van begeleiding krijgt. Nogmaals wordt erop gewezen dat een deel
van deze groep mogelijk wel ondersteuning heeft, maar deze zelf niet als ‘begeleiding’
ervaart, bijvoorbeeld omdat deze hulp maar incidenteel wordt geboden (bv. alleen bij
de administratie, terwijl iemand verder volledig zelfstandig functioneert). Een andere
verklaring is dat deze mensen heel licht verstandelijk gehandicapt zijn en dus mogelijk
niet tot de doelgroep van het gehandicaptenbeleid horen: een deel van deze mensen
redt het immers helemaal zonder voorzieningen?

Overigens is niet bekend in hoeverre deze mensen behoefte zouden hebben aan
(meer) ondersteuning en bij welke taken zij dan geholpen zouden willen worden.

6.7 Persoonsgebonden budget voor verstandelijk gehandicapten

In deze paragraaf wordt ingegaan op het gebruik van het persoonsgebonden budget
voor verstandelijk gehandicapten (pgb-vg). Nadat aandacht is besteed aan (ontwikke-
lingen in) het gebruik van het pgb-vg, wordt ook gekeken naar de belangrijkste redenen
voor het niet-gebruik.

Net zoals voor personen met lichamelijke beperkingen, bestaat er ook een persoons-
gebonden budget voor verstandelijk gehandicapten. Sinds de invoering in 1995 is het
aantal budgethouders met een pgb-vg sterk toegenomen, zo is te zien in figuur 6.2.
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In 1996 hadden circa 1.400 mensen met een verstandelijke handicap (of hun ouders)
een pgb-vg. Dit aantal is toegenomen tot ruim 9.000 budgethouders. Uitgaande van
ruim 100.000 mensen met een verstandelijke handicap (hoofdstuk 1), betekent dit dat
circa 9% van de mensen met een verstandelijke handicap een pgb-vg heeft. Uit
onderzoek van het its uit 1998 blijkt dat ongeveer 14% van de budgethouders in een
instelling verblijft en circa 12% (begeleid) zelfstandig woont. Circa driekwart van de
budgethouders woont bij ouders of verzorgers (Woldringh et al. 1998). Bijna twee-
derde van de budgethouders is ouder dan 18 jaar.

In het pvh-onderzoek (uit 2000) geeft ruim 7% van de verzorgers of begeleiders
van volwassen verstandelijk gehandicapten aan, dat de betrokkene (of diens vertegen-
woordiger) een pgb ontvangt. De belangrijkste reden om geen pgb aan te vragen, is
dat de betrokkene hiervoor niet in aanmerking denkt te komen (42%). Dit speelt
vooral onder de zelfstandig wonenden (zie tabel 6.20). Of deze aanname terecht is, is
uit het pvh-onderzoek niet te achterhalen.
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Figuur 6.2 Ontwikkeling van het aantal budgethouders persoonsgebonden budget
verstandelijk gehandicapten, 1996-2001 ( in absolute aantallen) 

Bron: TK (2000/2001e)
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Tabel 6.20 Redenen om geen PGB aan te vragen onder personen met een verstandelijke handicap 
van 18 jaar of ouder, naar woonvorm, 2000 (verticaal gepercenteerd)

bij ouders of (begeleid) in GVT of
zelfstandig wonend AIVG wonenda totaal

betrokkene wil geen pgb 16 6 11
niet voldoende bekend 15 22 19
pgb is veel te veel rompslomp 4 7 6
betrokkene komt (naar eigen mening) niet in aanmerking 47 39 42
staat nog op de wachtlijst 6 2 4
anders 13 24 19

(n) (363) (452) (815)

a GVT staat voor gezinsvervangend tehuis en AIVG voor algemene instelling voor verstandelijk gehandicapten 
(zie ook hoofdstuk 7)

Bron: SCP (PVH 2000)

Opvallend is dat ongeveer 20% van de ouders of verzorgers als reden aangeeft dat het
pgb niet voldoende bekend is. Eerder, in tabel 6.11, was te zien dat bij degenen met
lichamelijke beperkingen ongeveer de helft aangaf dat ze het pgb niet kenden. Blijkbaar
is het pgb onder verzorgers van personen met een verstandelijke handicap bekender
dan onder degenen met een lichamelijke beperking. Toch zijn nog lang niet alle per-
sonen die mogelijk in aanmerking komen voor een pgb, hiervan op de hoogte. Het
lijkt dan ook aannemelijk dat het aantal aanvragen voor een pgb nog zal stijgen als
het pgb nog meer bekendheid krijgt.

Uit het its-onderzoek naar de tevredenheid met het pgb-vg bleek dat er geen verschillen
zijn tussen budgethouders en naturacliënten in hun oordeel over de verschillende
aspecten van de zorg. Deze verschillen zijn er wel bij de opvangmogelijkheden: dan
zijn naturacliënten iets positiever over het contact met de begeleider dan de budget-
groep. De verschillen zijn echter klein (Woldringh et al. 1998).

6.8 Samenvatting

In dit hoofdstuk is aandacht besteed aan diverse vormen van zorg voor zelfstandig
wonenden. De nadruk lag hierbij op de instrumentele ondersteuning (hulp bij huis-
houdelijke activiteiten en persoonlijke verzorging) van personen met een lichamelijke
beperking. Deze hulp kan gegeven worden door de thuiszorg, maar ook door informele
hulpverleners (vaak de familie) of een particuliere hulp (veelal de werkster).

Omvang van de informele en particuliere hulp niet veranderd
Ongeveer 9% van de Nederlandse huishoudens krijgt informele hulp bij het huishouden
of bij de persoonlijke verzorging. Bij degenen met lichamelijke beperkingen is dit
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aandeel hoger (16%). Gedurende de jaren negentig is hierin geen verandering opge-
treden. Over het aantal uren dat informele hulp wordt verkregen, zijn geen exacte cijfers
bekend, zodat eventuele veranderingen in de intensiteit van de hulp niet in beeld zijn
te brengen.

Circa 8% van de huishoudens krijgt particuliere zorg. Dit betreft vooral huishoudens
met een hoog inkomen. Onder degenen met lichamelijke beperkingen is het aandeel
met particuliere hulp maar iets hoger (10,5% in 1999). Gedurende de jaren negentig
van de vorige eeuw is het gebruik van particuliere hulp onder degenen met beperkingen
afgenomen. Dit komt doordat het aandeel mensen met beperkingen in de bevolking
is toegenomen (als gevolg van de vergrijzing van de bevolking). Bij een gunstige 
economische ontwikkeling zal mogelijk het aanbod aan werksters afnemen doordat
vrouwen ander, beter betaald, werk kunnen krijgen. Er zijn binnen de groep mensen
met beperkingen geen specifieke categorieën te onderscheiden die gedurende de
jaren negentig minder particuliere hulp hebben gekregen.

Omvang van de thuiszorg gestegen
In 1999 kreeg 7% van de huishoudens hulp van de thuiszorg bij huishoudelijke taken
of persoonlijke verzorging. Dit aandeel is iets hoger dan in 1991 (5%). Deze toename
hangt samen met het feit dat het aantal mensen met beperkingen, als gevolg van de
vergrijzing van de bevolking, is toegenomen. Met andere woorden: de omvang van de
thuiszorg is toegenomen, waarmee de demografische ontwikkelingen worden opge-
vangen. De groei van de thuiszorg lijkt samen te hangen met de extra financiële
middelen die het ministerie van vws beschikbaar heeft gesteld om de wachtlijsten bij
de thuiszorg te verkorten. Deze wachtlijsten zijn het gevolg van de toenemende ver-
grijzing van de bevolking en de extramuralisering van de zorg.

Huishoudens met leden met (ernstige) beperkingen hebben in 1999 ongeveer
evenveel kans op thuiszorg als in 1991. Wel lijken alleenwonenden in 1999 iets meer
kans te hebben om thuiszorg te ontvangen dan in 1991. Mogelijk krijgen zij eerder
thuiszorg dan anderen omdat zij geen beroep op huisgenoten kunnen doen.

Uit registraties van het Centraal Administratiekantoor blijkt dat het gebruik van
thuiszorg ook aan het eind van de jaren negentig (tussen 1998 en 2000) nog is toe-
genomen: dit geldt zowel voor het aantal cliënten als voor het totaal aantal uren
thuiszorg dat is geleverd. Het gemiddelde aantal uren zorg per cliënt is echter afge-
nomen. Circa 40% van de thuiszorginstellingen hanteert de ‘kaasschaafmethode’ en
rantsoeneert de hoeveelheid zorg per cliënt om toch zoveel mogelijk mensen zorg te
kunnen geven. De mensen van wie bekend is dat ze minder zorg krijgen, ontvangen
gemiddeld ruim drie uur per week minder zorg dan waarvoor ze zijn geïndiceerd.
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Thuiszorg of een persoonsgebonden budget (pgb)
Sinds 1995 kunnen mensen met een lichamelijke beperking die daarvoor een indicatie
hebben, een persoonsgebonden budget krijgen. Eind 2001 kregen ruim 26.000 per-
sonen een persoonsgebonden budget verzorging en verpleging (pgb). Toch is het
aandeel mensen met een pgb nog gering (3% van degenen met beperkingen) in ver-
gelijking met het aandeel dat thuiszorg heeft (17%). Vooral onder personen met ernstige
beperkingen of een hoge leeftijd is het pgb-gebruik relatief gering. Opvallend is dat
ruim de helft van de personen met lichamelijke beperkingen (van wie een deel geringe
beperkingen heeft) nog nooit van een pgb gehoord heeft.

Het belangrijkste voordeel van een pgb is dat de cliënt zelf kan bepalen wie er helpt.
Ook zijn pgb-cliënten vaker tevreden over het tijdstip waarop ze worden geholpen en
zitten zij minder vaak onverwachts zonder hulp dan cliënten die zorg in natura krijgen.
Het grootste nadeel van een pgb is dat het ook voor pgb-cliënten moeilijk is om aan
hulp te komen.

Knelpunten in de zorg
Eén van de grootste knelpunten in de zorg vormen de wachtlijsten. In maart 2001
stonden er ruim 35.000 mensen op de wachtlijst voor zorg thuis (van wie circa 30.000
voor de thuiszorg). Ongeveer 40% van degenen op de wachtlijst krijgt wel een vorm
van ‘overbruggingszorg’ (een ander product of minder uren dan waarvoor men geïn-
diceerd is). Dit betekent dat circa 20.000 mensen het zonder zorg moeten stellen.
Onduidelijk is in hoeverre deze mensen informele zorg krijgen. De gemiddelde wacht-
tijd is het langst voor alfahulp (39 weken). Echter ook voor persoonlijke verzorging
moeten cliënten gemiddeld 3 maanden wachten.

Een ander knelpunt vormt de al eerder genoemde zorgrantsoenering: cliënten krijgen
niet de hoeveelheid zorg die zij nodig hebben. Ruim een kwart van de cliënten vindt
zelf dat zij te weinig zorg krijgen. Zij zouden liever vaker hulp willen hebben, dan langer.

Ook over de continuïteit van de zorg is men minder tevreden: 15% van de cliënten
krijgt nooit en 10% krijgt soms vervangende hulp als de vaste hulp afwezig is.

Tot slot zou een deel van de cliënten liever bij andere taken geholpen willen worden.
Dit betreft taken zoals het zware huishoudelijke werk, tuinonderhoud, kappers-
service of hulp bij de administratie. Echter, een minderheid van de potentiële cliënten
is bereid om hiervoor te betalen.

Hulp voor mensen met een verstandelijke handicap
Ongeveer een kwart van de volwassen mensen met een verstandelijke handicap die
niet in een instelling verblijven, heeft informele hulp (de hulp van huisgenoten niet
meegerekend) en ongeveer 8% heeft thuiszorg. Deze aandelen zijn beduidend groter
als men kijkt naar degenen met verstandelijke handicaps die ook lichamelijke beper-
kingen ondervinden.
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Ongeveer 30% van de volwassenen met een ernstige verstandelijke handicap maakt
weleens gebruik van opvangmogelijkheden zoals weekendopvang. Van de ouders van 
(volwassen) kinderen met ernstige verstandelijke beperkingen vindt 19% dat dit soort
opvangmogelijkheden tekortschieten. Hierbij worden wachtlijsten, reistijden en de
ernst van de handicaps opgegeven als reden waarom men niet vaker van dergelijke
opvang gebruik kan maken.

Naast de praktische thuiszorg kunnen personen met een verstandelijke handicap ook
ondersteuning krijgen vanuit de Sociaal Pedagogische Dienst (spd) of het gezins-
vervangend tehuis (gvt). Deze laatste helpt vooral bij degenen die (intensief ) begeleid
zelfstandig wonen. Opvallend is dat ongeveer een kwart van degenen die (intensief )
begeleid zelfstandig wonen zelf aangeeft geen enkele vorm van begeleiding te krijgen.
Een mogelijke verklaring is dat deze mensen zich helemaal zelf redden, omdat ze lichte
verstandelijke beperkingen hebben. Het is de vraag of deze personen tot de doelgroep
van het gehandicaptenbeleid horen. Een andere verklaring is dat een deel wel onder-
steuning krijgt, maar dat deze zo incidenteel is dat de respondenten dit niet als bege-
leiding hebben beschouwd.

Tot slot heeft ongeveer 9% van de mensen met een verstandelijke handicap (of hun
verzorgers) een persoonsgebonden budget voor verstandelijk gehandicapten (pgb-vg).
Dit aandeel is sinds 1996, het jaar dat het pgb-vg werd ingevoerd, aanzienlijk gestegen.
Eind 2001 hebben circa 9.000 mensen een pgb-vg. Redenen om geen pgb aan te vragen
zijn onder meer dat de betrokkene denkt hiervoor niet in aanmerking te komen (of dit
zo is, is met het pvh-onderzoek niet te achterhalen) en dat men het pgb onvoldoende
kent.
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Noten

1 De termen ‘zorg’ en ‘hulp’ worden in dit hoofdstuk door elkaar gebruikt. Ze 
betekenen hier hetzelfde.

2 Een uitzondering vormt het onderzoek van Van Berkum en Haveman (1995), dat
zich richtte op ouders met thuiswonende verstandelijk gehandicapte kinderen.

3 Naast het pvh is voor dit hoofdstuk gebruikgemaakt van verschillende bronnen.
Met behulp van het Aanvullend voorzieningengebruik onderzoek (avo) uit 1991,
1995, en 1999 is het gebruik van thuiszorg, informele zorg en particuliere zorg
vastgesteld. Het avo-gehandicaptenonderzoek van het scp en het Patiëntenpanel
Chronisch Zieken van het Nivel bevatten gegevens over onder meer de satisfactie
van thuiszorgcliënten. Tot slot is gebruikgemaakt van verschillende registraties,
om ontwikkelingen in het gebruik van voorzieningen te schetsen.

4 Zie hiervoor bijvoorbeeld Gorter en Weijers (2001).
5 De kraamzorg, diëtetiek en jeugdgezondheidszorg blijven buiten beschouwing.
6 cak-bz staat voor Centraal Administratiekantoor-Bijzondere Ziektekosten. Er

zijn ook gegevens geregistreerd in 1997, maar die zijn onvergelijkbaar doordat
pas vanaf periode 7 (een jaar wordt verdeeld in 13 perioden van vier weken) de
eigen bijdrage voor het kruiswerk werd ingevoerd.

7 Deze gegevens zijn gebaseerd op mondelinge en schriftelijke informatie uit
2001 van Branchebelang thuiszorg Nederland, de belangenorganisatie van de
tot de awbz-financiering toegelaten particuliere thuiszorginstellingen, de
Samenwerkende Particuliere Organisaties Thuiszorg, de belangenorganisatie
van niet tot de awbz toegelaten thuiszorginstellingen en de Inspectie voor de
gezondheidszorg.

8 Naast huishoudelijke en verzorgende taken worden ook psychosociale en 
begeleidende taken verricht en taken op het gebied van overleg en samen-
werking, zoals rapportage (Arts 2001).

9 In deze logistische regressieanalyse zijn de volgende kenmerken opgenomen:
lichamelijke beperkingen, huishoudensvorm, leeftijd, geslacht, opleidings-
niveau, huishoudensinkomen en enquêtejaar.

10 Zorg thuis omvat alle zorgvormen, inclusief het persoonsgebonden budget,
maar exclusief 24-uurs intramurale verpleeg- en verzorgingshuiszorg.

11 Ook voor de mantelzorgondersteuning bestaan lange wachtlijsten. Gemiddeld
84 weken, maar dit is maar voor een klein deel van de wachtenden bekend.

12 Een aantal van deze producten kan wel geleverd worden als extramurale 
verzorgingshuiszorg aan (veelal oudere) personen die een verzorgingshuis-
indicatie hebben, maar die (nog) zelfstandig wonen. Als wordt uitgegaan van
een functionele indicatiestelling, is het mogelijk dat bepaalde van deze producten
niet meer onder de awbz vallen. Er zal dan, in afwachting van een dienst-
verleningsstelsel of Dienstenwet (waar deze producten mogelijk een plaats in
kunnen krijgen), een tijdelijke regeling moeten komen voor degenen die nu een
verzorgingshuisindicatie hebben en wel van deze producten gebruik kunnen
maken.

13 Er is ook gevraagd hoeveel mensen voor de verschillende producten zouden willen
betalen. Deze gegevens zijn hier niet gepresenteerd, omdat ze vaak betrekking
hebben op hele kleine respondentenaantallen. In Adang et al. (2001) staan deze
bedragen wel genoemd.
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14 Overigens is de scheiding tussen reguliere en particuliere bureaus niet altijd
helder, omdat reguliere thuiszorginstellingen vaak ook particuliere bureaus
inschakelen om aan de vraag naar zorg te kunnen voldoen.

15 Deze cijfers wijken enigszins af van die in tabel 6.3, doordat het in tabel 6.10
om een selectie van respondenten met minimaal lichte beperkingen gaat en
doordat hier sprake is van een personen- in plaats van een huishoudenssteek-
proef.

16 Hierbij is afgegaan op het oordeel van de respondenten (er is niet gecontroleerd
of zij echt wisten wat een pgb is).

17 ‘Vergelijkbare cliënten’ wil zeggen dat deze waren gematcht op kenmerken als
leeftijd, geslacht, huishoudensomvang, opleidingsniveau, inkomen en allerlei
hulpbehoeftekenmerken.

18 Bij de huishoudelijke activiteiten werd gevraagd of huishoudens hierbij geregeld
hulp ontvingen.

19 Halverwege de jaren negentig is er wel een uitgebreide studie verschenen naar
het zorggebruik van verstandelijk gehandicapte kinderen die bij hun ouders
woonden (Van Berkum en Haveman 1995).

20 Overigens wordt aan degenen die (intensief ) begeleid zelfstandig wonen ook
aandacht besteed in hoofdstuk 7, dat over de combinatie van wonen en zorg
gaat.
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7 Wonen met zorg

Isolde Woittiez en Mirjam de Klerk

7.1 Inleiding

De beleidsvoornemens ten aanzien van de woonvoorzieningen voor gehandicapten
voor de komende jaren (vws 2001) komen voort uit een algemene doelstelling voor
de gehandicaptenzorg, namelijk die van het bevorderen van de kwaliteit van het leven.
Daaronder wordt verstaan dat mensen met een handicap zoveel mogelijk hun eigen
leven zelf kunnen inrichten en in de samenleving kunnen participeren naar hun
mogelijkheden. Een onderdeel van dit beleid is gericht op hun integratie in de maat-
schappij en het bevorderen van kleinschalig (al dan niet begeleid) wonen. In de
Rapportage gehandicapten 1997 werd geconstateerd dat in Nederland nog een relatief
hoog percentage mensen met verstandelijke handicaps in instellingen verblijft 
(De Klerk en Timmermans 1998). Bovendien is de vraag naar allerlei woonvormen
nog steeds groot, zo blijkt uit de wachtlijsten (Van der Kwartel et al. 2001). Deze
bevindingen vormen de aanleiding om onderzoek te doen naar de determinanten van
de vraag naar en het gebruik van woonvoorzieningen voor mensen met verstandelijke
handicaps.

Ook onder personen met een lichamelijke beperking is er vraag naar intra- en semi-
murale woonvormen. Omdat het aantal personen met een lichamelijke of zintuiglijke
beperking dat vraag uitoefent naar een dergelijke woonvorm zeer laag is ten opzichte
van het aantal personen met een verstandelijke handicap, ligt in dit hoofdstuk de
nadruk op de laatstgenoemde groep.1

De opbouw van dit hoofdstuk is als volgt: in paragraaf 7.2 wordt een overzicht gegeven
van recent beleid ten aanzien van de combinaties van wonen en zorg voor mensen
met beperkingen. Vervolgens komt in twee paragrafen aan de orde in hoeverre mensen
met beperkingen gebruikmaken van intramurale woonvoorzieningen en welke 
veranderingen in de tijd hierin optreden. Eerst wordt dit nagegaan voor mensen met
lichamelijke of zintuiglijke beperkingen (§ 7.3) en vervolgens in paragraaf 7.5 voor
mensen met een verstandelijke handicap. Deze paragrafen zijn gebaseerd op registratie-
gegevens, zoals die bijvoorbeeld vermeld staan in het Brancherapport Gehandicaptenzorg
(Van der Kwartel et al. 2000, 2001). De tussenliggende paragraaf (§ 7.4) bevat een
beschrijving van de toegankelijkheid van de woning en de aanwezigheid van woning-
aanpassingen voor zelfstandig wonenden met lichamelijke beperkingen. De para-
grafen 7.6, 7.7 en 7.8 bevatten informatie uit een enquête onder ouders en verzorgers
van volwassen verstandelijk gehandicapten (pvh 2000). In bijlage B wordt uitgebreid
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verslag gedaan van deze enquête. In paragraaf 7.6 zullen de kenmerken van de personen
met een verstandelijke handicap (ernst van handicap, ernst van fysieke beperking,
leeftijd) en van hun ouders (opleidingsniveau) per type woonvoorziening besproken
worden. In paragraaf 7.7 wordt het ‘wooncomfort’ (groepsgrootte, eigen kamer,
grootte van de kamer, ligging van de woonvoorziening) per type woonvoorziening
geanalyseerd. In paragraaf 7.8 worden met behulp van een statistisch model de redenen
voor plaatsing op de wachtlijst voor een woonvoorziening bepaald van mensen met
een verstandelijke handicap die thuis wonen. Dit hoofdstuk wordt afgesloten met een
samenvatting (§ 7.9).

7.2 Recent beleid

In deze paragraaf worden de belangrijkste elementen van het overheidsbeleid ten
aanzien van de combinaties van wonen en zorg voor mensen met beperkingen
besproken en wordt ingegaan op een aantal recente ontwikkelingen in de zorg voor
mensen met beperkingen.

In de beleidsagenda van vws voor 2002, de Zorgnota 2002 (vws 2001) wordt een
dertiental beleidsprioriteiten voor 2002 geformuleerd. Daaronder vallen onder meer
‘het moderniseren van care en cure: de hervorming van het zorgstelsel’ en 
‘maatschappelijke participatie’.

Het moderniseren van care en cure: de hervorming van het zorgstelsel
Centraal bij de hervorming van het zorgstelsel staat de omslag van een aanbodgestuurd
stelsel naar een systeem waarin de vraag van burgers bepalend is. Een eerste aanzet
voor de overgang van een aanbodgestuurde awbz naar een vraaggestuurde awbz heeft
ertoe geleid dat de verstrekkingen niet langer instellingsgebonden maar functioneel
worden omschreven. De volgende zeven zorgfuncties worden binnen de huidige awbz
onderscheiden:
– huishoudelijke verzorging
– persoonlijke verzorging
– verpleging
– ondersteunende begeleiding
– activerende/adviserende begeleiding
– behandeling
– verblijf.
In dit hoofdstuk staat vooral deze laatste functie centraal.

Een tweede ontwikkeling die met de overgang naar een vraaggestuurde zorg te maken
heeft, is de vernieuwing van de persoonsgebonden bekostiging (zie ook Sohl et al.
1999). Na indicatiestelling en een positief besluit van een Regionaal Indicatieorgaan
(rio) kan de cliënt kiezen voor zorg in natura of voor een persoonsgebonden budget
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(pgb). De cliënt (of diens vertegenwoordiger) krijgt bij de keuze voor een pgb de
directe verantwoordelijkheid voor de besteding van het budget. In de paragrafen 6.4
en 6.7 is aandacht besteed aan het gebruik van dergelijke pgb’s.

Coolen et al. (1999) bepleiten dat de overgang naar vraaggestuurde dienstverlening
gestalte zal krijgen via twee hoofdlijnen: van voorzieningen naar ondersteuning in de
lokale samenleving en van instellingen naar transmurale zorgnetwerken. Dat betekent
onder andere dat het voor mensen boven de 20 jaar vanzelfsprekend is dat zij uit huis
gaan. Voor hen worden kleinschalige woonvormen gezocht.
Communicatietechnologie kan helpen bij de ondersteuning van een meer zelfstandige
bestaanswijze. Op dit gebied van ondersteund wonen zullen naast de traditionele
instellingen voor semi-murale en intramurale gehandicaptenzorg ook algemene
instellingen op het gebied van onderwijs, wonen, werken en gezondheidszorg onder-
steuning gaan verlenen. Instellingen zullen gaan samenwerken om een breed aanbod
te realiseren en zo ontstaan er transmurale netwerken.

Coolen et al. (1999) geven tevens drie aspecten aan die van belang zijn om de overgang
naar vraaggestuurde zorgverlening goed te laten verlopen.2 Die drie aspecten zijn: 
(1) versterking van de positie van de cliënt (sturing door de vraag); (2) vraaggerichte
werkwijzen van de aanbieders en (3) vraaggestuurde levering en bekostiging (overheids-
regulering).

Maatschappelijke participatie
Een ander speerpunt in het beleid is het uitgangspunt dat mensen met een handicap
zoveel mogelijk in staat worden gesteld hun eigen leven in te richten. Een voorbeeld
hiervan is het project ‘drempels weg’, waarin internet toegankelijker gemaakt wordt
voor personen met een lichamelijke beperking, zodat zij via internet hun maatschap-
pelijke participatie kunnen vergroten. Een ander voorbeeld is het kleinschaliger gaan
wonen en het wonen in gewone woonwijken door mensen met een verstandelijke
handicap, die zodoende meer kunnen participeren in de woonbuurt. Het ondersteunen
van mensen met een beperking (en hun netwerk) bij het leven in en deelnemen aan
de (lokale) samenleving wordt wel community care genoemd. Zowel de Raad voor de
Volksgezondheid en Zorg (rvz) als de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (rmo)
zullen medio 2002 advies uitbrengen aan de minister van vws over de condities
waaraan moet worden voldaan om deze zogenoemde community care in Nederland
verder uit te werken.

In januari 2000 telde Nederland ongeveer veertig kleinschalige woonvormen die op
initiatief van ouders zijn opgericht (Baarveld en Ramakers 2001). Op basis van inter-
views met beleidsfunctionarissen, groepsgesprekken met ouders en bezoeken aan
diverse woonvormen komen Baarveld en Ramakers tot de conclusie dat deze woon-
zorgvormen een prettige woonomgeving met behoud van privacy bieden. Hoewel
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ouders positief oordelen over de kwaliteit van de geleverde zorg, vinden zij toch dat er
onvoldoende afstemming is tussen de geleverde zorg en de behoefte van de bewoners.
Eén van de redenen daarvoor is dat het persoonsgebonden budget onvoldoende is om
alle zorg die gewenst is te bekostigen.

Een kanttekening bij de voordelen van kleinschalig wonen is hier op zijn plaats.
Siebesma (1997) stelt vast dat kleinschalig wonen weliswaar een goed begin is van
participatie in de samenleving, maar dat begeleiding daarbij een noodzakelijke voor-
waarde is om de participatie vorm te geven. Hij haalt ervaringen in Zweden aan waarin
bewoners van kleinschalige woonprojecten in een stadswijk meer in een sociaal 
isolement verkeerden dan toen ze in de minder geïntegreerde woonvorm woonden.
Geus en Van Gennip (2001) komen echter op basis van enkele praktijkervaringen tot
de conclusie dat kleinschaliger wonen voor mensen met een verstandelijke handicap
én ernstige gedragsproblemen vaak een betere oplossing is dan het wonen in een
instituut. Veel inspanningen ten aanzien van de begeleiding ter plekke zijn wel een
noodzakelijke voorwaarde. In hoeverre de positieve kanten van het kleinschalig
wonen opwegen tegen de negatieve, zal pas in de loop van de tijd duidelijk worden.
De bevindingen van Geus en Van Gennip (2001) worden bevestigd door het onderzoek
van Overkamp (2000). Uit haar onderzoek blijkt dat de mate waarin mensen met een
verstandelijke handicap die kleinschalig wonen gebruikmaken van maatschappelijke
voorzieningen is toegenomen ten opzichte van de situatie voor de verhuizing (toen zij
in een instelling woonden). Daar staat tegenover dat het aantal informele sociale
contacten dat zij hebben met mensen die niet tot de instellingswereld of tot de familie
behoren, niet of nauwelijks is toegenomen. Zij komt tot de conclusie dat na jaren van
een verblijf in een beschermde instelling volledige integratie niet van de ene op de
andere dag tot stand komt.

Acceptatie bij de omgeving wordt door Geus en Van Gennip (2001) als voorwaarde
genoemd om kleinschalig wonen goed te laten verlopen. Onduidelijk is in hoeverre
de maatschappij openstaat voor opname van verstandelijk gehandicapten in de wijk
(in dat kader wordt wel gesproken van een ‘wellcoming society’). Op basis van het
onderzoek Culturele Veranderingen 1999 van het scp blijkt dat meer dan 50% van de
Nederlandse bevolking zegt er geen enkel bezwaar tegen te hebben om een verstandelijk
gehandicapte als buur te hebben. Bijna 10% heeft wel bezwaren en de rest houdt een
slag om de arm (‘het hangt ervan af ’). De meeste mensen lijken dus open te staan
voor een maatschappij waarin verstandelijk gehandicapten in de wijk wonen. Hierbij
dient men zich wel te realiseren te worden dat een algemene vraag in een bevolkings-
onderzoek veel vrijblijvender is dan als iemand echt een verstandelijk gehandicapte
buur krijgt. Bovendien wil ‘geen bezwaar’ nog niet zeggen dat iemand dan ook contact
zal onderhouden met deze buur en hem zal ondersteunen als hij dat nodig heeft.
Hoewel deze cijfers niet meer dan een indicatie zijn, vindt ook Overkamp (2000) in
haar onderzoek dat buurtbewoners over het algemeen een positieve houding aan de
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dag leggen als het gaat om integratie van mensen met een verstandelijke handicap in
de samenleving. Bovendien verandert deze houding niet na de feitelijke komst van
verstandelijk gehandicapte buurtbewoners.

In het onderzoek Culturele Veranderingen 1999 van het scp is tevens aan de Neder-
landers gevraagd of ze vinden dat verstandelijk gehandicapten het best bij elkaar in
een tehuis kunnen wonen. Meer dan een kwart is het niet eens met deze stelling en
een vijfde is het hier wel mee eens. Opvallend is dat de helft neutraal is: deze mensen
hebben hierover geen duidelijke ideeën.

Concrete maatregelen op het terrein van wonen
Bij het zelfstandig wonen speelt uiteraard de Wet voorzieningen gehandicapten (wvg)
een belangrijke rol: via deze wet kunnen mensen woonvoorzieningen (zoals woning-
aanpassingen of, indien verhuizing naar een andere woning noodzakelijk is, een ver-
huiskostenvergoeding) verkrijgen (zie ook § 4.2 voor meer uitleg over de wvg). 

Daarnaast heeft het kabinet onlangs een aantal (tijdelijke) maatregelen genomen om
het zelfstandig wonen door mensen die met zorg en begeleiding zelfstandig kunnen
functioneren in de maatschappij te stimuleren. Te denken valt hierbij onder meer aan
de tijdelijke woonzorgstimuleringsregeling (1 oktober 2000), een gezamenlijke regeling
van de ministeries van vws en VROM. Door het verstrekken van subsidies willen de
beide ministeries stimuleren dat er een breed scala aan innovatieve woonzorgarrange-
menten door wooncorporaties en zorgaanbieders worden aangeboden op het raakvlak
van wonen en zorg. Per 15 oktober 2001 is de subsidiemogelijkheid voor zorginfra-
structuur aan de regeling toegevoegd.

Ook door opplussen van (ruim 10.000) bestaande woningen (het zogenoemde
opplusexperiment) en het aanbrengen van liften in bestaande woongebouwen op
basis van een tijdelijke liftenregeling, is het aandeel geschikte woningen voor mensen
met lichte beperkingen toegenomen. Zo zijn dankzij het aanbrengen van liften in circa
1.800 woongebouwen circa 48.000 woningen met een lift bereikbaar geworden.

Meer recent zijn met de wooncorporaties in het kader van het Nationaal Akkoord
Wonen 2001-2006 afspraken gemaakt over een tempoversnelling om voorzieningen
voor zorgbehoevenden te realiseren.

7.3 De capaciteit van woonvoorzieningen voor mensen met lichamelijke 
beperkingen

In de Rapportage gehandicapten 2000 is een schatting gemaakt van het aantal zelfstandig
wonende mensen dat lichamelijke beperkingen ondervindt (De Klerk 2001). Naar
schatting zijn er ruim 500.000 zelfstandig wonende personen met een ernstige lichame-
lijke beperking, van wie er naar schatting ongeveer 200.000 jonger zijn dan 65 jaar
(zie ook bijlage D).

199Wonen met zorg



Het aantal mensen onder hen dat gebruikmaakt van een semi- of intramurale woonvorm
is zeer klein, zo blijkt uit tabel 7.1, waarin de capaciteit van een aantal woonvoor-
zieningen staat vermeld. De grote woonvormen en gezinsvervangende tehuizen (GVT’s)
hebben in 2000 samen een capaciteit van circa 3.000 plaatsen. Hier wonen personen
die bescherming nodig hebben en die hun eigen verzorging niet geheel kunnen organi-
seren. Daarnaast bestaan er zogenoemde fokuswoningen of adl-clusterwoningen, met
een capaciteit van 850 plaatsen. Dit zijn volledig aangepaste reguliere woningen met
een centraal gelegen hulppost voor adl-ondersteuning (hulp bij de algemene dagelijkse
levensverrichtingen). Een Fokus-project bestaat uit ongeveer twaalf tot vijftien
woningen. Om in een fokuswoning te kunnen wonen, moeten mensen voldoende
zelfredzaam zijn (dit betekent dat ze hun eigen verzorging moeten kunnen organiseren)
en meer dan 1 en minder dan 30 uur adl-assistentie per week nodig hebben. In de
praktijk ontvingen zij (in 2000) gemiddeld 15,3 uur per week hulp (Van der Kwartel et
al. 2000).

Overigens schat het College bouw ziekenhuisvoorzieningen in dat het aantal cluster-
woningen met circa 900 tot 1.000 plaatsen zou moeten toenemen om in de vraag te
kunnen voorzien (College bouw ziekenhuisvoorzieningen 2002).

Naast voorzieningen voor personen met lichamelijke (vooral motorische) beperkingen,
zijn er ook specifieke voorzieningen voor mensen met zintuiglijke beperkingen. De
totale capaciteit voor dit soort voorzieningen is ongeveer 1.700 plaatsen (zie tabel 7.1).

Tabel 7.1 Capaciteit intra- en semi-murale woonvoorzieningen in de lichamelijk en zintuiglijk 
gehandicapten-sector, 2000 (in absolute aantallen)

voorziening aantal plaatsen

lichamelijk gehandicapten-sector
grote woonvormen 770
GVT’s voor mensen met lichamelijke beperkingen (kleine woonvormen)a 2.290
fokuswoningen/adl-clusterwoningenb 860
totaal 3.929

zintuiglijk gehandicapten-sector
intramurale instellingen voor mensen met visuele beperkingenc 560
GVT’s voor mensen met visuele of auditieve/communicatieve beperkingenc 219
intramurale instellingen voor mensen met auditieve/communicatieve beperkingenc 904
totaal 1.683

a Inclusief gezinsvervangende tehuizen voor kinderen (KGVT’s).
b Aantal woningen (komt vrijwel overeen met het aantal bewoners, doordat de meeste bewoners hier alleen wonen).
c Erkende plaatsen.

Bron: Van der Kwartel et al. (2001) SCP-bewerking
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Behalve in specifieke voorzieningen voor lichamelijk of zintuiglijk gehandicapten,
wonen er ook veel mensen met lichamelijke beperkingen in verzorgings- en verpleeg-
huizen. Dit betreft vooral ouderen. Aan hen wordt aandacht besteed in de Rapportage
ouderen 2001 (De Klerk 2001). In de verpleeghuizen wonen circa 3.000 bewoners die
jonger zijn dan 65 jaar en in verzorgingshuizen circa 450 mensen (waaronder jong
dementerenden). 

In totaal zijn er ongeveer 9.000 niet-oudere personen met lichamelijke of zintuiglijke
beperkingen die gebruikmaken van woonvoorzieningen. Dit zijn vaak personen met
bijkomende beperkingen, zoals psychische problemen. Lichamelijke beperkingen
alleen zijn veel minder vaak een reden om in een wooninstelling met 24-uurs zorg te
gaan wonen. Het overgrote deel van de mensen met lichamelijke beperkingen woont
zelfstandig, eventueel met gebruik van allerlei ondersteunende voorzieningen (onge-
veer 95% van degenen met lichamelijke beperkingen die jonger zijn dan 65 jaar).
Daarover wordt gerapporteerd in de volgende paragraaf. Verstandelijke beperkingen
zijn veel vaker een reden om beschermd te wonen met 24-uurs zorg en veruit het
grootste deel van woonvoorzieningen is dan ook gericht op mensen met een verstande-
lijke handicap. Vanaf paragraaf 7.5 staan de woonvoorzieningen van mensen met een
verstandelijke handicap centraal.

De capaciteit van de intramurale woonvoorzieningen voor mensen met lichamelijke
of visuele beperkingen is de afgelopen jaren gedaald. Daar staat tegenover dat de
capaciteit van de GVT’s en van de adl-clusterwoningen sterk is gestegen, zoals te zien
is in tabel 7.2. De toename van de beschikbare capaciteit van het aantal adl-cluster-
woningen heeft vooral plaats gevonden tussen 1990 en 1998. Dit alles ligt in het ver-
lengde van het ingezette beleid, waarbij vooral kleinschalig wonen met begeleiding
wordt bevorderd. 

Tabel 7.2 Ontwikkeling in de capaciteit van woonvoorzieningen voor mensen met lichamelijke 
of zintuiglijke beperkingen, 1990-2000 (in absolute aantallen en indices, 1990 = 100)

1990 1997 1998 1999 2000 index 2000
(1990 = 100)

lichamelijk gehandicapten-sector
grote woonvormen 801 764 744 752 770 96
GVT’s voor mensen met lichamelijke beperkingena 967 1.974 2.112 2.189 2.290 127a
fokuswoningen / adl-clusterwoningenb 468 847 859 859 860 184

zintuigelijk gehandicapten-sectorc

instellingen voor mensen met visuele beperkingen 572 560 560 560 560 98
instellingen voor mensen met communicatieve 
en/of auditieve beperkingen 856 874 874 894 904 106
GVT’s voor mensen met communicatieve 
en/of auditieve beperkingen 168 213 215 217 219 130

totaal 3.832 5.232 5.364 5.471 5.603 130

a Vanaf 1996 inclusief KGVT (gezinsvervangende tehuizen voor kinderen). Daarom heeft de index hier betrekking 
op de jaren 1996-2000.

b Aantal woningen.
c Erkende plaatsen.

Bron: Van der Kwartel et al. (2000, 2001) SCP-bewerking
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7.4 Woonsituatie van mensen met lichamelijke beperkingen die zelfstandig 
wonen

In de vorige paragraaf was te zien dat slechts een klein deel van de personen met
(ernstige) lichamelijke beperkingen in een intra- of semi-murale woonvoorziening
woont: verreweg de meesten wonen zelfstandig. In deze paragraaf wordt aandacht
besteed aan de woonsituatie van deze mensen. De nadruk ligt hierbij op de beschrijving
van de toegankelijkheid van de woning en de aanwezigheid van woningaanpassingen.
Eerder, in de Rapportage gehandicapten 1997, werd bijvoorbeeld ook aandacht geschonken
aan het eigendom van de woning en de woonlasten van degenen met en zonder
beperkingen (De Klerk en Timmermans 1998).

Toegankelijkheid van de woning
Bij de toegankelijkheid van een woning gaat het erom dat deze woning zonder trap-
lopen bereikbaar is (dat er geen buitentrap is), maar ook dat alle primaire woon-
vertrekken (woon- en slaapkamer, keuken, badkamer) op dezelfde verdieping zijn
gelegen (en er dus binnenshuis geen trappen hoeven te worden gelopen).

Uit de Rapportage gehandicapten 1997 bleek, op basis van cijfers uit 1995, dat degenen
met lichamelijke beperkingen, uiteraard, vaker in een goed toegankelijke woning
wonen dan degenen zonder beperkingen, maar dat toch nog altijd de meerderheid
van degenen met matige of ernstige beperkingen in een slecht toegankelijke woning
woont (dat wil zeggen, in een woning met een buiten- of binnentrap).3 Vier jaar later
is dit beeld nog precies hetzelfde. Ditmaal worden de gegevens verbijzonderd naar
het al dan niet moeite hebben met traplopen. Bijna 40% van degenen die moeite heeft
om trap te lopen, woont in een traploze woning. De meerderheid woont dus in een
woning waarin ofwel een binnen- ofwel een buitentrap is. Dat mensen een trap hebben,
komt vooral doordat veel mensen in een eengezinswoning wonen en binnenshuis
een trap hebben. Een klein deel van mensen heeft een traplift (dit wordt getoond in
tabel 7.7), anderen gebruiken hulp van anderen om de trap op en af te komen of ze
doen dit zelf, maar met moeite. Ook hebben mensen wel voorzieningen op de begane
grond gemaakt (hun bed in de woonkamer geplaatst en/of een extra badgelegenheid
geschapen) om zo de trap te vermijden.

Er zijn tussen 1995 en 1999 geen significante veranderingen opgetreden in de toeganke-
lijkheid van woningen van mensen met beperkingen. Dat zou ook alleen kunnen als
mensen in die vier jaar in groten getale waren verhuisd, en dat is niet het geval.

Uit de Rapportage gehandicapten 1997 bleek dat er verschil was tussen personen jonger
en ouder dan 65 jaar in de mate waarin zij in een traploze woning wonen: ouderen
wonen vaker in een dergelijke woning dan degenen die jonger zijn dan 65 jaar, onder
meer omdat zij vaker in een flat met een lift of in een ouderenwoning wonen (De Klerk
en Timmermans 1998: 136; De Klerk 2001). Ook dit beeld gaat in 1999 nog steeds op
(niet in tabel).
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Tabel 7.3 Toegankelijkheid van de woning voor zelfstandig wonenden van 18 jaar of ouder, 
naar problemen met traplopen, 1995-1999 (verticaal gepercenteerd)

1995 1999
zonder met zonder met 
moeite moeite totaal moeite moeite totaal

afwezigheid trap
woning bereikbaar zonder buitentrap 76 76 76 77 76 77
alle vertrekken op dezelfde verdieping 
(geen binnentrap) 31 56 33 29 55 31
traploze woning 
(noch buitentrap, noch binnentrap) 17 39 18 16 39 18

woonvorm
eengezinswoning 73 51 71 75 53 73
flat, etagewoning 21 32 22 20 28 20
ouderenwoning 2 15 4 2 15 4
overig 2 3 4 3 3 3

(n) (10.618) (807) (11.918) (9.834) (845) (11.097)

Bron: SCP (AVO’95-’99)

Toename van het aantal woningaanpassingen
In hoeverre een woning geschikt is voor mensen met lichamelijke beperkingen, hangt
niet alleen af van de afwezigheid van een trap, maar ook van de aanwezigheid van
woningaanpassingen zoals een traplift, of aanpassingen in de badkamer of het toilet.

Tabel 7.4 geeft aan in hoeverre personen met beperkingen in een aangepaste woning
wonen. Bij ongeveer de helft van degenen met ernstige beperkingen zijn woningaan-
passingen aangebracht, zoals aanpassingen in de badkamer (handgrepen) of het toilet
(verhoogd toilet, handgrepen), of aanpassingen om de woning toegankelijker te
maken (deuren verbreed, drempels verwijderd). Dat betekent dat de andere helft in
een niet-aangepaste en dus mogelijk ongeschikte woning verblijft. Van degenen met
matige beperkingen woont ongeveer een kwart in een aangepaste woning en van
degenen met lichte beperkingen circa 10%.

Woningaanpassingen komen vaker voor bij 65-plussers dan bij degenen die jonger
zijn dan 65 jaar. Dit kan te maken hebben met de aard van de beperkingen. Een andere
verklaring is dat ouderen vaker in ouderenwoningen wonen, die dikwijls standaard
een aantal aanpassingen hebben (zie ook De Klerk 2001).
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Tabel 7.4 Aanwezigheid van bouwtechnische aanpassingen in de woning onder personen van
18 jaar of ouder, naar ernst van de beperkingen, 1995-1999 (in procenten)

1995 1999
licht matig ernstig totaala licht matig ernstig totaala

totaal 8 18 40 7 11 25 51 10
18-64 jaar 5 9 47 4 7 20 44 6
≥ 65 jaar 15 27 36 18 22 33 54 26

(nl) (1.441) (702) (299) (11.980) (1.439) (720) (354) (11.135)

a Totaal is inclusief personen zonder beperkingen.

Bron: SCP (AVO’95-’99)

Uit tabel 7.4 blijkt bovendien dat het aantal personen met woningaanpassing tussen
1995 en 1999 aanzienlijk is toegenomen: van circa 7% van de bevolking van 18 jaar of
ouder (ruim 850.000 mensen) tot 10% (ruim 1,2 miljoen mensen). Deze toename heeft
zich zowel voorgedaan onder 65-minners als onder 65-plussers en zowel onder degenen
met lichte als onder personen met matige of ernstige beperkingen.

De cijfers in de tabel moeten met enige voorzichtigheid worden geïnterpreteerd,
omdat in 1995 andere aanpassingen als voorbeeld in de vragenlijst werden genoemd
dan in 1999. Anderzijds blijkt uit cijfers over de Wet voorzieningen gehandicapten (zie
ook § 4.2)4 dat er sinds 1995 grote aantallen woonvoorzieningen (waaronder veel
aanpassingen) zijn verstrekt (zie ook tabel 7.5). Dit maakt het aannemelijk dat er in 1999
inderdaad veel meer mensen een aanpassing hebben dan vier jaar daarvoor.

Tabel 7.5 Aantal nieuw toegekende WVG-voorzieningen op het gebied van wonen, 1994-2000 
(in absolute aantallen en indices, 1995 = 100)a

index 2000
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 (1995 = 100)

woningaanpassingen 9.400 24.400 46.500 58.400 63.200 64.400 66.800 273
roerende woonvoorzieningen 2.300 6.100 13.300 16.000 16.500 19.400 21.500 352
overige woonvoorzieningen 5.200 9.400 12.500 13.600 14.300 17.700 16.000 170
verhuizing en inrichting 4.300 11.600 12.900 16.300 17.300 16.900 16.000 138

totaal 21.200 51.500 85.200 104.400 111.200 118.300 120.300 234
totaal exclusief 

verhuizing/inrichting 16.900 39.900 72.300 88.100 94.700 101.400 104.300 261

a Het gaat hierbij om het aantal verstrekte voorzieningen. Doordat personen meerdere voorzieningen kunnen krijgen,
zal het aantal personen dat een aanpassing heeft gekregen geringer zijn.

Bron: Jong et al. (2001) SCP-bewerking
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Het gebruik van de wvg is in de loop van de jaren negentig sterk toegenomen 
(tabel 7.5): sinds 1995 is het gebruik meer dan verdubbeld. Vooral het gebruik van de
wvg ten behoeve van woningaanpassingen en niet-woninggebonden voorzieningen
(zoals hulpmiddelen voor het baden en douchen die niet nagelvast aan de woning zijn
bevestigd) is aanzienlijk toegenomen. Het aantal vergoedingen voor verhuizing en
inrichting is daarbij achtergebleven. Dit zou erop kunnen duiden dat een verhuizing
naar een andere woning voor veel mensen met beperkingen niet noodzakelijk is omdat
hun woning aangepast kan worden. Dit blijkt bijvoorbeeld uit het grote aantal relatief
goedkope aanpassingen dat verstrekt wordt (in 1999 circa 55% van de verstrekte aan-
passingen). Een andere verklaring zou kunnen zijn dat er niet voldoende aangepaste
woningen beschikbaar zijn, of dat er onvoldoende zicht is op dergelijke woningen
(zie ook de volgende alinea). Met name in kleine gemeenten is het vaak moeilijk om
vraag en aanbod van aangepaste woningen op elkaar af te stemmen.

Verhuizen of aanpassen huidige woning?
Uit het avo-gehandicaptenonderzoek 2000 blijkt dat 14% van degenen met een 
lichamelijke beperking wel eens een woningaanpassing heeft aangevraagd bij de wvg.
Van hen is een derde verzocht om naar een andere – al aangepaste – woning te verhuizen.
Slechts 39% van hen is daadwerkelijk verhuisd. Dit betreft ongeveer 0,5% van degenen
met een lichamelijke beperking (dit cijfer is indicatief, omdat het om kleine respon-
dentenaantallen gaat). Redenen om niet te verhuizen zijn vooral dat de betrokkene dat
zelf niet wil, dat er geen geschikte woning voorhanden is, of dat (sociale) omstandig-
heden een verhuizing onwenselijk maken, zo blijkt uit het avo-gehandicaptenonder-
zoek. Een ander probleem is dat veel gemeenten geen compleet en actueel overzicht
hebben van de beschikbare woningen voor mensen met functiebeperkingen. Woon-
corporaties hanteren over het algemeen geen uniform registratiesysteem en de
gemeente beschikt over versnipperde informatie (Boerma en Blom 2001). In de wvg-
evaluatie van Ipso Facto en sgbo (2001) wordt aandacht besteed aan de regels die
gemeenten hanteren met betrekking tot het zogenoemde ‘primaat van verhuizen’
(wat wil zeggen dat mensen, als dat goedkoper is, in principe naar een andere, beter
aangepaste woning moeten verhuizen, tenzij er specifieke redenen zijn waarom dat
niet wenselijk is, zoals het niet tijdig beschikbaar komen van andere woonruimte of
het wegvallen van de mantelzorg).

Voor de meeste mensen met een beperking lijkt aanpassing van de huidige woning
de meest adequate manier om de lichamelijke beperkingen te compenseren. De wvg
is hierbij het belangrijkste instrument. Over het algemeen zijn cliënten tevreden over
de wvg, maar zij noemen ook punten die verbeterd kunnen worden (Ipso Facto en
sgbo 2001). Dit betreft bijvoorbeeld de lange doorlooptijden. Bij woningaanpassingen
tussen de circa 900 en 6.800 euro (2.000 en 15.000 gulden) is de gemiddelde tijd tussen
de aanvraag van een aanpassing en de levering 109 kalenderdagen (ruim 15 weken).
Hiermee wordt de wettelijke periode met 62 dagen overschreden (Ipso Facto en sgbo
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2001: 22). Als belangrijkste reden voor de lange wachttijden noemen gemeenten de
complexiteit van de aanvraag, het opvragen van medisch advies aan derden, en de hoge
werkdruk (ook bij aannemers). Een derde van de cliënten vindt de wachttijd te lang.
Zij vinden bovendien dat de informatie over de looptijden en over eventuele vertragingen
tekortschiet.

Woningaanpassingen en zelfredzaamheid
Hoe belangrijk woningaanpassingen kunnen zijn voor iemands zelfredzaamheid blijkt
uit tabel 7.6: ongeveer een derde van degenen met lichamelijke beperkingen die woning-
aanpassingen heeft, meent zelf dat hij of zij zonder deze aanpassingen meer hulp van
anderen nodig zou hebben (van de thuiszorg, van informele hulpverleners of van beide).
Bij degenen met ernstige beperkingen is dit zelfs tweederde. Men denkt hierbij vooral
aan de hulp van de thuiszorg, maar ook aan informele hulpverleners.

Ook denkt ongeveer een derde van degenen met lichamelijke beperkingen die aan-
passingen hebben dat zij zonder deze beperkingen hier niet zouden kunnen blijven
wonen. Bij degenen met ernstige beperkingen denkt zelfs 61% zonder deze aanpas-
singen te moeten verhuizen.

Tabel 7.6 Inschatting of men zonder woningaanpassingen meer hulp nodig zou hebben 
(onder 18-plussers met lichamelijke beperkingen die woningaanpassingen hebben), 
naar ernst van de beperkingen, 2000 (verticaal gepercenteerd)

lichte matige ernstige
beperkingen beperkingen beperkingen totaal

meer hulp nodig 17 34 72 32
wv. thuiszorg nodig 7 11 22 11
wv. informele hulp nodig 7 13 9 9
wv. thuiszorg en informele hulp nodig 4 10 31 12

niet meer hulp nodig 83 66 38 68

hier niet blijven wonen 21 28 61 32
hier blijven wonen 79 72 39 68

(n) (313) (186) (140) (639)

Bron: SCP (AVO-gehandicapten 2000)

De gegevens in tabel 7.6 bevatten een inschatting door mensen met beperkingen zelf
of ze meer uren zorg nodig zouden hebben als ze niet over hun woningaanpassingen
zouden beschikken. Er is niet gevraagd of zij het dankzij woningaanpassingen echt
zonder thuiszorg kunnen stellen. Uit het avo-gehandicaptenonderzoek blijkt niet dat
degenen met aanpassingen daadwerkelijk minder uren thuiszorg krijgen dan personen
zonder woningaanpassingen. Het gaat hierbij echter om kleine aantallen, die boven-
dien niet helemaal vergelijkbaar zijn in zorgzwaarte. Om de relatie tussen thuiszorg 
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en woningaanpassingen goed vast te kunnen stellen, is gerichter onderzoek nodig,
waarbij gedetailleerder in kaart wordt gebracht bij welke taken de thuiszorg helpt en
welke specifieke aanpassingen (en andere hulpmiddelen) iemand gebruikt.5

Woonvormen voor mensen met ernstige beperkingen; groepswonen
Voor mensen die zelfstandig willen wonen en toch veel zorg nodig hebben bestond
er tot medio jaren negentig van de vorige eeuw alleen de mogelijkheid van een adl-
clusterwoning (zie ook § 7.3). Dankzij de komst van het persoonsgebonden budget
(zie ook hoofdstuk 6) en later het persoonsvolgend budget (en eventuele experimenten
met woonzorgvouchers) kunnen mensen nu gemakkelijker elders zorg inkopen, waar-
door hun keuzemogelijkheden zijn verruimd (zie bv. IWZ 2001). Dit heeft geleid tot
allerlei projecten en experimenten, waarbij ook vormen van groepswonen voorkomen.
Veel van deze experimenten komen voor bij verstandelijk gehandicapten, waarbij bij-
voorbeeld een aantal ouders gezamenlijk kleinschalige woonvormen oprichten (zie
ook § 7.2).

Eén van de problemen die hierbij naar voren komen, is de huursubsidie: deze wordt
alleen toegekend als minimaal 50% van de woonruimte privé is. Als er, bij vormen
van groepswonen, veel gemeenschappelijke ruimten zijn, dan kunnen bewoners geen
aanspraak maken op huursubsidie. Een woonvorm kan dan te duur zijn (Baarveld en
Ramakers 2001).

Per 1 juli 2002 wordt de huursubsidieregeling gewijzigd. Vanaf dat moment vervalt
de eis dat minimaal 50% van de woonruime privé moet zijn. In plaats daarvan komt
de eis dat er minimaal één privé-vertrek (slaapkamer en/of zitslaapkamer) moet zijn.

Ook bij de wvg treden knelpunten op: zo kennen de meeste gemeenten alleen wvg-
voorzieningen toe als deze een individueel karakter hebben. Woningaanpassingen die
door bewoners gemeenschappelijk worden gebruikt, worden dan niet door de wvg
vergoed en zullen zelf bekostigd moeten worden, bijvoorbeeld door hogere huur te
betalen (Baarveld en Ramakers 2001).

Veel nieuwe woonvormen hebben nog een experimenteel karakter. Een gedegen
overzicht van de verschillende woonvormen, aantallen bewoners, eventuele knelpunten
waar zij tegen aanlopen, en gevonden oplossingen ontbreekt nog.

Specifieke aanpassingen: hoe geschikt zijn woningen?
In het voorgaande is alleen gekeken naar de aanwezigheid van woningaanpassingen
in het algemeen, zonder dat er een verband is gelegd tussen specifieke aanpassingen
en de aard van de beperkingen die mensen hebben. In tabel 7.7 wordt deze relatie wel
gelegd. Eerst staat weergegeven welk aandeel van de bevolking (18-plussers) moeite
heeft met het verrichten van een activiteit. Vervolgens wordt duidelijk hoeveel van hen
een specifieke aanpassing hebben. Uiteraard zijn ook andere aanpassingen mogelijk.
Dit betreft alleen aanpassingen waarvan bekend is dat ze relatief veel voorkomen. Uit
tabel 7.7 blijkt dat iets meer dan de helft van de mensen die moeite hebben om zich
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volledig te wassen of van het toilet gebruik te maken, hiervoor handgrepen heeft. Ook
een aangepast (verhoogd) toilet of verlaagde drempels komen veel voor. Een helling-
baan of antislipvloer is minder gebruikelijk. Ongeveer 6% van degenen die moeite heeft
met traplopen, heeft hiervoor een traplift (bij degenen die echt niet zonder de hulp
van iemand anders kunnen traplopen, is dit ongeveer een kwart).

Tabel 7.7 Moeite met diverse activiteiten (onder zelfstandig wonende 18-plussers) en 
aanwezigheid van aanpassingen onder degenen die moeite hebben met het verrichten
van activiteiten, 1999 (in procenten)

fysieke beperking moeitea aanpassing aanpassingb

verplaatsen naar andere kamer 
op dezelfde verdieping 2,1 verlaagde drempels 46

trap op- en aflopen 8,5 traplift 6

woning verlaten en binnengaan 2,5 hellingbaan 23

zichzelf volledig wassen 2,6 zitmogelijkheid in douche of badlift 2
handgrepen in de badkamer 53
antislipvloer 28

naar toilet gaan 1,6 aangepast of verhoogd toilet 56
handgrepen in toilet 57

Bron: a SCP (AVO’99); b SCP (AVO-gehandicapten 2000)

Net zo belangrijk als de aanwezigheid van woningaanpassingen is het ontbreken van
aanpassingen. In het avo-gehandicaptenonderzoek is aan personen met een lichame-
lijke beperking gevraagd of zij aanpassingen zouden willen hebben. Bijna een kwart
antwoordt bevestigend (tabel 7.8). Hier is te zien dat degenen met ernstige beperkingen
het meest behoefte hebben aan aanpassingen. Overigens past hierbij wel de kant-
tekening dat ‘behoefte’ een zeer rekbaar begrip is: mensen geven vaak aan dat zij
ergens behoefte aan hebben, maar dit wil niet altijd zeggen dat ze dat wat ze willen
ook daadwerkelijk hebben aangevraagd of dat ze deze behoefte nog steeds hebben
als ze beseffen dat ze voor bepaalde aanpassingen een eigen bijdrage moeten betalen
(zie bv. tabel 6.7, waarin gegevens over de behoefte aan thuiszorgproducten worden
gepresenteerd).
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Tabel 7.8 Behoefte aan woningaanpassingen onder 18-plussers met een lichamelijke beperking, 
naar ernst van de beperkingen en leeftijdscategorie, 2000 (in procenten)

ernst van de beperkingen leeftijdscategorie
licht matig ernstig 18-64 jaar ≥ 65 jaar totaal

wel behoefte 17 29 37 20 28 23
geen behoefte 83 71 63 80 72 77

(n) (695) (344) (175) (750) (465) (1.214)

Bron: SCP (AVO-gehandicapten 2000)

Met deze laatste kanttekening in het achterhoofd, worden in tabel 7.9 gegevens
gepresenteerd over de behoefte aan specifieke aanpassingen. Het gaat hier alleen om
de personen die eerder aangaven behoefte te hebben aan woningaanpassingen. Hier
blijkt dat mensen vooral aanpassingen willen hebben in het toilet of in de badkamer.
Onduidelijk is of deze mensen op de hoogte zijn van de wvg en hiervoor een aanvraag
hebben ingediend, of dat zij deze hulpmiddelen wellicht zelf kunnen aanschaffen.
Het is niet zo dat dit alleen mensen betreft die een laag inkomen hebben. Wel lijkt dit
erop te wijzen dat het plafond van de wvg nog niet is bereikt en dat ook in de toekomst
een aanzienlijk aantal mensen een beroep op deze voorziening zal doen.

Bij een aangepast toilet of handgrepen in de badkamer is er geen duidelijke relatie
tussen de behoefte aan aanpassingen en de ernst van de beperkingen. Dit zou erop
kunnen duiden dat degenen met ernstige beperkingen dergelijke aanpassingen al
hebben laten realiseren.

Tabel 7.9 Gewenste aanpassingen door zelfstandig wonende 18-plussers met lichamelijke 
beperkingen, naar ernst van hun beperkingen, 2000 (in procenten)

lichte matige ernstige
beperkingen beperkingen beperkingen totaal

aangepast toilet (verhoogd toilet) 24 25 17 23
handgreep badkamer 14 17 20 17
douchezitje, badlift 13 17 26 17
handgreep toilet 9 17 20 14
antislipvloer badkamer 10 19 9 13
traplift 6 19 17 13
verlaagde drempels/geen drempels 4 5 24 9
hellingbaan stoep 2 1 11 4
andersa 47 47 34 42

(n) (114) (100) (64) (279)

a Dit betreft zeer uiteenlopende voorzieningen, zoals een extra toilet op de slaapverdieping, een douche in plaats van
een bad, een (trap)lift, maar ook relatief simpele aanpassingen zoals handgrepen.

Bron: SCP (AVO-gehandicapten 2000) 
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7.5 Capaciteit van woonvoorzieningen voor mensen met een verstandelijke 
handicap

In deze paragraaf staat de ontwikkeling van de capaciteit van woonvoorzieningen
voor mensen met een verstandelijke handicap centraal. Een aantal jaar geleden, in de
Rapportage gehandicapten 1997, werd geconstateerd dat er in Nederland relatief veel
mensen met een verstandelijke handicap in instellingen voor verstandelijk gehandi-
capten verblijven en dat Nederland bovendien één van de weinige landen is waar dit
aantal na 1980 nog steeds is toegenomen. In tabel 7.10 wordt eerst een indruk gegeven
van de capaciteit in 2000. Daarna wordt ingegaan op de ontwikkeling van de capaciteit
vanaf begin jaren tachtig van de vorige eeuw.

Capaciteit van intra- en semi-murale instellingen.
Op 1 januari 2000 waren er ruim 35.000 erkende plaatsen voor verstandelijk gehandi-
capten (zie tabel 7.10). Ongeveer driekwart van de instellingen (met bijna 90% van de
plaatsen) zijn zogenoemde algemene instellingen voor verstandelijk gehandicapten
(AIVG’s). Dit type instellingen biedt woonfaciliteiten, verzorging, verpleging, bege-
leiding en dagactiviteiten voor verstandelijk gehandicapten van alle leeftijden en niveaus
van functioneren (Van Puijenbroek en Schoemakers-Salkinoja 1990). 

Tabel 7.10 Capaciteit van intra- en semi-murale voorzieningen voor verstandelijk gehandicapten, 
naar type instelling, 1-1-2000 (in absolute aantallen)

aantal plaatsen

algemene instellingen voor verstandelijk gehandicapten (AIVG) 31.775
instellingen voor jeugdige licht verstandelijk gehandicapten (JLVG) 2.217
instellingen voor meervoudig gehandicapten 1.268
kort-verblijfhuizen 208
observatieklinieken 120
totaal intramuraal 35.588

GVT voor verstandelijk gehandicapten 17.575
GVT voor meervoudig gehandicapten 70
totaal GVT 17.645
waarvan GVT voor kinderen 511

Bron: Prismant (instellingen van intramurale gezondheidszorg 1-1-2000) SCP-bewerking, CTG ( jaarverslag 1999)

Instellingen voor jeugdige licht verstandelijk gehandicapten (JLVG’s), tegenwoordig
orthopedische centra geheten, bieden huisvesting, verzorging in combinatie met
behandeling en begeleiding aan lichter verstandelijk gehandicapte jongeren met
gedragsstoornissen (Van Puijenbroek en Schoemakers-Salkinoja 1990). De meeste
bewoners zijn tussen de 6 en 21 jaar en volgen onderwijs voor moeilijk lerende kinderen.
De gemiddelde verblijfsduur is ruim 2,5 jaar (Van der Kwartel et al. 2000).
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Instellingen voor meervoudig gehandicapten zijn bestemd voor verstandelijk gehandi-
capten die tevens ernstig zintuiglijk en/of motorisch gehandicapt zijn. Naast huisvesting
bieden deze instellingen specialistische therapieën en onderwijsmethoden die in andere
instellingen niet beschikbaar zijn.6 De bewoners van instellingen voor meervoudig
gehandicapten wonen er vaak langdurig, gemiddeld bijna 30 jaar (Van der Kwartel et
al. 2000).

Sinds 1998 worden ook de kort-verblijfhuizen tot de intramurale instellingen gere-
kend (daarvoor werden zij opgevat als semi-murale voorzieningen). Zij bieden tijdelijke
huisvesting met verzorging aan verstandelijk gehandicapten die (bij hun ouders) thuis
wonen. De opname in een kort-verblijfhuis dient als overbrugging naar een definitieve
uithuisplaatsing, maar biedt ook tijdelijk opvang bij bijvoorbeeld ziekte of vakantie van
de ouders. De gemiddelde verblijfsduur is ongeveer 50 dagen (Eggink en Blank 2001).

In 1999 waren er ruim 17.500 erkende plaatsen in een gezinsvervangend tehuis voor
verstandelijk gehandicapten, waarvan een klein deel kinder-gezinsvervangende tehuizen
en een klein deel specifiek voor meervoudig gehandicapten (zie tabel 7.10). Het gezins-
vervangend tehuis is een woonvoorziening voor volwassenen met ongeveer 25 plaatsen,
meestal in een gewone woonwijk geplaatst. Veel GVT’s hebben dependances, die
kleinschaliger van opzet zijn. Ook zijn er steeds vaker projecten voor intensief begeleid
zelfstandig wonen, waarbij vanuit het gvt ondersteuning wordt geboden. Een gvt
biedt huisvesting, verzorging en begeleiding aan de bewoners, maar geen verpleging.
De instellingen voor meervoudig gehandicapten zijn bestemd voor mensen met een
verstandelijke handicap die ook nog ernstige zintuiglijke of motorische beperkingen
hebben. 

Uit figuur 7.1 blijkt dat de capaciteit van de intra- en semi-murale voorzieningen voor
gehandicapten tussen 1980 en 2000 is toegenomen. De capaciteit van de intramurale
voorzieningen is toegenomen met in totaal ruim 30%, die van de gezinsvervangende
tehuizen is ruim verdubbeld.
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Kenmerken van bewoners van intra- en semi-murale instellingen
De bevolking in wooninstellingen wordt gemiddeld steeds ouder: het aandeel 
40-plussers in de AIVG’s neemt toe en het aandeel dat jonger is dan 30 jaar neemt af
in de periode 1985-2000 (De Klerk en Schoemakers-Salkinoja 2001). Voor een deel
volgt dit de algemene demografische ontwikkeling; het aandeel oudere mensen neemt
toe en het aandeel jongeren in de bevolking neemt af. Daar komt nog bij dat, als gevolg
van een betere voeding en meer beweging, de levensverwachting van personen met
een verstandelijke handicap in de afgelopen jaren sterk is toegenomen (meer dan onder
niet-gehandicapten). De gemiddelde leeftijd waarop bewoners in AIVG’s overleden,
was 46 jaar in 1985; in 1995 was dat gestegen naar 53 jaar en 9 maanden 
(Van der Kwartel et al. 2000). Op basis van registratiecijfers uit 1999 (vgn 2001) wordt
geschat dat circa 10% van de bewoners 17 jaar of jonger is. Dat zou betekenen dat er
binnen de intramurale instellingen ongeveer 30.000 plaatsen voor 18-plussers zijn. 

Onder de veronderstelling dat bijna alle plaatsen in gezinsvervangende tehuizen toe-
vallen aan 18-plussers (jongeren verblijven over het algemeen in kinder-gezinsver-
vangende tehuizen), zijn er in totaal in 2000 dus circa 47.000 volwassen bewoners
van intra- en semi-murale instellingen.
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Figuur 7.1 Capaciteit van intramurale voorzieningen voor verstandelijke gehandicapten, 
naar type voorzieningen, 1981-2000 (in absolute aantallen)

Bron: INTRA: Prismant (instellingen van intramurale gezondheidszorg), GVT's: 1981-1987: gebruikers geïnventariseerd;
1991-1999: CTG-jaarverslagen; SCP-bewerking

a INTRA: alle intramurale voorzieningen voor personen met een verstandelijke handicap.
b GVT: dit betreft alleen GVT's voor verstandelijk gehandicapten (exclusief GVT's voor meervoudig gehandicapten).
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Het is onduidelijk hoeveel personen met een verstandelijke handicap er precies zijn
in Nederland (zie ook § 1.4.4), maar naar schatting woont circa 60% (zie ook bijlage
B) van de volwassenen met een verstandelijke handicap in een semi- of intramurale
woonvoorziening.

In de periode 1985-2000 is de verdeling van de mate van handicap onder de bewoners
vrijwel constant gebleven (De Klerk en Schoemakers-Salkinoja 2001). Het vermoeden
dat de zorgzwaarte in instellingen steeds groter wordt, wordt hiermee dan ook niet
bevestigd en is in overeenstemming met de bevindingen van Eggink en Blank (2001).
Wel blijkt de populatie aan veranderingen onderhevig: zo is onder de aivg-bewoners
van 55 jaar of ouder een toename van het aantal personen met ernstige en zeer ernstige
verstandelijke handicaps te zien, terwijl het aandeel jongere bewoners met ernstige
beperkingen is afgenomen (De Klerk en Schoemakers-Salkinoja 2001). Ook is het
aandeel bewoners met gedragsproblemen toegenomen: had in 1985 nog ongeveer
16% van de bewoners ernstige gedragsproblemen, in 1995 was dit 21%, een toename
van ongeveer 0,5 procentpunt per jaar (De Klerk en Schoemakers-Salkinoja 2001).

In 1999 heeft 17% van de bewoners van GVT’s voor volwassenen zeer lichte verstan-
delijke handicaps, 43% lichte handicaps, 35% matige handicaps en de overige 6%
ernstige handicaps (vgn 2001).7

7.6 Kenmerken van verstandelijk gehandicapten in verschillende woonvormen

In deze paragraaf wordt ingegaan op de woonvorm van mensen met een verstandelijke
handicap en wordt nagegaan welke kenmerken de bewoners in verschillende woon-
vormen hebben. Hierbij wordt niet alleen gekeken naar de persoon met de verstande-
lijke handicap (zoals de ernst van handicap, de ernst van de fysieke beperking, leeftijd),
maar ook naar karakteristieken van hun ouders/verzorgers (zoals het opleidingsniveau).

De gegevens komen uit een enquête naar de leefsituatie van personen met een ver-
standelijke handicap (pvh2000, zie bijlage B). In deze paragraaf wordt het volgende
onderscheid in woonvorm gemaakt:
– ‘thuis’: Dit betreft een verzamelnaam voor wonend bij biologische ouders, bij 

overige familie, zelfstandig of begeleid zelfstandig. Deze mensen zijn 
benaderd via de dagbesteding of sociale werkvoorziening. Degenen die 
geen enkele voorziening gebruiken zijn niet benaderd in het pvh-onder
zoek (zie ook bijlage B).

– gvt: een verzamelnaam voor wonend in de dependance of de hoofdlocatie van 
een gezinsvervangend tehuis, of intensief begeleid zelfstandig.

– aivg: dit staat voor algemene instelling voor verstandelijk gehandicapten, een 
verzamelnaam voor wonend in een sociowoning of in een internaat. Ook 
bewoners van instellingen voor meervoudig gehandicapten zijn in dit 
onderzoek meegenomen.
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In tabel 7.11 staat de ernst van de verstandelijke handicap weergegeven naar woonvorm.
Hierbij is uitgegaan van de gegevens die de voorzieningen hadden. Van de volwassen
mensen met een verstandelijke handicap heeft bijna 40% een lichte verstandelijke
handicap (waaronder ook een aantal zwakbegaafden) en 25% een ernstige of zeer
ernstige.8 Van de mensen die ‘thuis’ (bij familie of (begeleid) zelfstandig) of in een gvt
wonen heeft bijna 60% een lichte verstandelijke handicap en slechts 5% een ernstige
of zeer ernstige handicap. Bij de AIVG’s is het precies andersom, daar heeft bijna 60%
een ernstige of zeer ernstige verstandelijke handicap en slechts 10% een lichte handicap.
De mensen met een lichte handicap die in een aivg wonen, zijn vooral gehuisvest in
sociowoningen (niet in tabel).

Tabel 7.11 Ernst van de verstandelijke handicap naar woonvorm, 18-plussers, 2000 (verticaal 
gepercenteerd)

‘thuis’ GVT AIVG totaala

licht 57 59 11 40
matig 38 35 33 35
(zeer) ernstig 5 6 56 25
totaal 100 100 100 100

(n) (380) (232) (384) (996)

a Dit betreft 18-plussers, exclusief degenen die zelfstandig wonen en geen dagvoorziening of sociale werkvoorziening 
bezoeken (dit geldt ook voor alle volgende tabellen).

Bron: SCP (PVH 2000)

Het feit dat de ernst van de handicap en de woonvorm zo sterk gerelateerd zijn, kan
inhouden dat er binnen een bepaalde woonvorm weinig diversiteit in het benodigde
type zorg bestaat. Dit laatste zou bij AIVG’s waar veel bewoners ernstige verstandelijke
handicaps hebben, aanleiding kunnen geven tot knelpunten bij het verlenen van de
zorg. Dat zal mede afhangen van de mate van fysieke beperkingen en van de gedrags-
problematiek van de bewoners. Daarom is in tabel 7.12 en 7.13 weergegeven wat de
ernst van de fysieke beperking en de mate van gedragsproblematiek is, uitgesplitst
naar woonvorm.9

Tabel 7.12 Ernst van de fysieke beperking van volwassen verstandelijk gehandicapten, naar 
woonvorm, 2000 (verticaal gepercenteerd)

‘thuis’ GVT AIVG totaal

geen of licht 60 51 8 38
matig 29 39 21 28
(zeer) ernstig 11 10 71 34

(n) (380) (232) (384) (996)

Bron: SCP (PVH 2000)
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In tabel 7.11 was te zien dat de meerderheid van de personen in de AIVG’s een ernstige
verstandelijke handicap heeft. Uit tabel 7.12 blijkt dat de verdeling van mensen met
ernstige fysieke beperkingen over de verschillende woontypen nog schever is. Meer
dan 70% van de personen in de AIVG’s heeft ernstige of zeer ernstige fysieke beper-
kingen, wat een hoge zorglast impliceert. Dit is conform de verwachtingen.

Van degenen die bij familie of (begeleid) zelfstandig wonen, van wie de meerderheid
lichte verstandelijke handicaps heeft (zie tabel 7.11), heeft het overgrote deel ook
geen of lichte fysieke beperkingen. Toch heeft bijna 11% van de thuiswonende personen
een ernstige fysieke beperking, wat de zorglast van de ouders/verzorgers aanzienlijk
zal verzwaren. Van deze groep staat dan ook 60% op de wachtlijst voor een woon-
voorziening.

Bij de gedragsproblematiek is de relatie met woonvorm iets minder uitgesproken
(tabel 7.13). In de AIVG’s zijn er ongeveer evenveel personen met als zonder gedrags-
problematiek. Onder de mensen die bij familie, (begeleid) zelfstandig of in een gvt
wonen, vertoont ook een vijfde deel gedragsproblematiek. Van de mensen met gedrags-
problemen die bij familie wonen, staat een derde op de wachtlijst voor een woon-
voorziening. Overigens zijn deze gegevens over gedragsproblemen zeer globaal: ze
geven geen indicatie van de ernst van de problematiek.10

Tabel 7.13 Aanwezigheid van gedragsproblematiek bij volwassen verstandelijk gehandicapten, 
naar woonvorm, 2000 (verticaal gepercenteerd)

‘thuis’ GVT AIVG totaal

geen 79 76 48 66
wel 21 24 52 34

(n) (380) (232) (384) (996)

Bron: SCP (PVH 2000)

Ook de leeftijdsverdeling verschilt tussen woonvormen (tabel 7.14). De jongvolwassenen
wonen vaker dan gemiddeld bij ouders, overige familie of (begeleid) zelfstandig. De
ouderen (46 jaar en ouder) wonen juist vaker dan gemiddeld in een woonvoorziening.
Dit zal deels te maken hebben met het feit dat ouders/verzorgers als ze ouder worden
de zorg voor hun kind niet meer op zich kunnen nemen. Het kan ook zijn dat jongeren
wel uit huis willen maar dat ze lang op de wachtlijst moeten staan, in welk geval er
sprake is van een knelpunt. Uit onderzoek van Woittiez et al. (2001) blijkt dat de
ouders/verzorgers graag willen dat de uithuisplaatsing plaatsvindt als de betrokkene
tussen de 20 en 35 jaar is.11

Uit de analyse van de wachtlijstgegevens door de Task Force Aanpak Wachtlijsten
(2000) blijkt dat de wachtlijst voor ondersteuning bij wonen in 2000 met name jeug-
digen en jong volwassenen betreft. Ruim 60% van de wachtenden is jonger dan 30 jaar.
Opmerkelijk is bovendien dat meer dan 50% van de 21-30-jarigen langer dan twee jaar
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wacht, wat veel meer is dan in alle andere leeftijdscategorieën. Er lijkt hier dus inder-
daad sprake te zijn van een knelpunt: ouders willen vaak dat hun kind als het volwassen
is, uit huis geplaatst wordt, maar worden geconfronteerd met lange wachttijden.

Tabel 7.14 Leeftijd van volwassen verstandelijk gehandicapten, naar woonvorm, 2000 
(verticaal gepercenteerd)

‘thuis’ GVT AIVG totaal

18-25 jaar 14 8 12 12
26-35 jaar 32 22 23 26
36-45 jaar 31 26 26 28
46-55 jaar 19 23 21 21
56-64 jaar 3 12 9 8
≥ 65 jaar 0,4 9 9 6

(n) (380) (232) (384) (996)

Bron: SCP (PVH 2000)

De gemiddelde leeftijd in gezinsvervangende tehuizen is de afgelopen tijd gestegen
(De Klerk en Schoemakers-Salkinoja 2001). In 1987 was het aandeel 65-plussers 5%
en het aandeel 50-64-jarigen 20,5%, terwijl die aandelen in 1998 zijn gestegen tot
respectievelijk circa 10% en 26%. Dit zal betekenen dat ook het aantal mensen met
lichamelijke beperkingen in GVT’s is toegenomen. Het is de vraag of GVT’s hier
altijd voldoende op voorbereid zijn. Hierbij moet niet alleen gedacht worden aan een
groeiend aantal ‘thuiszitters’, bewoners die overdag geen dagbesteding hebben en in
een gvt opgevangen moeten worden (zie ook De Klerk 2000), maar ook aan de nodige
bouwkundige voorzieningen (zie ook Van Daal et al. 1998).

Uit eerder scp onderzoek (Woittiez et al. 2002) kwam naar voren dat het opleidings-
niveau van de ouders/verzorgers de woonvorm van verstandelijk gehandicapten beïn-
vloedt. Tabel 7.15 geeft het opleidingsniveau van de ouders/verzorgers weer naar
woonvorm.

Uit de tabel blijkt dat verstandelijk gehandicapten van laagopgeleide ouders veel vaker
dan gemiddeld bij familie of (begeleid) zelfstandig wonen. Vooral ouders met een
middelbaar en in mindere mate hoger opleidingsniveau zijn oververtegenwoordigd
bij de woonvoorzieningen (tabel 7.15). Wat hierbij een rol speelt is onduidelijk. Zo is
het mogelijk dat middelbaar- en hoogopgeleiden beter op de hoogte zijn van de ver-
schillende zorgmogelijkheden die er zijn en er vaker op vertrouwen dat professionals
in de zorg meer uit hun kinderen kunnen halen dan zijzelf. Voorts zijn zij er misschien
meer dan gemiddeld van doordrongen dan hun verstandelijk gehandicapte kind als
het ouder wordt zoveel mogelijk een zelfstandig (van de ouders onafhankelijk) leven
moet kunnen leiden. Daarnaast is het mogelijk dat deze ouders vaker dan gemiddeld
een baan buitenshuis hebben waardoor minder tijd overblijft voor zorgtaken thuis.
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Tabel 7.15 Woonvorm van volwassen verstandelijk gehandicapten, naar opleidingsniveau van 
ouders/verzorgers, 2000 (horizontaal gepercenteerd)

‘thuis’ GVT AIVG (n)

geen, lo, lbo 59 15 27 (376)
mavo, havo, mbo 26 23 52 (206)
vwo, hbo, universitair 26 22 52 (119)

totaal 44 18 38 (700)

Bron: SCP (PVH 2000)

Een ander aanknopingspunt biedt de toenemende ‘outsourcing’ van diensten, zoals
die omschreven wordt in de Haan et al. (2001): vooral mensen met veel geld (wat vaak
overeenkomt met een hoog opleidingsniveau) en weinig tijd laten – tegen betaling –
steeds vaker boodschappen thuis bezorgen en huishoudelijk werk en kinderzorg door
anderen uitvoeren. Mogelijk speelt iets dergelijks ook bij de zorg voor verstandelijk
gehandicapte kinderen.

7.7 Wooncomfort van mensen met een verstandelijke handicap 

Deze paragraaf beschrijft het wooncomfort van volwassen mensen met een verstan-
delijke handicap. Allerlei aspecten van wonen komen aan de orde, variërend van de
groepsgrootte tot de ligging van de woonvoorziening. Ook komt de doorstroom van
het ene type woning naar een andere aan de orde. 

Aan de begeleiders in de woonvoorzieningen12 van personen met een verstandelijke
handicap is gevraagd naar de kenmerken van de woonomgeving. In tabel 7.16 wordt
van de uitkomsten verslag gedaan.

De tabel laat duidelijk zien dat er grote verschillen zijn tussen de woonkenmerken
van een gvt en die van een aivg. Van de personen met een verstandelijke handicap
die in een woonvoorziening wonen, heeft 88% een eigen kamer. In de GVT’s geldt
dat voor bijna iedereen, in de AIVG’s voor iets meer dan 80% van de bewoners. Dat
betekent dat er in de AIVG’s nog altijd zo’n 17% van de bewoners geen eigen kamer
heeft. Die bewoners worden gekenmerkt door ernstige fysieke beperkingen en ze
hebben over het algemeen een zeer ernstige verstandelijke handicap. Ze hebben iets
minder vaak dan gemiddeld gedragsproblemen. Wel moet gezegd worden dat de
overgrote meerderheid van de bewoners die geen eigen kamer hebben, deze delen
met slechts één of twee andere bewoners. Slaapzalen met meer dan drie bewoners
komen nauwelijks voor.
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Tabel 7.16 Woonkenmerken van volwassen verstandelijk gehandicapten, naar woonvoorziening, 
2000 (verticaal gepercenteerd)

GVT AIVG totaal

eigen kamer 99 83 88
grootte kamer

heel kleina 5 15 11
kleinb 57 60 59
ruimc 37 25 29

wastafel op kamer 91 53 65
koffie/theeapparaat op kamer 74 23 40
sleutel eigen kamer 83 26 44
tv op kamer 82 28 46

(n) (186) (384) (570)

a Er is alleen ruimte voor een bed en een kast voor elke bewoner.
b De kamer is klein, maar er is wel ruimte voor bijvoorbeeld een luie stoel of bureau voor elke bewoner.
c Het is een ruime kamer.

Bron: SCP (PVH 2000)

Uit de tabel is ook af te lezen dat een kwart van de bewoners van een aivg de sleutel
van de eigen kamer in bezit heeft en de helft een wastafel op de kamer heeft. Het per-
centage eigen kamers in de woonvoorzieningen is de laatste decennia enorm toege-
nomen. In de woonvoorzieningen die gebouwd zijn voor 1979, heeft 80% een eigen
kamer. Dat percentage is in de woonvoorzieningen die tussen 1995 en 2000 zijn
gebouwd opgelopen tot meer dan 95%.

Bij iets meer dan 10% van de bewoners van een woonvoorziening is de kamer zo klein
dat er alleen ruimte is voor een bed en een kast.13 Bijna 30% heeft een ruime kamer.
De kamers in de GVT’s zijn ruimer dan in de AIVG’s. Het percentage ruime kamers is
vooral in de laatste vijf jaar enorm toegenomen. In de woonvoorzieningen die gebouwd
zijn voor 1995 had gemiddeld 22% een ruime kamer, in de woonvoorzieningen die
gebouwd zijn tussen 1995 en 2000 is dat percentage opgelopen tot 44%.

Niet alleen woonkenmerken maar ook de ligging van de woonvoorziening is onderwerp
van beleid. Aan de ene kant speelt het feit dat mensen recht hebben op een veilige
woonomgeving, aan de andere kant is er het streven om naar eigen mogelijkheden
volledig deel te nemen aan het leven in de lokale samenleving (‘community care’). In
2000 verbleef bijna 90% van de bewoners in een gvt en 30% van de bewoners in een
aivg in een gewone straat (tabel 7.17). De AIVG’s liggen voor het overgrote deel op
een afgebakend terrein. 
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Tabel 7.17 Ligging van woonvoorzieningen van volwassen verstandelijk gehandicapte bewoners, 
naar type voorziening, 2000 (verticaal gepercenteerd)

GVT AIVG totaal

op een afgebakend terrein 2 58 40
op een woonerf 9 11 10
in een gewone straat 89 31 50

(n) (186) (384) (570)

Bron: SCP (PVH 2000)

De tendens om steeds meer kleinschalig in een gewone woonwijk te bouwen (norma-
lisatie) is duidelijk te zien in tabel 7.18, waarin de ligging van de AIVG’s is afgezet
tegen het bouwjaar.

Duidelijk is de toename van woonvoorzieningen in een gewone straat en de afname
van woonvoorzieningen op een afgebakend terrein te zien. De grootste verandering
lijkt zich te hebben voorgedaan tussen de jaren zeventig en de jaren negentig van de
vorige eeuw. 

Tabel 7.18 Ligging van sociowoningen of internaat van volwassen verstandelijk gehandicapte 
bewoners, naar bouwjaar, 2000 (verticaal gepercenteerd)

tot 1979 1980-1989 1990-2000 totaal

op een afgebakend terrein 77 68 22 58
op een woonerf 7 13 19 11
in een gewone straat 16 19 60 31

(n) (203) (47) (118) (369)

Bron: SCP (PVH 2000)

Wonen in een gewone straat is slechts één aspect van participatie in het gewone leven.
Voor participatie is ook vereist dat de verstandelijk gehandicapte min of meer zelf-
standig op pad kan gaan. Aan ouders/verzorgers van verstandelijk gehandicapten is
gevraagd in hoeverre de betrokkene zelfstandig op pad gaat binnen de woonwijk en
of betrokkene zelfstandig gebruikmaakt van het openbaar vervoer (zie tabel 7.19). De
zelfstandig wonenden gaan allemaal zelfstandig op pad binnen de wijk en kunnen
ook allemaal met het openbaar vervoer reizen. Het openbaar vervoer is voor de
(intensief ) begeleid zelfstandig wonenden al een iets groter struikelblok. Nog 
problematischer is dit voor de bewoners van een hoofdlocatie van een gvt en in 
sterkere mate voor de bewoners van een aivg. Die laatste groep heeft ook al aanzien-
lijke problemen met de mobiliteit binnen de wijk. Dat impliceert dat als de bewoners
van de GVT’s en AIVG’s kleinschaliger in een woonwijk gaan wonen, er tegelijkertijd
voorzieningen moeten komen die hun mobiliteit vergroten.
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Tabel 7.19 Mobiliteit van volwassen verstandelijk gehandicapten, naar woonvorm, 2000
(verticaal gepercenteerd)

bij zelf- dep. hoofdl. socio- inter-
familie standig BZWa IBZWa GVT GVT woning naat totaal

betrokkene gaat zelf op pad 
binnen de woonwijk

ja 67 100 94 94 86 69 36 9 54
nee, maar zou het wel kunnen 12 0 1 2 6 10 12 6 8
nee 20 0 5 5 8 20 52 85 38

betrokkene reist zelfstandig met 
het openbaar vervoer

ja 41 92 71 56 61 33 18 2 33
nee, maar zou het wel kunnen 19 8 16 17 15 18 10 3 12
nee 40 0 13 27 24 50 72 95 55

(n) (230) (53) (82) (44) (48) (136) (97) (283) (973)

a BZW staat voor begeleid zelfstandig wonen en IBZW voor intensief begeleid zelfstandig wonen.

Bron: SCP (PVH 2000)

In het kader van de bevordering van de maatschappelijke participatie (één van de
beleidsvoornemens die verwoord zijn in de Zorgnota 2002) wordt gestreefd naar ver-
groting van de vrijheid van handelen van gehandicapten. Hier wordt nagegaan in
hoeverre er sprake is van die vrijheid van handelen. Daartoe zijn in het pvh-onderzoek
enkele vragen over de woonsituatie gesteld aan de persoon met een verstandelijke
handicap zelf. 

Vrijwel alle bewoners van een gvt of personen die intensief begeleid zelfstandig
wonen (en die zelf vragen hebben beantwoord), hebben een eigen kamer en bijna
allemaal kunnen ze hun kamer op slot doen, zo laat tabel 7.20 zien. Hoewel de over-
grote meerderheid zegt bezoek in hun kamer te mogen ontvangen, is er toch nog
zo’n 5% die dat niet mag en nog eens 13% die dat soms mag. De tabel laat zien dat
de privacy van personen die intensief begeleid zelfstandig wonen, groter is dan van
bewoners van een nevenvestiging of een hoofdlocatie van een gvt.

Tabel 7.20 Privacy in GVT’s zoals ervaren door de persoon met een verstandelijke handicap zelf, 
2000 (verticaal gepercenteerd)

intensief GVT (dependance of
begeleid zelfstandig hoofdlocatie) totaal

heeft een eigen kamer 100 99 99
kan kamer zelf op slot doen 90 89 88
mag bezoek ontvangen in eigen kamer

meestal wel 96 82 84
soms 2 13 12
nee 2 5 5

(n) (23) (79) (103)

Bron: SCP (PVH 2000)
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Aan 382 personen die bij familie, (intensief ) begeleid zelfstandig, of in een gvt
wonen, is gevraagd of zij hun kamer zelf hebben mogen inrichten. Een overzicht van
de antwoorden wordt gegeven in tabel 7.21. De zelfstandig wonenden (al dan niet
(intensief ) begeleid) hebben de meeste keuzevrijheid ten aanzien van de inrichting
van hun kamer: circa 70% heeft zelf de eigen kamer ingericht. Dat betekent dat bij
drie op de tien anderen de kamer hebben ingericht, onder wie de familie. In een gvt
heeft bijna de helft van de bewoners zijn kamer zelf ingericht, en van ongeveer een
derde van de bewoners heeft familie dat gedaan. Dat betekent dat bij een op de zes
het gvt-personeel de inrichting van de kamer heeft bepaald. De personen met een
verstandelijke handicap die bij familie wonen, richten vaker hun eigen kamer in dan
bewoners van GVT’s, en in meer dan 40% van de gevallen heeft de familie dat
gedaan.

Tabel 7.21 Keuzevrijheid naar woonsituatie zoals ervaren door de persoon met een verstandelijke 
handicap zelf, 2000 (verticaal gepercenteerd)

bij familie zelfstandiga GVTb totaal

zelf kamer ingericht 57 69 48 60
ouders/familie hebben kamer ingericht 43 20 37 32
anderen hebben kamer ingericht 0 12 15 8

zou liever ergens anders wonen 16 17 28 19

(n) (141) (156) (85) (382)

a Zelfstandig betekent hier al dan niet (intensief ) begeleid zelfstandig wonend.
b Wonend in dependance of hoofdlocatie van GVT.

Bron: SCP (PVH 2000)

Over het algemeen lijkt de meerderheid van de respondenten tevreden met de woon-
plek (deze vragen zijn niet gesteld aan aivg-bewoners). Van de personen die bij
familie of zelfstandig wonen, wil ongeveer een zesde ergens anders wonen. Circa
driekwart van hen staat ook op de wachtlijst voor een woonvoorziening. Anders ligt
dat voor de bewoners van de GVT’s, van wie ruim een kwart zelf aangeeft ergens anders
te willen wonen. Van hen staat maar een kwart op de wachtlijst voor een woonvoor-
ziening. Uit een onderzoek onder bewoners van gezinsvervangende tehuizen in de
Bollenstreek (Winants 1996) blijkt dat minder dan de helft van de cliënten in een gvt
naar een andere woonvorm wil; en dan gaat de voorkeur vooral uit naar wonen in een
kleine groep. 

Uit tabel 7.21 bleek dat ongeveer een vijfde van de personen met een verstandelijke
handicap ergens anders wil wonen. Er blijkt redelijk grote overeenstemming te
bestaan tussen de wens van de ‘thuis’ wonende personen om uit huis te gaan en de
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beslissing van de ouders/verzorgers om hem/haar op de wachtlijst te plaatsen. Van de
mensen die liever ergens anders willen wonen, staat meer dan 60% op de wachtlijst
voor een woonvoorziening (van de mensen die niet zelf aangeven ergens anders te
willen wonen, staat ongeveer een kwart op de wachtlijst). In tabel 7.22 staat weer-
gegeven voor welke soort woonvoorziening volwassen mensen met een verstandelijke
handicap die ‘thuis’ wonen, op een wachtlijst staan. 

Tabel 7.22 Soort woonsituatie waarvoor volwassen persoon met een verstandelijke handicap op 
wachtlijst staat naar huidige woonsituatie, 2000 (verticaal gepercenteerd)

op de wachtlijst voor: woont nu ‘thuis’ totaala

(begeleid) zelfstandig wonen 37 38
(dependance) GVT 56 48
sociowoning of intramurale instelling 7 13

(n) (100) (131)

a Dit is inclusief 31 bewoners van een GVT of AIVG.

Bron: SCP (PVH 2000)

Het overgrote deel van de thuiswonende personen op een wachtlijst staat op de
wachtlijst voor (begeleid) zelfstandig wonen of voor een gvt. Dit is in overeenstem-
ming met gegevens van de Task Force Aanpak Wachtlijsten (2000), waaruit blijkt dat
de 77% van de wachtenden op de wachtlijst staan voor de lichtere vormen van bege-
leiding bij wonen (accent op begeleiding, op zelfstandigheid of op participatie en
integratie). Dit stemt overeen met de wens van ouders van jong volwassenen om in
een enkel huis in een gewone straat met ongeveer vier medebewoners te gaan wonen
(Van Lieshout en Calis 1999). In Van der Kwartel et al. (2001) wordt het totale aantal
verstandelijk gehandicapten dat op de wachtlijst staat voor de ondersteuning van de
woonfunctie, geschat op iets meer dan 6.000. Dit aantal is op 31 december 2001 afge-
nomen tot ongeveer 5.000 als gevolg van de extra geleverde zorg.14

Over het algemeen wonen personen met een verstandelijke handicap gedurende zeer
lange tijd in dezelfde woonvoorziening. De gemiddelde verblijfsduur in jaren van resi-
dentiële bewoners van AIVG’s is bijna 20 jaar en van bewoners van gezinsvervangende
tehuizen 11 jaar (Van der Kwartel et al. 2000). De grootste instroom in een woon-
voorziening komt vanuit de thuissituatie. In tabel 7.23 staat weergegeven wat de
woonsituatie was van volwassen mensen met een verstandelijke handicap voor ze naar
een woonvoorziening verhuisden. 
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Tabel 7.23 Woonsituatie voor verhuizing naar huidige woonsituatie bij volwassen verstandelijk 
gehandicapten, 2000 (verticaal gepercenteerd)

huidige woonsituatie 
(van degenen die niet zelfstandig wonen)

GVT AIVG totaal

bij familie 62 44 50
zelfstandiga 3 1 2
GVT 25 5 11
AIVG 8 48 35
anders 2 2 2

(n) (186) (384) (570)

a Onder zelfstandig valt hier ook begeleid of intensief begeleid zelfstandig.

Bron: SCP (PVH 2000)

Uit de tabel valt af te lezen dat de instroom in een gvt vooral vanuit de ouderlijke
woning (of vanuit de woning van andere familie, zoals een broer of zus) plaatsvindt,
maar dat er daarnaast ook sprake is van een aanzienlijke doorstroom vanuit de ene
gvt naar de andere (vooral van de hoofdlocatie naar de dependance).

Van de bewoners van een aivg woonde meer dan 40% voor de verhuizing bij familie.15

Bijna 50% woonde voor de verhuizing in een andere aivg. De reden voor een verhuizing
van de ene aivg naar een andere zou kunnen zijn dat er in eerste instantie geen
plaats was in de buurt van de woonplaats van de familie. Dan zou in het pvh-onder-
zoek moeten blijken dat een verhuizing van de ene naar de andere aivg vaak gepaard
gaat met een verhuizing van de ene gemeente naar de andere. In driekwart van de
gevallen is dat ook zo. Een andere reden zou kunnen zijn dat naar een kleinschaliger
woontype is verhuisd. Dat die laatste reden inderdaad geldt, blijkt uit het feit dat
ongeveer een kwart van de verhuizingen binnen een aivg bestaat uit een verhuizing
van een internaat naar een sociowoning. Bij 40% van de verhuizingen van de ene naar
de andere aivg wordt aangegeven dat de belangrijkste reden van de keuze voor de
betreffende woonvoorziening is geweest dat deze het dichtst bij was. Daarnaast
speelt bij de keuze ook het feit dat betrokkene voortdurend begeleiding zou krijgen
een rol. Een kwart van de ouders/verzorgers van bewoners van woonvoorzieningen
geeft bij de reden van de keuze voor de betreffende woonsituatie aan dat er niets te
kiezen viel. 

Nog andere redenen die een rol speelden bij de beslissing om voor een andere woon-
situatie te kiezen staan vermeld in tabel 7.24. De tabel heeft alleen betrekking op ver-
standelijk gehandicapten die niet meer ‘thuis’ wonen.
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Tabel 7.24 Redenen van keuze voor huidige woonsituatie van volwassen verstandelijk 
gehandicapten, 2000 (in procenten)

(begeleid) 
zelfstandig GVT AIVG totaal

verzorging werd lichamelijk te belastend 6 26 68 45
andere kinderen in het gezin kwamen aandacht tekort 4 10 45 28
betrokkene moet zichzelf kunnen redden als ouders overleden zijn 15 42 24 27
betrokkene wilde dit zelf 62 40 6 26
betrokkene had leeftijd om op zichzelf te gaan wonen 26 35 7 18
het werd te gevaarlijk voor betrokkene of gezin 2 14 21 15
onvoldoende dagbesteding 0 5 23 14
onvoldoende hulp van familie/vrienden 4 9 17 12
onvoldoende opvangmogelijkheden 3 7 18 12
onvoldoende hulp van SPD 0 5 13 8
anderen vonden uithuisplaatsing nodig 1 10 10 8
verzorger kwam er alleen voor te staan 4 12 5 6
woning liet het niet toe 0 2 7 4
verzorging werd geestelijk te belastend 4 3 4 4
beter voor betrokkene 9 2 4 4
betrokkene vereenzaamde 1 6 0 2
verzorging werd financieel te belastend 0 1 4 2
anders 1 4 2 2

(n) (85) (118) (238) (442)

Bron: SCP (PVH 2000)

Van alle redenen wordt ‘verzorging werd lichamelijk te belastend’ veruit het vaakst
genoemd; 45% van de ouders van (begeleid) zelfstandig wonenden en van bewoners
van GVT’s en AIVG’s geeft dit als reden op voor de keuze voor de huidige woonsituatie.
Iets meer dan een kwart van de ouders noemt als één van de redenen ‘andere kinderen
in het gezin kwamen aandacht tekort’, ‘betrokkene wilde dit zelf ’ en ‘betrokkene
moet zichzelf kunnen redden als ouders overleden zijn’. Uit de tabel is duidelijk af te
lezen dat de redenen verschillen per woonsituatie. Ouders/verzorgers van diegenen
die (begeleid) zelfstandig wonen, noemen ‘betrokkene wilde zelf andere woonsituatie’
veruit het vaakst als reden. Het wordt ook door meer dan de helft als belangrijkste
reden aangegeven (niet in tabel 7.24). Daarnaast wordt als reden genoemd dat de
‘betrokkene de leeftijd had om op zichzelf te gaan wonen’ (26%) en dat ‘betrokkene
zichzelf moet kunnen redden als de ouders zijn overleden’ (15%). Bovenstaande laat
zien dat de redenen voor de keuze voor (begeleid) zelfstandig wonen over het algemeen
met zelfstandigheid te associëren zijn. 

Ouders van bewoners van een gvt noemen vooral ‘betrokkene moet zichzelf kunnen
redden als ouders zijn overleden’ en ‘betrokkene wilde dit zelf ’. Iets minder vaak wordt
genoemd dat de ‘betrokkene de leeftijd had om op zichzelf te gaan wonen’. Een kwart
van de ouders noemt nog ‘dat de verzorging lichamelijk te belastend werd’. En verder
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noemt tussen de 10 en 15% van de ouders nog redenen als ‘andere kinderen in het
gezin kwamen aandacht tekort’, ‘het werd te gevaarlijk voor betrokkene of gezin’,
‘anderen vonden uithuisplaatsing nodig’ en ‘verzorger kwam er alleen voor te staan’.
Naast zelfstandigheid speelt bij de gvt-bewoners blijkbaar ook ‘het feit dat ze niet
langer thuis kunnen blijven wonen’ een rol.

Door ouders/verzorgers van aivg-bewoners is het feit dat ‘de verzorging lichamelijk
te belastend werd’ veruit het vaakst genoemd als reden voor de keuze van de huidige
woonsituatie. Eveneens vaak genoemd is dat ‘andere kinderen in het gezin aandacht
tekort kwamen’. Het feit dat er onvoldoende hulp is op diverse terreinen (zowel bij het
vormgeven van de dagbesteding, als bij de opvangmogelijkheden zoals weekendopvang
en ondersteuning van de spd) wordt hier ook regelmatig als reden aangehaald. Dit
zou betekenen dat een deel van de opnamen in tehuizen wellicht had kunnen worden
voorkomen als mensen meer ondersteuning van anderen hadden gekregen. Ook ‘het
werd te gevaarlijk voor betrokkene of gezin’ en ‘betrokkene moet zichzelf kunnen
redden als ouders zijn overleden’ worden door één op de vijf ouders genoemd. Ouders/
verzorgers geven duidelijk aan dat de problematische aspecten van de verzorging thuis
een zwaarwegende reden vormden om tot uithuisplaatsing over te gaan.

7.8 Determinanten van uit huis gaan

Zoals uit de vorige paragraaf bleek, wil een deel van de personen met een verstandelijke
handicap (begeleid) zelfstandig gaan wonen omdat ze graag op eigen benen willen
gaan staan (tabel 7.24). Een ander deel zal dat wellicht nooit kunnen, maar zal uit
huis gaan omdat de verzorging de ouders/verzorgers te zwaar wordt. Welke factoren
bepalend zijn voor de keuze van uithuisplaatsing, wordt beschreven in deze paragraaf.
De analyses zijn gebaseerd op een deel van de pvh 2000, namelijk op de steekproef
van 200 volwassen personen die bij hun biologische ouders, bij andere familie of bij
pleegfamilie wonen. Aan hun ouders/verzorgers is gevraagd of de betrokkene op de
wachtlijst van een woonvoorziening staat. Dat is bij ongeveer de helft het geval.

Eerst is nagegaan welke factoren bepalend zijn voor de beslissing om het huis uit te
gaan, onafhankelijk van de keuze van woontype ((begeleid) zelfstandig wonen of een
gvt dan wel aivg). Wat betreft de factoren is aansluiting gezocht bij paragraaf 7.6,
waarin de kenmerken van bewoners en hun ouders/verzorgers in de verschillende
woonvormen wordt beschreven, en bij tabel 7.24, waarin een aantal redenen voor de
keuze van de woonsituatie zijn gepresenteerd. De redenen zijn alleen gevraagd aan
ouders/verzorgers van bewoners van een woonvoorziening en niet aan ouders/
verzorgers van ‘thuis’ wonenden. Daarom kunnen de redenen zelf niet worden opge-
nomen in de analyses. In plaats daarvan zijn kenmerken opgenomen die wel bekend
zijn voor de mensen die thuis woonden en waarvan verondersteld is dat ze ongeveer
hetzelfde betekenen als de eerder genoemde motieven. De zorgzwaarte wordt benaderd
door kenmerken als ‘verzorging kost extra inspanning’, ‘er zijn voldoende opvang-
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mogelijkheden’, ‘de tijd die aan de verzorging wordt besteed’, ‘de aanwezigheid van
meerdere verzorgers’ en ‘de noodzaak tot bouwkundige aanpassingen’. De gewenste
zelfstandigheid wordt gemeten door ‘betrokkene wil meer contacten’. Daarnaast is
een aantal maten van verschillende typen beperkingen opgenomen (zie bijlage E voor
de constructie van deze variabelen), de mate van handicap en de kenmerken van de
betrokkenen zelf en van hun ouders/verzorgers. In tabel 7.25 worden de resultaten
van de logistische regressie-analyse weergegeven. De interpretatie van de resultaten
is als volgt. Een odds ratio groter dan 1 bij een bepaalde categorie geeft aan dat deze
een grotere kans heeft op (het voornemen tot) uithuisplaatsing dan de referentie-
categorie. De gegevens staan tussen haakjes als het gevonden effect niet significant is
(p < 0,05). De R representeert de relatieve bijdrage van de variabele aan het voornemen
tot uithuisplaatsing. Hoe groter de R is bij een bepaalde variabele, des te groter is het
belang van deze variabele voor de kans tot uithuisplaatsing.

Tabel 7.25 Gewenste uithuisplaatsing van bij ouders/verzorgers wonende personen met een 
verstandelijke handicap naar een aantal achtergrondkenmerken, 2000 
(in odds ratio’s en R; n = 199)a

odds ratio’s R

verzorging kost ouders extra lichamelijke inspanning 0,13
nee (referentiecategorie) 1
ja 2,8

bouwkundige aanpassingen nodig 0,13
nee (referentiecategorie) 1
ja 5,0

betrokkene wil meer contacten 0,11
nee (referentiecategorie) 1
ja 2,5

opleidingsniveau ouders 0,13
geen, lo, lbo, mavo, havo, mbo (referentiecategorie) 1
vwo, hbo, universiteit 4,3

leeftijd ouders 0,10
20-50 jaar (referentiecategorie) 1
51-60 jaar (1,1)
≥ 61 jaar 3,0

voldoende opvangmogelijkheden 0,08
nee (referentiecategorie) 1
ja (0,4)c

ernst van de handicap 0,00
licht (referentiecategorie) 1
matig (0,6)
(zeer) ernstig (0,6)

R2
L

b 0,21

a Er is ook gecorrigeerd voor de effecten van problemen met de communicatieve vaardigheden en van problemen met de
persoonlijke verzorging, maar deze waren niet significant (p < 0,10).

b R2
L geeft aan in hoeverre het model met determinanten de uithuisplaatsing beter verklaart dan het model met alleen

een constante term, en is te vergelijken met een R2 bij regressies.
c Significant met 90% betrouwbaarheid (p < 0,10).

Bron: SCP (PVH 2000)
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Opvallend afwezig als determinanten zijn de ernst van de handicap en de leeftijd van
de persoon met een verstandelijke beperking. Blijkbaar is niet de ernst van de handicap
zelf maar de zorglast voortvloeiend uit de handicap een bepalende factor voor uithuis-
plaatsing. De zorglast wordt hier gemeten aan de hand van de extra lichamelijke
inspanning die ouders/verzorgers moeten verrichten voor de verzorging. Ook als er
bouwkundige aanpassingen aan het huis nodig zijn, is de kans op uithuisplaatsing
hoger dan wanneer dat niet het geval is. De kans op uithuisplaatsing is kleiner als de
ouders/verzorgers vinden dat ze voldoende gebruik kunnen maken van opvangmoge-
lijkheden als weekendopvang, kort-verblijfopvang en vakantieopvang en dergelijke.
Daarentegen verhoogt de aanwezigheid van voltijdsdagopvang de kans op uithuis-
plaatsing. Blijkbaar is het meer een indicatie van de zwaarte van de zorglast dan een
indicatie van de ontlasting door de dagbesteding buitenshuis. Een heel ander aspect
dat uithuisplaatsing bepaalt is de wens van de persoon met de verstandelijke handicap
zelf. Als volgens de ouders/verzorgers de betrokkene meer contacten wil, is de kans
op uithuisplaatsing hoger dan wanneer dat niet zo is.

De kans dat hoogopgeleide ouders/verzorgers hun kind uit huis plaatsen is bijna
vier keer zo groot als die van laag opgeleide ouders. Dit spoort met onze bevinding
uit paragraaf 7.6, waarin we zagen dat kinderen met een verstandelijke handicap van
laagopgeleide ouders veel vaker dan gemiddeld bij familie of (begeleid) zelfstandig
wonen. Daarnaast plaatsen oudere ouders (61 jaar en ouder) hun kind vaker uit huis
dan jongere.

Tot slot blijkt dat als er voldoende opvangmogelijkheden zijn, dit de kans op uit-
huisplaatsing verkleint, al is dit hier net niet significant.

Naar verwachting zullen de factoren die plaatsing op de wachtlijst bepalen sterk ver-
schillen per woontype. Het maakt nogal wat uit of de persoon (begeleid) zelfstandig
gaat wonen omdat hij daar aan toe is, of dat hij naar een woonvoorziening gaat omdat
de verzorging thuis te zwaar wordt. De hiervoor beschreven analyse is daarom herhaald
voor de afzonderlijke woonvormen ‘(begeleid) zelfstandig wonen’ en ‘wonen in een
gvt of aivg’. Dat is gedaan door voor de verstandelijk gehandicapten die op een
wachtlijst geplaatst zijn, na te gaan welke factoren bepalend zijn om naar een gvt of
aivg te gaan in plaats van (begeleid) zelfstandig te gaan wonen. Naast dezelfde factoren
die bij bovenbeschreven analyse zijn meegenomen, worden ook de redenen voor uit-
huisplaatsing als mogelijke verklarende variabele opgenomen. In bijlage E wordt ver-
slag gedaan van de constructie van een aantal variabelen. In tabel 7.26 staan de resul-
taten weergegeven van de logistische regressie-analyse die daartoe is uitgevoerd.
Verklaard wordt de kans dat iemand die op de wachtlijst staat, een indicatie voor een
gvt of aivg heeft gekregen (in tegenstelling tot een indicatie voor begeleid zelfstandig
wonen). Bij de tabel staan odds ratio’s vermeld die aangeven of een bepaalde catego-
rie een grotere kans heeft op een indicatie voor een gvt/aivg dan de referentiecate-
gorie. De R representeert de relatieve bijdrage van de variabele aan de kans op indica-
tie voor een gvt/aivg. Omdat de resultaten gebaseerd zijn op weinig waarnemingen,
moeten zij met voorzichtigheid geïnterpreteerd worden.

227Wonen met zorg



Tabel 7.26 Plaatsing op een wachtlijst voor een GVT/AIVG (met als referentiegroep begeleid 
zelfstandig wonen) van bij familie wonende volwassen verstandelijk gehandicapten die
uit huis gaan, naar een aantal achtergrondkenmerken, 2000 (in odds ratio’s en R; n = 90)a

odds ratio’s R

zelfredzaamheid 0,06
heeft nauwelijks problemen (referentiecategorie) 1
heeft redelijk veel problemen (4,9)
kan zo goed als niets 18,6

huishoudelijke activiteiten door betrokkene zelf 0,26
geen probleem (referentiecategorie) 1
wel probleem 21,0

betrokkene heef meerdere verzorgers -0,13
nee (referentiecategorie) 1
ja 0,2

opleidingsniveau ouders 0,15
geen, lo, lbo, mavo, havo, mbo (referentiecategorie) 1
vwo, hbo, universiteit 23,9

ernst van de handicap 0,00
licht (referentiecategorie) 1
matig (0,6)
(zeer) ernstig (0,1)

R2
L

b 0,43

a Er is ook gecorrigeerd voor de effecten van gedragsproblematiek, problemen met de mobiliteit, persoonlijke 
verzorging, communicatieve vaardigheden, leeftijd en arbeidsmarktparticipatie van de ouder/verzorger, 
aanwezigheid van fulltime dagbesteding, aanwezigheid van voldoende opvangmogelijkheden en reden van 
uithuisplaatsing, maar deze waren niet significant (p < 0,05).

b R2
L geeft aan in hoeverre het model met determinanten de uithuisplaatsing beter verklaart dan het model met 

alleen een constante term, en is te vergelijken met een R2 bij regressies.

Bron: SCP (PVH 2000)

Bepalend voor het woontype waarvoor de persoon met de verstandelijke handicap op
de wachtlijst staat, is vooral de mate waarin hij/zij huishoudelijke activiteiten kan ver-
richten en in mindere mate de zelfredzaamheid. De mate van zelfredzaamheid is
gebaseerd op een schaal van vijf items variërend van ‘gaat betrokkene zelfstandig op
pad binnen de woonwijk’ tot ‘doet betrokkene zelfstandig dagelijkse boodschappen’.
Als het verrichten van huishoudelijke activiteiten een probleem is en als de persoon
zo goed als niets zelf kan, is de kans op plaatsing op de wachtlijst voor een gvt/aivg
aanzienlijk hoger dan wanneer de persoon wel zelfredzaam is. Uit tabel 7.25 bleek
dat de kans dat hoogopgeleide ouders/verzorgers hun kind op de wachtlijst plaatsen
vier keer zo groot is als die van laagopgeleide ouders. Uit tabel 7.26 blijkt nu dat de
plaatsing op de wachtlijst door hoogopgeleide ouders vooral betrekking heeft op GVT’s
en AIVG’s. Vergelijking van tabel 7.25 en 7.26 laat ook zien dat de kans op plaatsing op
de wachtlijst voor wonen in een aivg/gvt kleiner is als meerdere personen betrokken
zijn bij de verzorging. Vergelijking van beide tabellen laat zien dat problemen met de
persoonlijke verzorging door de betrokkene zelf de kans op plaatsing op de wachtlijst
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verhogen, maar dat dit niet bepalend is voor het woontype. Ditzelfde geldt ook voor
het feit dat de verzorging ouders extra lichamelijke inspanning kost, er voldoende
opvang mogelijkheden zijn en er bouwkundige aanpassingen nodig zijn.

7.9 Samenvatting

In dit hoofdstuk is de combinatie van wonen en zorg door mensen met lichamelijke
beperkingen of verstandelijke handicaps onder de loep genomen.

Gering aantal mensen met lichamelijke en/of zintuiglijke beperkingen in instellingen
Circa 9.000 niet-oudere mensen met lichamelijke en/of zintuiglijke beperkingen wonen
in een door de awbz gefinancierde woonvoorziening, waarbij ook de jongere bewoners
van een verpleeg- of verzorgingshuis zijn meegerekend. Dat aantal is zeer gering ten
opzichte van de ongeveer 200.000 mensen met lichamelijke of zintuiglijke beperkingen
die zelfstandig wonen en jonger zijn dan 65 jaar. De capaciteit van de intra- en semi-
murale woonvormen voor personen met lichamelijke of zintuiglijke beperkingen is
tussen 1990 en 2000 met circa 30% toegenomen, waarbij vooral de kleinschalige
woonvormen zijn gegroeid.

Toegankelijkheid van de woningen voor zelfstandig wonenden gering
Verreweg het grootste deel van de mensen met lichamelijke beperkingen woont zelf-
standig. Voor hen is zowel de toegankelijkheid van de woning als de aanwezigheid
van woningaanpassingen van groot belang om zelfstandig te kunnen blijven wonen.
Opvallend is dat 60% van degenen die moeite hebben met traplopen, woont in een
woning met een trap (binnenshuis of om de voordeur te bereiken). Bij deze mensen
is niet altijd duidelijk of en hoe ze deze trap gebruiken. Slechts een klein deel (6%)
heeft een traplift.

Aantal woningaanpassingen gestegen dankzij de wvg
Een minderheid van degenen met matige of ernstige beperkingen heeft woningaan-
passingen. Dit blijkt ook als een verband wordt gelegd tussen specifieke activiteiten
en aanpassingen: vaak heeft nog niet de helft van de mensen een aanpassing, waarbij
het soms ook om simpele zaken gaat als handgrepen of een verhoogd toilet. Wel is
het aantal personen met aanpassingen tussen 1995 en 1999 met circa 40% toegenomen.
Veel mensen hebben deze aanpassingen verkregen via de wvg: per jaar worden 70.000
(in 1996) tot 100.000 (in 1999) aanpassingen verstrekt. Een knelpunt bij de wvg is de
lange wachttijd voor wat duurdere aanpassingen (900 tot 6.800 euro): de wettelijke
termijn tussen aanvraag en levering wordt gemiddeld met twee maanden overschreden.
Een ander knelpunt vormt het feit dat wvg-voorzieningen alleen aan individuen worden
toegekend, waardoor vormen van groepswonen soms niet via de wvg aangepast 
kunnen worden. Dit betekent dat bewoners zelf voor de kosten opdraaien (al dan niet
in de vorm van huurverhoging). Ook het verkrijgen van huursubsidie blijkt nog een
probleem als er relatief veel gemeenschappelijke woonruimte is. Dit laatste knelpunt
verdwijnt met de wijzigingen in de huursubsidieregeling per 1 juli 2002.
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Aantal verstandelijk gehandicapten in woonvoorzieningen neemt nog steeds toe
De intramurale voorzieningen voor personen met een verstandelijke handicap hebben
35.000 erkende plaatsen en de gezinsvervangende tehuizen ruim 17.500. De capaciteit
van de intramurale voorzieningen is tussen 1980 en 2000 met ruim 30% gestegen, die
van de GVT’s is verdubbeld. 

Personen in een aivg hebben ernstige verstandelijke of lichamelijke handicaps
Over personen met een verstandelijke handicap die zelfstandig of bij familie wonen,
is weinig bekend. Om in die leemte te voorzien, is in opdracht van het scp een enquête
gehouden onder ouders/begeleiders van 1.000 personen van 18 jaar en ouder met een
verstandelijke handicap. Daaruit blijkt dat van de mensen die bij familie dan wel
(begeleid) zelfstandig wonen de meerderheid een lichte verstandelijke beperking
heeft en slechts 5% een (zeer) ernstige. Bij de AIVG’s is de meerderheid van de bewoners
ernstig beperkt. Bovendien heeft meer dan 80% van de personen in de AIVG’s (zeer)
ernstige fysieke beperkingen. Ook hier geldt dat van de mensen die bij familie of
(begeleid) zelfstandig wonen het overgrote deel hooguit lichte fysieke beperkingen
heeft. Het lijkt waarschijnlijk dat degenen met ernstige verstandelijke of lichamelijke
beperkingen al eerder uit huis gingen. Het feit dat de ernst van de handicaps zo 
bepalend is voor de woonsituatie in AIVG’s, zou aanleiding kunnen geven tot knel-
punten bij het verlenen van de benodigde zorg.

Een ander punt van zorg vormt de bouwkundige geschiktheid van GVT’s: nu mensen
met een verstandelijke handicap steeds ouder worden, is het waarschijnlijker dat zij
ook te maken krijgen met meer lichamelijke beperkingen. Het is nog onduidelijk in
hoeverre de GVT’s voldoende aangepast zijn om dit op te kunnen vangen.

Bewoners van een gvt meer privacy dan in een aivg
De bewoners van een gvt hebben bijna allemaal een eigen kamer en hebben daarvan
in de meeste gevallen zelf een sleutel. Van de bewoners van een aivg heeft een zesde
geen eigen kamer, en een kwart heeft zelf een sleutel. Ook de ligging van de twee typen
woonvormen verschilt enorm. In 2000 lag bijna 90% van de GVT’s en slechts 30% van
de AIVG’s in een gewone straat. De tendens van normalisatie blijkt uit het feit dat de
meerderheid van de recent gebouwde AIVG’s in een gewone straat ligt.

Keuzevrijheid van bewoners van GVT’s en AIVG’s gering
Wat betreft de keuzevrijheid hebben de mensen met een verstandelijke handicap die
bij familie of begeleid zelfstandig wonen het meest getroffen. De meerderheid geeft
aan zelf zijn/haar kamer te hebben ingericht en bijna allemaal kunnen ze zelf hun
kamer op slot doen. Bovendien geeft nog geen vijfde aan liever ergens anders te willen
wonen. En 75% van de personen die aangeven ergens anders te willen gaan wonen,
staat ook daadwerkelijk op een wachtlijst. Anders ligt dit voor de bewoners van een
gvt, waarvan een kwart ergens anders wil gaan wonen. Van hen staat slechts 25% op
de wachtlijst.
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Verhuizen naar een woonvoorziening
De grootste instroom in een woonvoorziening komt vanuit de thuissituatie, hoewel
er ook sprake is van aanzienlijke doorstroom vanuit de ene woonvoorziening naar de
andere. Een reden voor doorstroom is dat er in eerste instantie geen plaats was in de
buurt van de ouders/verzorgers. Een andere reden is de wens kleinschaliger te gaan
wonen. In die gevallen gaat de verhuizing vaak van een internaat naar een sociowoning.

Het overgrote deel van de personen op de wachtlijst voor een woonfunctie wacht op
plaatsing voor (begeleid) zelfstandig wonen of voor een gvt. Een belangrijke reden
voor uithuisplaatsing die genoemd wordt door ouders/verzorgers is dat betrokkene
zichzelf moet kunnen redden. 

Factoren die de beslissing bepalen om op de wachtlijst voor een woonvoorziening
geplaatst te worden, hebben betrekking op de zorglast. Hoe hoger de zorglast, hoe
groter de kans op plaatsing op de wachtlijst. De mogelijkheid tot contacten met
anderen is ook belangrijk: als de persoon met een verstandelijke handicap meer con-
tacten wil, is de kans op plaatsing op de wachtlijst hoger dan wanneer dat niet zo is.

Het maakt nogal wat uit of de persoon (begeleid) zelfstandig gaat wonen omdat
hij daar aan toe is of dat hij naar een woonvoorziening gaat omdat de verzorging thuis
te zwaar wordt. Als het verrichten van huishoudelijke activiteiten een probleem is en
als de persoon zo goed als niets zelf kan, is de kans op plaatsing op de wachtlijst voor
een gvt/aivg zo’n tien keer hoger dan de kans op plaatsing op de wachtlijst voor
(begeleid) zelfstandig wonen.

De kans dat hoogopgeleide ouders/verzorgers hun kind op de wachtlijst plaatsen,
is vier keer zo groot is als de kans dat laagopgeleide ouders dat doen, en de kans dat de
plaatsing betrekking heeft op GVT’s en AIVG’s is veel groter als de kans op plaatsing
voor begeleid zelfstandig wonen.
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Noten

1 Dit ligt anders als men ook de ouderen met een lichamelijke beperking in ogen-
schouw neemt, van wie er circa 160.000 in een verzorgings- of verpleeghuis 
verblijven. Aan hen wordt echter aandacht geschonken in de Rapportage ouderen
(zie bv. De Klerk 2001).

2 Van Lieshout et al. (1999) gaan uitgebreid in op de bepaling van de zorgvraag en
op de aansluiting van het zorgaanbod op de zorgvraag. 

3 In de Rapportage gehandicapten 1997 werd gesproken over huishoudens in plaats van
over personen, omdat een woning ook aangepast kan zijn vanwege lichamelijke
beperkingen van huisgenoten (De Klerk en Timmermans 1998). Omdat sommige
gegevens echter alleen bekend zijn op persoonsniveau, en de rest van dit hoofd-
stuk ook over personen gaat, is ervoor gekozen in dit rapport personen als uit-
gangspunt te nemen. De cijfers kunnen hierdoor verschillen van de cijfers uit de
Rapportage gehandicapten 1997.

4 Woningaanpassingen worden sinds 1 april 1994 voor een deel financieel mogelijk
gemaakt door de wvg. Krachtens deze wet kan iemand die geïndiceerd is, aan-
spraak maken op de vergoeding van een deel van de noodzakelijke kosten voor
woningaanpassing.

5 In het avo-gehandicaptenonderzoek zijn dit soort gegevens niet gedetailleerd
genoeg aanwezig.

6 Ook in de andere instellingen verblijven wel cliënten met bijkomende (zintuig-
lijke of motorische) handicaps, maar deze zijn over het algemeen minder ernstig
of vereisen minder intensieve zorg.

7 Hiervan is geen trend weer te geven, omdat deze gegevens pas vanaf 1998 op
deze manier worden gerapporteerd.

8 Over het algemeen wordt verondersteld dat ongeveer de helft van de personen
met een verstandelijke handicap een ernstige handicap heeft (waarbij matig,
ernstig en zeer ernstig worden samengenomen). Dit betreft echter de hele
populatie, terwijl het hier alleen om de volwassenen gaat. Bij kinderen komen
relatief veel mensen met een lichte handicap voor (zie De Klerk 2000).

9 Zie ook bijlage E voor een beschrijving van de manier waarop deze indicatoren
zijn samengesteld.

10 In het onderzoek is naar negen soorten gedragsafwijkingen gevraagd, variërend
van zelfverwondend gedrag tot verslavingsgedrag of afwijkend seksueel gedrag.
Ook is gevraagd of iemand dit gedrag dagelijks, wekelijks of maandelijks ver-
toond. Omdat de gedragsafwijkingen onderling niet vergelijkbaar zijn, is het
niet mogelijk hier een indicatie te geven van de ernst van het gedrag. Bovendien
zijn sommige stoornissen meer belastend voor de sociale omgeving dan andere
stoornissen.

11 Deze analyse is gebaseerd op gegevens van 1995.
12 Het betreft hier mensen die in de dependance of in de hoofdlocatie van een

gezinsvervangend tehuis wonen, die intensief begeleid zelfstandig wonen of in
een sociowoning of een internaat wonen. 

13 Dit is gebaseerd op de vraag ‘hoe groot is de kamer?’. De volgende antwoorden
waren daarop mogelijk: (1) er is alleen ruimte voor een bed en een kast voor
elke bewoner, (2) de kamer is klein, maar er is wel ruimte voor bijvoorbeeld een
luie stoel of een bureau voor elke bewoner, (3) het is een ruime kamer.
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14 Bron: brief van de staatssecretaris van vws met kenmerk dgb/fig 2269531 d.d.
27 maart 2002.

15 Deze gegevens wijken af van die welke in de lrz (Landelijke registratie zorg- en
dienstverlening aan mensen met een verstandelijke handicap) worden genoemd.
Dit komt onder meer doordat de lrz ook betrekking heeft op personen jonger
dan 18 jaar die in een gvt/aivg worden opgenomen. Dit verklaart bijvoorbeeld
waarom in de lrz meer personen vanuit de thuissituatie (51%) in een aivg
worden opgenomen dan in het pvh-onderzoek.
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8 Slotbeschouwing

Mirjam de Klerk en Joost Timmermans

8.1 Inleiding

Er zijn in Nederland circa 500.000 zelfstandig wonende personen met ernstige en 
1 miljoen personen met matige lichamelijke beperkingen (mensen die (tamelijk) veel
moeite hebben met het uitvoeren van dagelijkse handelingen op het terrein van de
persoonlijke verzorging, de mobiliteit of de huishoudelijke activiteiten). Daarnaast
zijn er circa 9.000 personen die jonger zijn dan 65 jaar en die in een woonvoor-
ziening wonen, en ruim 100.000 personen met een verstandelijke handicap (van wie
ongeveer de helft ondersteund woont).1

Er is een grote overlap tussen lichamelijke beperkingen en chronische ziekten
(vaak is deze ziekte de oorzaak van de beperkingen).2 Omdat uit de Rapportage gehan-
dicapten 2000 bleek dat lichamelijke beperkingen over het algemeen een grotere
invloed hebben op de maatschappelijke participatie dan chronische ziekten, richt dit
rapport zich vooral op de mensen met lichamelijke beperkingen en verstandelijke
handicaps. Deze mensen vormen de doelgroep van het gehandicaptenbeleid.

In de Zorgnota 2002 van het ministerie van vws wordt de centrale doelstelling van het
gehandicaptenbeleid omschreven als ‘het bieden van een doelmatige en kwalitatief
hoogwaardige ondersteuning, gericht op het volwaardig participeren van gehandi-
capten in de samenleving’.3 Hierbij wordt ‘volwaardige participatie aan de samen-
leving’ gezien als een ideaal, dat niet voor alle mensen met (ernstige) beperkingen
haalbaar zal zijn. 

In dit rapport is op tal van aspecten vastgesteld in welke mate mensen met beper-
kingen deelnemen aan de samenleving. De vraag of deze participatie voldoende is, 
is echter moeilijk te beantwoorden. Er bestaat immers geen norm waartegen de deel-
name van personen met beperkingen afgezet kan worden. Het zal voor iedereen 
duidelijk zijn dat personen met een ernstige verstandelijke handicap geen universitaire
opleiding kunnen volgen of een hoog arbeidsinkomen zullen hebben. Wanneer het
opleidingsniveau of het inkomen dan wel hoog genoeg is om van een wenselijke parti-
cipatie te kunnen spreken, is echter niet duidelijk. Bij gebrek aan dit soort normen
wordt in dit rapport de maatschappelijke positie van personen met beperkingen steeds
vergeleken met die van degenen zonder beperkingen. Impliciet wordt er daarbij vanuit
gegaan dat degenen met beperkingen evenveel zouden moeten participeren als anderen.
Als zij dan een lager inkomen hebben of minder vaak aan vrijetijdsbesteding doen, is
de conclusie al snel dat personen met beperkingen een achterstand hebben en dat dit
om een oplossing vraagt. Dit is niet altijd reëel. Slechts in een aantal gevallen is aan
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personen met beperkingen zelf gevraagd of zij zelf ervaren dat zij belemmerd worden
in hun deelname. In die gevallen is vaak wel duidelijk dat er sprake is van een achter-
stand en kan nagegaan worden wat de belangrijkste knelpunten zijn die weggenomen
dienen te worden om deze achterstand op te heffen.

In dit rapport is nagegaan in welke mate mensen met lichamelijke beperkingen of
verstandelijke handicaps deelnemen aan de samenleving en is, bij gebrek aan een
algemene norm, geïnventariseerd op welke punten deze deelname verschilt van die
van personen zonder lichamelijke beperkingen of verstandelijke handicaps. Hierbij is
ook geïnventariseerd in hoeverre de verschillen in deelname in de loop van de jaren
negentig van de vorige eeuw zijn veranderd. Voordat, in paragraaf 8.4, een definitief
antwoord op deze vraag wordt gegeven, wordt eerst aandacht besteed aan het beschik-
bare datamateriaal (§ 8.2). In paragaaf 8.3 passeren verschillende aspecten van de
leefsituatie de revue. 

8.2 Datamateriaal

In deze paragraaf wordt een beeld geschetst van het beschikbare datamateriaal dat
voor deze rapportage is gebruikt. Daarnaast wordt expliciet in kaart gebracht welke
gegevens ontbreken. Alleen als er voldoende geschikt materiaal beschikbaar is, kun-
nen eventuele knelpunten in het gehandicaptenbeleid goed aan het licht worden
gebracht (zie ook § 1.3).

Het aantal mensen met beperkingen
Gegevens over mensen met beperkingen zijn schaars. Dit blijkt bijvoorbeeld uit het
feit dat het laatste onderzoek naar het aantal mensen met lichamelijke beperkingen
stamt uit de jaren tachtig van de vorige eeuw (cbs/Nimawo 1990). Ook voor de schat-
ting van het aantal personen met een verstandelijke handicap heeft men zich jaren-
lang gebaseerd op onderzoek uit de jaren tachtig (Maas et al. 1988). Onlangs heeft de
Rijksuniversiteit Maastricht hier opnieuw onderzoek naar gedaan (Van Schrojenstein
Lantman-de Valk et al. 2002). Helaas heeft dit onderzoek alleen plaatsgevonden in de
provincie Limburg4 en is de gekozen opzet heel anders dan bij het voorgaande onder-
zoek, waardoor de uitkomsten onderling moeilijk te vergelijken zijn. Op basis van
Maas et al. (1988) kan, met behulp van demografische extrapolaties5, berekend 
worden dat er circa 103.000 personen met een verstandelijke handicap zijn, terwijl
het recente onderzoek (dat ruimere leeftijdsgrenzen hanteerde) uitkomt op 111.000
personen. Opvallend is dat Van Schrojenstein Lantman-de Valk et al. (2002) veel meer
ouderen en veel minder jongeren met een verstandelijke handicap vinden. Dit zou
komen doordat (jonge) mensen tegenwoordig minder snel als gehandicapt worden
beschouwd. Deze bevindingen lijken echter in tegenspraak met het gegeven dat het
gebruik van speciale onderwijsvoorzieningen nog steeds toeneemt (zie hoofdstuk 2):
dit lijkt er op te duiden dat steeds meer jonge mensen behoefte hebben aan speciale
voorzieningen.
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De verschillende prevalentieonderzoeken tonen aan dat het heel moeilijk is om tot
betrouwbare schattingen te komen van de omvang en samenstelling van de doel-
groepen: veel hangt af van de gekozen opsporingsmethode en definities. Dit laatste
blijkt bijvoorbeeld ook bij de inschatting van het aantal personen met een lichamelijke
beperking: als voor een andere definitie wordt gekozen, dan komt men op andere
schattingen van het aantal personen met een beperking.6

Net als in de Rapportage gehandicapten 2000 werd vastgesteld, moet ook nu worden
geconcludeerd dat er nog steeds dringend behoefte is aan een gedegen onderzoek
naar de prevalentie van lichamelijke beperkingen en verstandelijke handicaps in
Nederland. Hierbij verdient onderzoek dat is opgezet in de vorm van de vorige pre-
valentieonderzoeken (Maas et al. 1988, cbs/Nimawo 1990), zodat vergelijkingen in
de tijd mogelijk zijn, de voorkeur. Ook is het wenselijk dat hierbij een vergelijking
met het avo-onderzoek, de belangrijkste gegevensbron over de leefsituatie van 
mensen met beperkingen, mogelijk is. Het ministerie van vws lijkt, als centraal aan-
spreekpunt voor het gehandicaptenbeleid, als eerste verantwoordelijk dat dit soort
gegevens er komt.

De algemene leefsituatie
Ook gegevens over de algemene leefsituatie van mensen met beperkingen zijn
schaars. De belangrijkste reden daarvoor is dat, anders dan bijvoorbeeld leeftijd of
geslacht, gegevens over de gezondheid niet standaard worden opgenomen in een
enquête. Voor een deel is het Sociaal en Cultureel Planbureau zelf gaan voorzien in
gegevens over mensen met beperkingen door middel van het Aanvullend voorzienin-
gengebruik onderzoek (avo). Net zoals voor eerdere Rapportages gehandicapten, is
ook voor de Rapportage gehandicapten 2002 vooral gebruikgemaakt van het avo, dat
een aantal indicatoren voor lichamelijke beperkingen bevat.

Er is in de onderzoekswereld steeds meer besef van het belang van gezondheids-
indicatoren in algemeen onderzoek. Dit betekent dat er steeds vaker screenings-
instrumenten voor lichamelijke beperkingen in enquêtes worden opgenomen.7

Hiermee zal een schat aan onderzoeksgegevens vrijkomen. Helaas verschillen de
gebruikte indicatoren van elkaar, waardoor de geïdentificeerde groepen niet altijd
identiek zullen zijn. Gedegen onderzoek naar de overeenkomsten en verschillen 
tussen deze indicatoren ontbreekt.

Dat er steeds vaker gezondheidsindicatoren worden opgenomen in algemeen onder-
zoek, wil niet zeggen dat er op dit punt niets meer te wensen is. Zo is er ook nog veel
onderzoek waarin geen gegevens over de lichamelijke gezondheid van mensen met
beperkingen zijn opgenomen. Dit betreft bijvoorbeeld het Onderzoek verplaatsings-
gedrag (ovg) en allerlei onderzoek naar de financiële positie van personen8 of het
onderzoek naar de sociale positie en het voorzieningengebruik van allochtonen
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(spva).9 Het zou zeer zinvol zijn als ook in dit type onderzoek, zeker als het groot-
schalige enquêtes betreft, een indicator voor beperkingen wordt opgenomen. Of dit
gebeurt is een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid van degene die de gegevens
verzamelt en de opdrachtgever van de verschillende onderzoeken.

Knelpunten in de leefsituatie van mensen met lichamelijke beperkingen
De toevoeging van indicatoren voor beperkingen aan algemeen bevolkingsonderzoek
levert nog geen zicht op de knelpunten die personen met lichamelijke beperkingen
zelf ervaren. Uit de vorige rapportages over gehandicapten was bijvoorbeeld wel
bekend dat zij minder vaak aan sport of vrijwilligerswerk deden dan anderen, maar
vaak bleef onduidelijk waaraan dat lag: kwam dit bijvoorbeeld door een gebrek aan
vervoersvoorzieningen of was dit het gevolg van de ontoegankelijkheid van gebouwen?

In 2000 heeft het scp onderzoek gedaan onder circa 1.200 personen met een
lichamelijke beperking, het avo-gehandicaptenonderzoek. Op die manier was te
achterhalen wat deze mensen zelf als de belangrijkste redenen zien van hun geringere
deelname aan de samenleving en welke knelpunten zij ervaren. Hiermee wordt dui-
delijk op welke aspecten van de leefsituatie het gehandicaptenbeleid zich meer zou
moeten richten. Het is belangrijk ook in de toekomst dergelijk onderzoek uit te voeren.
Of dit onderzoek er komt, is mede afhankelijk van de bereidheid van de verschillende
departementen om dergelijk onderzoek te financieren. Met een dergelijk onderzoek
onder mensen met lichamelijke beperkingen ontstaat meer inzicht in de effecten van
beleid (kan worden nagegaan of knelpunten zijn weggenomen). Dit onderzoek zou
bij voorkeur onder grotere groepen gedaan moeten worden, omdat in het avo-
gehandicaptenonderzoek het aantal respondenten met specifieke problemen soms 
te klein bleek om verregaande conclusies te kunnen trekken. Waar mogelijk zou dit
onderzoek het karakter van een panelstudie moeten hebben, om zo veranderingen in
de tijd te kunnen volgen. Iets dergelijks gebeurt bijvoorbeeld ook bij het Patiënten-
panel Chronisch Zieken van het Nivel.

Een nadeel van het avo-gehandicaptenonderzoek is dat het zich alleen richt op 
18-plussers. Dit is gedaan omdat het aantal jongeren met een lichamelijke beperking
zo gering is dat specifiek onderzoek onder deze groep te kostbaar bleek. Dit betekent
dat inzicht in de leefsituatie van deze groep ontbreekt. Dat deze groep vaak ernstige
knelpunten ervaart, blijkt bijvoorbeeld uit het onderzoek van het Verwey-Jonker
Instituut naar knelpunten in het hoger onderwijs. Deze knelpunten maken duidelijk
dat het noodzakelijk is om vaker onderzoek te doen naar de leefsituatie van jongeren
met beperkingen. Een extra argument hiervoor is het feit dat wanneer mensen al op
jonge leeftijd een achterstand oplopen (bv. op het gebied van onderwijs), zij hun ver-
dere leven hiervan de gevolgen dragen (bv. in hun kansen op de arbeidsmarkt).

Tot slot richt het avo-gehandicaptenonderzoek zich alleen op personen die zelf-
standig wonen. Dit betekent dat personen in een intra- of semi-murale voorziening
(zoals een gezinsvervangend tehuis, blindeninstituut of ‘grote woonvorm’) buiten
beschouwing blijven.
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De leefsituatie van mensen met verstandelijke handicaps
Over knelpunten die personen met verstandelijke handicaps in hun leefsituatie ervaren
is nog veel minder bekend dan over hindernissen in het leven van degenen met fysieke
beperkingen. Zelfs algemene gegevens over de leefsituatie van personen met een ver-
standelijke handicap waren tot voor kort niet voorhanden, reden waarom deze groep
vaak onderbelicht was in de Rapportage gehandicapten. Onderzoek bij deze personen
richtte zich vooral op hun woonsituatie (hoe wonen personen met een verstandelijke
handicap en hoe zouden zij graag willen wonen). Onderzoek naar bijvoorbeeld de
vrijetijdsbesteding of de inkomens van personen met een verstandelijke handicap is
schaars. Bovendien bleek uit eerdere scp-rapportages dat veel onderzoek kleinschalig
van aard is. Zo gaat het vaak om kleine respondentaantallen, veelal in een specifiek
soort woonvoorziening. Dit gebrek aan adequate data was voor het scp reden om
zelf empirisch onderzoek te doen naar de leefsituatie van personen met een verstan-
delijke handicap, het pvh-onderzoek. Dit onderzoek richtte zich alleen op volwas-
senen. Het bleek te kostbaar om dit onderzoek zo in te richten dat alle mensen met
een verstandelijke handicap zelf werden bevraagd. Daarom werden de meeste gege-
vens verzameld bij ouders/verzorgers en begeleiders van een woonvoorziening, dag-
besteding of sociale werkvoorziening. Daar waar mogelijk werd ook een aantal vragen
aan personen met een verstandelijke handicap zelf gesteld.

De respondenten van het pvh-onderzoek zijn benaderd via woonvoorzieningen en
voorzieningen die zich richten op dagbesteding of arbeid voor verstandelijk gehandi-
capten. Dit betekent dat verstandelijk gehandicapten die helemaal geen gebruik
maken van voorzieningen buiten beschouwing blijven. Schattingen wijzen uit dat het
hierbij zeer waarschijnlijk om een kleine groep gaat (zie bijlage B). Het pvh-onder-
zoek biedt alleen inzicht in de leefsituatie van volwassenen.10

Lokale gegevens
Bij het gehandicaptenbeleid speelt niet alleen de rijksoverheid een rol, maar bijvoor-
beeld ook gemeenten, die verantwoordelijk zijn voor het welzijnsbeleid. Eventuele
knelpunten bij bijvoorbeeld het vervoer zullen vaak met lokale omstandigheden te
maken hebben. De beschikbare onderzoeksdata laten het niet toe om gemeenten
onderling te vergelijken. In het algemeen is er (landelijk) weinig statistische informatie
beschikbaar over door gemeenten geboden faciliteiten. De Rapportage gehandicapten
2002 geeft geen evaluatie van lokaal beleid. Wel worden aanwijzingen gevonden of er
knelpunten zijn bij voorzieningen die lokaal worden vormgegeven (zie § 8.3).

8.3 Maatschappelijke participatie op verschillende terreinen

8.3.1 Inleiding
In dit rapport is geïnventariseerd in hoeverre mensen met beperkingen deelnemen
aan de samenleving.11 De feitelijke deelname staat beschreven in de voorgaande
hoofdstukken en de daarin opgenomen samenvattingen. In deze paragraaf wordt de
aandacht gericht op de knelpunten die mensen met beperkingen op de beschreven
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levensterreinen ervaren. De betekenis van zo’n samenvatting van de knelpunten is dat
daaruit kan blijken op welke punten aanvullend beleid nodig is. In het vervolg van
deze paragraaf komen alle eerder beschreven terreinen aan bod; daarbij wordt telkens
afzonderlijk ingegaan op de personen met lichamelijke en die met verstandelijke
beperkingen. Het hoofdstuk wordt afgesloten met enkele algemene conclusies.

8.3.2 Onderwijs

Personen met een lichamelijke beperking
De kennis over de schoolcarrières van personen met lichamelijke beperkingen is
fragmentarisch. Er is niets bekend over hun deelname aan regulier onderwijs en in
de registraties van de belangrijkste voorzieningen (ambulante begeleiding en speciaal
onderwijs) zijn ze maar gedeeltelijk herkenbaar. Er is wel iets bekend over de resul-
taten: leerlingen met (ernstige) beperkingen zijn lager dan gemiddeld opgeleid wan-
neer ze de school verlaten. Waaraan dit precies ligt en in welke mate deze verschillen
zijn te voorkomen, is niet duidelijk. Onderzoek hiernaar ontbreekt. In de Rapportage
gehandicapten 2000 werd wel aangetoond dat het lagere opleidingsniveau een belang-
rijke verklaring vormt voor de relatief geringe arbeidsdeelname van personen met
lichamelijke beperkingen. De voorgaande constatering is niet nieuw: ze is in ver-
schillende Rapportages gehandicapten herhaald. 

Wel is het voorzieningenaanbod op het vlak van gehandicaptenonderwijs uitgebreid:
het gebruik van ambulante begeleiding in het reguliere onderwijs is sinds het begin
van de jaren negentig verdrievoudigd en dat van het speciaal onderwijs steeg met
40%. Die groei is opvallend omdat het onwaarschijnlijk is dat het aantal jeugdigen
met beperkingen in die periode zoveel sneller is gestegen dan het totale aantal jeug-
digen (8%).

Waar die groei van het voorzieningengebruik vandaan komt, is niet bekend. Het is
mogelijk dat in het verleden van zogenoemd onder-gebruik sprake was, maar het kan
ook zijn dat kinderen met relatief lichte beperkingen meer gebruik zijn gaan maken
van deze relatief zware voorzieningen. Helaas wordt in de registraties van het onder-
wijs niets vastgelegd over de ernst van de beperkingen van leerlingen, waardoor dit
laatste niet is vast te stellen. Evenmin is duidelijk of die groei heeft bijgedragen aan
gemiddeld betere leerprestaties van jeugdigen met lichamelijke beperkingen.

Ook in het hoger onderwijs wordt niet geregistreerd in hoeverre personen met beper-
kingen hiervan gebruikmaken en kan dus niet worden afgeleid of dit onderwijs vol-
doende toegankelijk is voor jongeren met beperkingen. Wel blijkt dat de bekendheid
met en het gebruik van voorzieningen die bedoeld zijn om eventuele belemmeringen
op te heffen, gering is (Broenink en Gorter 2001).
In de jaren negentig van de vorige eeuw zijn enkele belangrijke beleidsmaatregelen
getroffen die de onderwijskansen van personen met beperkingen moeten verbeteren.
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Eind jaren negentig is, als gevolg van de wens om personen met beperkingen meer te
laten participeren in de maatschappij en om ouders meer invloed te geven bij de school-
keuze, de idee van een leerlinggebonden financiering ontstaan (‘het Rugzakje’). Deze
financieringswijze zal waarschijnlijk met het schooljaar 2003/’04 officieel worden
ingevoerd. De gedachte achter het Rugzakje is dat (ouders van) leerlingen met beper-
kingen zelf kunnen bepalen of zij gebruikmaken van ondersteuning in het reguliere
onderwijs of dat zij liever speciaal onderwijs volgen. Reguliere scholen hebben echter
geen acceptatieplicht: zij hoeven leerlingen met beperkingen niet toe te laten. Ouders
hebben dus geen middelen in handen om regulier onderwijs voor hun kinderen af te
dwingen.

Het is nog onduidelijk in hoeverre reguliere scholen openstaan voor de komst van
leerlingen met beperkingen. Leerkrachten lijken afhoudend: zij vinden zichzelf te
weinig deskundig en onvoldoende geschoold. Het is de vraag of een rugzakje voldoende
is om deze obstakels weg te nemen. Er zal in ieder geval bij de daadwerkelijke invoering
van het Rugzakje veel aandacht moeten zijn voor de ondersteuning van de leerkrachten.
Ook is niet duidelijk of de extra begeleiding die met het Rugzakje kan worden inge-
kocht zal leiden tot een hoger opleidingsniveau. Dit lijkt ook geen expliciete doelstel-
ling van het Rugzakje te zijn.12

Degenen met beperkingen geven zelf aan dat hun gezondheid de belangrijkste
belemmering vormt om aan het onderwijs deel te nemen: zij hebben vaak pijn, zijn
moe of veel afwezig. Daarnaast noemt de meerderheid ook belemmerende factoren
op de school zelf. Dit betreft zowel materiële aspecten (een ontoegankelijk school-
gebouw, onvoldoende voorzieningen of onvoldoende vervoersmogelijkheden) als
immateriële aspecten (een te hoog lestempo, geringe acceptatie door leerkrachten of
medeleerlingen).

Een tweede ingrijpende beleidsmaatregel betreft het speciaal onderwijs. De afgelopen
jaren is deze onderwijssector gereorganiseerd; de scholen werken nu samen in zoge-
noemde regionale samenwerkingsverbanden, de Regionale Expertisecentra (REC’s).
Mogelijk voordeel van de REC’s is schaalvergroting, wat zou kunnen leiden tot een
vergroting van de deskundigheid en tot een efficiëntere inzet van de ambulante bege-
leiding. Dit laatste lijkt zeer wenselijk: op dit moment is de gemiddelde ambulante
begeleiding voor een leerling in het basisonderwijs 11 uur per maand, waarvan 40%
leerlinggerichte begeleiding (ongeveer een uur per week), 40% begeleiding van de
leerkracht en 20% overhead (vooral reistijd).

Personen met een verstandelijke handicap
Ook bij personen met een verstandelijke handicap is onduidelijk in hoeverre zij deel-
nemen aan het reguliere onderwijs. Wel is er een duidelijke tendens te zien om leer-
lingen met Downsyndroom meer aan dat reguliere onderwijs te laten deelnemen:
inmiddels gaat bijna de helft van hen (een paar jaar) naar het reguliere onderwijs.
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Goed inzicht in het gebruik van het speciaal onderwijs door leerlingen met verstan-
delijke handicaps ontbreekt, omdat de aanwezigheid van verstandelijke handicaps niet
wordt geregistreerd. Hierdoor is bijvoorbeeld onduidelijk hoeveel leerlingen op lom-
of mlk-onderwijs verstandelijke handicaps hebben. Ook is niet met zekerheid vast te
stellen of bij alle leerlingen in het zmlk-onderwijs sprake is van verstandelijke handi-
caps.

Opvallend is dat ook het zmlk-onderwijs enorm in omvang is toegenomen (met
circa 70% in tien jaar tijd). Er zijn geen aanwijzingen dat het aantal kinderen met ver-
standelijke handicaps zo sterk is gegroeid (zie ook De Klerk 2000). Waarschijnlijk is
er sprake van een cumulatie van effecten van een mogelijke toename van het aantal 
kinderen met verstandelijke handicaps, veranderde diagnostiek, een ander toelatings-
beleid en het ‘weglekken’ van lom/mlk-leerlingen naar het zmlk-onderwijs.

Ook voor (de ouders van) leerlingen met verstandelijke handicaps geldt dat zij in de
toekomst gebruik kunnen maken van het Rugzakje en daarmee kunnen kiezen tussen
regulier onderwijs met ambulante begeleiding en speciaal onderwijs. Uiteindelijk
beslist echter niet de ouder, maar de school over toelating van het kind. Ook voor
deze groep geldt dat moet worden afgewacht in hoeverre reguliere scholen open-
staan voor deze leerlingen, die toch vaak veel extra aandacht nodig hebben. Dit geldt
zeker voor kinderen met gedragsproblemen, die vaak storend gedrag vertonen. Het is
de vraag of het Rugzakje hiervoor voldoende compensatiemogelijkheden biedt.

8.3.3 Arbeid

Personen met een lichamelijke beperking
Lichamelijke beperkingen vormen, meer nog dan chronische ziekten, een grote
belemmering op de arbeidsmarkt. Dat blijkt uit het feit dat maar 38% van degenen
met beperkingen betaald werk verricht, tegenover 61% van de algemene bevolking
van 15-64 jaar. De arbeidsparticipatie is nog geringer wanneer mensen met beperkin-
gen ook nog een laag opleidingsniveau of een hoge leeftijd hebben of vrouw zijn (zie
ook de Rapportage gehandicapten 2000). Dit gecombineerde negatieve effect van beper-
kingen en een lager opleidingsniveau duidt opnieuw op het belang van een goede
scholing onder jongeren met beperkingen.

Bij degenen met fysieke beperkingen die wel betaald werk hebben, gaat dat vaak
niet zonder moeite. Velen van hen trotseren daarvoor pijn en de slechte dagen die
horen bij een zeer wisselend verloop van klachten. 

Er is de afgelopen tien jaar veel nieuwe wet- en regelgeving ingevoerd op het terrein
van arbeid, arbeidsongeschiktheid, ziekte en handicap. De belangrijkste zijn de Wet
tba (1993), de nieuwe Wet sociale werkvoorziening (1996), de wulbz (1996), de 
Wet Pemba (1998), de Wet op reïntegratie arbeidsgehandicapten (1998) en de Wet
verbetering poortwachter (2001).13 Deze wetten, met zeer uiteenlopende instrumenten,
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hebben tot doel het gebruik van de wao terug te dringen en meer mensen met ziek-
ten of beperkingen aan betaald werk te helpen of hun werk te behouden. De nieuwe
wetten en regels bieden veel faciliteiten ter compensatie van arbeidshandicaps, naast
de mogelijkheid om sancties op te leggen aan werkgevers en werknemers die zich
niet houden aan deze wetten. 

Als de ontwikkeling in de arbeidsdeelname als graadmeter wordt genomen, blijkt
het totaalresultaat van deze wettelijke voorzieningen teleurstellend: het aandeel per-
sonen met beperkingen dat betaald werk verricht is nog steeds gering. Zelfs onder de
gunstige conjunctuur van de jaren negentig zijn de arbeidsgehandicapten (een cate-
gorie die niet altijd overeenkomt met de groep personen met ernstige beperkingen)14

en de ouderen het minst aan het werk gekomen (Schellekens et al. 2000).
De evaluaties van de Wet rea, respectievelijk anderhalf en drie jaar na het van

kracht worden van de wet (Wevers et al. 2001, lisv 2001), geven eveneens een somber
beeld: de met de wet geïntroduceerde instrumenten hebben (nog) niet tot de beoogde
resultaten geleid.

Het aantal gerealiseerde plaatsingen in arbeid is uiteindelijk zeer gering en is slechts
een fractie van het aantal personen met beperkingen dat zelf werk vindt. De terugkeer
na ziekte naar arbeid bij de eigen werkgever is toegenomen, maar blijkt vaak kort-
stondig.

Er zijn wel veel bemiddelingstrajecten naar arbeid opgestart en het gebruik van allerlei
instrumenten (zoals een plaatsingsbudget, een aanpassing van het werk of scholing)
is sterk toegenomen. Omdat de arbeidsdeelname niet is toegenomen, rijst de vraag of
de Wet rea met haar eenvoudiger procedures vooral een onbedoeld effect heeft
gehad, namelijk dat de informele regelingen tussen de werkgever en de werknemer,
die voor de invoering van de Wet rea veel voorkwamen, thans zijn omgezet in gesub-
sidieerde regelingen.15

Veel deels of volledig arbeidsongeschikte mensen blijken wel bereid te werken en ze
achten zich daartoe ook in staat. Zij prefereren hierbij echter vooral kleine deeltijd-
banen, liefst met wat aanpassingen. Er lijkt te weinig aanbod van dit soort werk.

De conclusie ten aanzien van de arbeidsmarkt is dat mensen met beperkingen die
geen werkkring meer hebben, zeer moeilijk aan het werk komen. Werkgevers lijken
niet bereid arbeidsgehandicapte mensen in dienst te nemen. Waarschijnlijk vrezen zij
voor de voortgang van hun productieproces, zeker als het verloop van de beperking
onvoorspelbaar is. De Wet rea heeft daar niets aan kunnen veranderen. Het is dan
ook de vraag of er niet dwingender maatregelen genomen zouden moeten worden om
werkgevers ertoe te bewegen meer mensen met beperkingen deel te laten nemen aan
het arbeidsproces. Hoe belangrijk beeldvorming is, blijkt bijvoorbeeld uit een onder-
zoek naar arbeidsbemiddeling: werkgevers hebben een negatief beeld van chronisch
zieke werknemers, maar zijn bereid dat bij te stellen als ze hen eenmaal kennen.
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De Wet Pemba (die wel dwingend is) blijkt wel effect te hebben gehad: werkgevers
zijn een actiever beleid gaan voeren ten behoeve van de gezondheid en het welzijn
van hun (zittende) werknemers met beperkingen. Het is in dit licht onbegrijpelijk dat
de Sociaal-Economische Raad in haar recentste wao-advies voorstelt de Wet Pemba
in te trekken (ser 2002).

Of de Wet Pemba er ook toe heeft geleid dat mensen echt minder vaak ziek zijn en
dat arbeidsgehandicapten meer deelnemen aan de arbeidsmarkt, is niet bekend. Dat dit
inzicht ontbreekt, komt doordat de Ziektewetregistraties zijn geprivatiseerd: hierdoor
is er geen landelijk beeld meer van het ziekteverzuim en van de oorzaken daarvan.

De wet- en regelgeving biedt de arbeidsgehandicapte weinig ruimte voor eigen initia-
tief; een eigen budget meegeven om daarmee werk te vinden wordt slechts experimen-
teel toegestaan. Toch zouden hun kansen door zo’n budget kunnen verbeteren. De
werkgever is dan immers verlost van de administratieve rompslomp van het aanvragen
van een voorziening, een last die de reïntegratie voor hen zeer onaantrekkelijk blijkt
te maken.

De op handen zijnde Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische
ziekte beoogt mensen met beperkingen zelf meer invloed te geven (door hen in staat
te stellen een onderzoek te laten doen en protest te laten indienen bij vermeende dis-
criminatie) en meer druk op werkgevers te leggen om arbeidsgehandicapten in dienst
te nemen. Hoe de wet in de praktijk zal gaan werken, moet nog worden afgewacht.

Voor mensen die geen betaalde arbeid hebben, kan vrijwilligerswerk een zinvol alter-
natief zijn. In de praktijk blijkt echter dat dezelfde belemmeringen die op de arbeids-
markt een rol spelen, zoals een slechte gezondheid, een hoge leeftijd of een laag
opleidingsniveau, ook nadelig werken bij het vrijwilligerswerk. Ook hier geldt de
vraag of er voldoende aanbod aan flexibele vrijwilligersbanen is. Veel organisaties
zullen toch willen weten wanneer zij een beroep op iemand kunnen doen. Daarnaast
blijkt dat de geringe toegankelijkheid van gebouwen een belemmering vormt om 
vrijwilligerswerk uit te voeren.

Personen met een verstandelijke handicap
De meeste volwassenen met een verstandelijke handicap die niet in een intramurale
voorziening verblijven, werken in een sociale werkvoorziening (circa 29.000 personen)
of brengen de dag door in een dagactiviteitencentrum voor ouderen (circa 15.000 
personen). 

De meeste werknemers van de sociale werkvoorziening met een verstandelijke
handicap zijn positief over de werkvoorziening. Wel vindt circa een op de tien ouders/
verzorgers de werkdruk te hoog. Ook binnen de dagverblijven voor ouderen worden
steeds meer arbeidsmatige activiteiten aangeboden in de hoop bezoekers te kunnen
laten doorstromen naar werkvoorzieningen. Tegelijkertijd trachten werkvoorzieningen
hun werknemers te laten doorstromen naar een baan op de reguliere arbeidsmarkt.
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Dat lukt maar nauwelijks en mede daarom is een nieuwe Wet sociale werkvoorziening
ingevoerd. Deze wet biedt meer kansen op arbeid voor matig en ernstig gehandicapten,
doordat de toelatingscriteria zijn verruimd. Of het de werkplaatsen in de praktijk lukt
werk te scheppen voor deze categorie, moet nog blijken. De wet is nog te kort van
kracht om op dit punt al effect te verwachten.

De wachttijden voor de plaatsing in een sociale werkvoorziening zijn korter geworden
sinds de totstandkoming van de nieuwe wet. Toch moet ook nu nog gemiddeld 
22 maanden op een plaats in die voorziening worden gewacht. Werken in een
beschutte omgeving heeft in de afgelopen jaren dan ook niets van zijn aantrekkings-
kracht verloren.

De wachtlijsten voor de dagactiviteitencentra voor ouderen zijn dankzij de vele
investeringen de afgelopen kabinetsperiode aanzienlijk korter geworden. Desondanks
wachten nog steeds enkele duizenden mensen op een plaats.

8.3.4 Financiële positie

Personen met een lichamelijke beperking
Mensen met ernstige beperkingen hadden in 1999 een aanzienlijk lager bruto inkomen
dan degenen zonder beperkingen. De verschillen tussen deze groepen zijn in de jaren
negentig ongeveer gelijk gebleven. De oorzaak van het verschil is dat degenen met
ernstige beperkingen veel vaker van een uitkering afhankelijk zijn. Het is vooral het
al dan niet werken (dat uiteraard samenhangt met de ernst van de beperkingen, zie 
§ 8.3.3) en het lagere opleidingsniveau van mensen met beperkingen dat de inko-
mensverschillen verklaart (zie ook de Rapportage gehandicapten 2000). Dit toont aan
hoe belangrijk het is om de kansen op de arbeidsmarkt van mensen met beperkingen
te verhogen.

Over het algemeen wordt de welvaart van een huishouden niet afgemeten aan de
bruto persoonsinkomens, maar aan de netto huishoudensinkomens. De zo gemeten
welvaart van mensen met beperkingen blijkt lager dan die van anderen en ook dit ver-
schil is in de jaren negentig ongeveer even groot gebleven. Uit de enquêtegegevens is
niet af te leiden in hoeverre deze uitkomst beïnvloed is door de in 1998 ingevoerde
belastingaftrek (chronisch-ziekenforfait en arbeidsongeschiktheidsforfait).

Mensen met beperkingen hebben relatief vaak een zogenoemd ‘laag’ inkomen (19%,
terwijl dit in de algemene bevolking 13% is). Dit leidt dikwijls tot ‘sociale deprivatie’:
bijna een kwart van degenen met beperkingen geeft aan onvoldoende inkomen te
hebben om deel te nemen aan sociale activiteiten of om mensen te eten te vragen of
om uit te gaan. Dit is des te schrijnender omdat ze veelal niet werken en dus ook de
sociale contacten die met werken gepaard gaan ontberen. De kans op vereenzaming
is bij hen groot. Juist voor deze groepen is armoedebeleid van wezenlijk belang.
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Behalve de inkomsten verschillen ook de uitgaven van mensen met beperkingen in
negatieve zin van die van anderen. Dat komt door zogenoemde ziektegerelateerde
kosten, zoals de zelf te dragen kosten van woningaanpassingen of de eigen bijdrage
voor de thuiszorg. Deze kosten kunnen bij specifieke groepen aanzienlijk oplopen. 

Uit eerder onderzoek bleek dat personen met een lichamelijke beperking er tussen
1991 en 1999 financieel op achteruit zijn gegaan doordat de mogelijkheden om deze
kosten te compenseren verminderden, bijvoorbeeld door de invoering van de wvg en
door veranderingen in de Ziekenfondswet (Otter en Homan 1999). Zoals gezegd, is
enige jaren geleden het chronisch-ziekenforfait in de belasting geïntroduceerd met
als doel personen met beperkingen financieel meer tegemoet te komen. Het is nog
niet duidelijk wat dit forfait betekent voor de hoogte van de koopkracht van personen
met beperkingen. Wel is er veel kritiek op een algemeen forfait, omdat het een hoge
drempel bevat en lang niet alle chronisch zieken deze drempel halen en bepaalde
groepen niet-chronisch zieken juist wel aan deze eis voldoen, omdat zij over andere
(niet uit te zonderen) aftrekposten beschikken. Op dit moment onderzoekt het kabinet
hoe dit soort belastingmaatregelen verder verfijnd kan worden.

Andere compensatiemaatregelen (dan belastingvermindering) voor ziektegerelateerde
kosten vormen de bijzondere bijstand en vergoedingen in het kader van de wvg. Een
minderheid van de personen met beperkingen maakt gebruik van dergelijke compen-
satiemaatregelen. De belangrijkste redenen waarom zij hiervan afzien is dat zij zelf
menen hiervoor niet in aanmerking te komen. Of dit ook zo is, is op basis van het
huidige enquêtemateriaal niet te bepalen: op basis van zelf-rapportage kan niet worden
vastgesteld of iemand aan de inkomenseisen voldoet en dermate ernstige beperkingen
heeft dat hij/zij recht heeft op een voorziening.

Personen met een verstandelijke handicap
Uit het pvh-onderzoek wordt duidelijk dat vrijwel alle verstandelijk gehandicapten
van een gering inkomen moeten rondkomen. Degenen die niet werken, ontvangen
meestal een minimumuitkering (Wajong). Degenen díe werken, doen dit over het
algemeen in een sociale werkvoorziening. Ook hun inkomens zijn over het algemeen
laag.

De meeste mensen met een verstandelijke handicap die zelfstandig wonen, hebben
weinig geld. Ook bij deze groep zal dan vaak sprake zijn van zogenoemde sociale
deprivatie. Het wonen in de wijk leidt weliswaar tot meer autonomie en zelfstandigheid,
maar brengt ook het gevaar van armoede met zich mee. Mogelijk zijn mensen in een
woonvoorziening financieel gezien beter af, omdat ze daar allerlei activiteiten via de
awbz verstrekt krijgen, die zelfstandig wonenden uit eigen middelen moeten betalen.

Een deel van de verstandelijk gehandicapten (40% van degenen die (begeleid) 
zelfstandig of bij ouders/verzorgers wonen) heeft ook lichamelijke beperkingen
(hoofdstuk 7), waardoor zij vaak (als zij zelfstandig wonen) te maken zullen hebben
met extra kosten voor bijvoorbeeld het aangepast vervoer of aanpassingen in de woning.
Het is niet bekend of ze (voldoende) gebruikmaken van compenserende voorzieningen,
zoals de wvg.
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8.3.5 Vrijetijdsbesteding

Personen met een lichamelijke beperking
Uit het Tijdsbestedingsonderzoek blijkt dat personen met beperkingen gemiddeld
meer slapen dan anderen (en dat dit niet aan leeftijd kan worden toegeschreven). 
Het hebben van een beperking is blijkbaar dermate inspannend, dat mensen eerder
vermoeid zijn. Hierbij komt dan nog de tijd die mensen nodig hebben voor het
bezoek aan medische voorzieningen en het regelen van extra voorzieningen die zij
nodig hebben om aan de maatschappij deel te kunnen nemen. Deze mensen zouden
baat kunnen hebben bij de invoering van één loket, waar zij al hun voorzieningen
kunnen aanvragen en slechts één keer allerlei indicatieprocedures hoeven te door-
lopen. Een dienstverleningsstelsel, zoals de ibo-wvg-werkgroep adviseert, of een
dienstenwet zou daarvoor een optie kunnen zijn. In dat geval kunnen voorzieningen
voor bijvoorbeeld wonen en welzijn op elkaar worden afgestemd.

Personen met lichamelijke beperkingen besteden een geringer deel van hun vrije
tijd aan sociale contacten of uitgaan dan anderen. De gegevens maken niet direct 
duidelijk of zij hierdoor ook eenzamer zijn en of zij meer behoefte aan sociale con-
tacten buiten het eigen gezin hebben. Inzicht in de netwerken van mensen met
beperkingen ontbreekt: richten zij zich vooral op huisgenoten? Zijn zij vaker alleen?
Deze groep lijkt extra kwetsbaar te zijn, omdat deze mensen vaak niet gemakkelijk de
deur uitkomen. Hierbij speelt hun eigen lichamelijke conditie een rol (men voelt zich
te moe) alsmede de eerder genoemde slechte financiële positie, maar ook het feit dat
niet altijd de juiste vervoersfaciliteiten aanwezig zijn en dat gebouwen niet altijd vol-
doende toegankelijk zijn.

Mensen geven zelf aan dat zij, doordat zij beperkingen kregen, niet alleen minder
actief werden in hun vrije tijd, maar dat zij die activiteiten beter moeten plannen.
Hierbij zal het vervoer zeker een belangrijke rol spelen. Veel mensen met matige of
ernstige beperkingen hebben geen eigen auto. Het openbaar vervoer is vaak geen
optie. Dat komt niet alleen door de gebrekkige toegankelijkheid van het vervoer zelf
(de bus of trein niet kunnen instappen), maar ook door de afstand tot de halte of het
station, de lange wachttijden en het gebrek aan zitplaatsen. Het kabinet zou graag
zien dat over uiterlijk dertig jaar, als al het huidige materieel financieel is afgeschreven,
alle treinen en bussen fysiek toegankelijk zijn voor mensen met beperkingen. Ook
dan zal echter een groep met lichamelijke beperkingen aangewezen zijn op het aan-
vullende vervoer: problemen als de afstand tot het openbaar vervoer of lange wacht-
tijden zijn met de modernisering van het materieel niet opgelost.

De afgelopen jaren zijn steeds meer mensen afhankelijk geworden van het aange-
paste collectieve vervoer. Dit is één van de wvg-onderdelen waarover het meest wordt
geklaagd door cliënten. Het belangrijkste probleem dat mensen met beperkingen
hierbij ervaren is dat de chauffeur in de helft van de gevallen niet op de afgesproken
tijd komt en dat het vaak lastig is om je een uur van te voren aan te melden. Denk bij-
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voorbeeld aan bezoekers van een schouwburg die buiten wachten tot de taxi arriveert
of een afspraak waarbij van tevoren niet duidelijk is wanneer die afloopt. Een optie
zou zijn om mensen, zeker degenen met een minimum inkomen, vaker een reis-
kostenvergoeding te geven. Hiermee zouden zij dan een taxi kunnen nemen of familie-
leden kunnen betalen voor hun hulp. Op die manier hebben ze zelf de regie en zijn ze
niet afhankelijk van anderen. Daarnaast zou de informatievoorziening aanzienlijk
verbeterd kunnen worden, zodat mensen in ieder geval weten waar zij aan toe zijn.
Zo zou er een informatienummer kunnen zijn waar cliënten naartoe kunnen bellen
om na te vragen hoelang een reis duurt of wanneer de taxi verwacht wordt, of zou
een chauffeur kunnen bellen als hij nadert.

Opvallend is dat ongeveer de helft van de mensen met beperkingen die geen eigen
auto hebben en geen gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer, ook geen
gebruik maken van de wvg. Vaak doen zij liever een beroep op familie en vrienden
om hen te vervoeren. Voorwaarde is dan wel dat mensen een sociaal netwerk hebben
waarop zij een beroep kunnen doen. Belangrijke redenen om geen gebruik te maken
van de wvg vormen, zelfs zes jaar na invoering, de geringe bekendheid met deze wet
en de slechte ervaringen met het collectieve vervoer (zoals de lange wachttijden en
hoge kosten).

Een ander probleem dat personen met beperkingen zelf aangeven, is de toegankelijk-
heid van gebouwen: ongeveer een derde van degenen die belemmeringen ervaren bij
het bezoek aan een theater of museum, geeft aan dat dit komt door de slechte toe-
gankelijkheid van de gebouwen. Ook de huisvesting van gemeentelijke instellingen is
niet altijd goed toegankelijk. Over het algemeen zal het hier gaan om al langer bestaande
gebouwen (nieuwe gebouwen moeten voldoen aan het bouwbesluit, waarin ook
bepalingen over de toegankelijkheid zijn opgenomen). Toch is het opvallend dat een
kwart van de gemeenten zelf aangeeft dat de toegankelijkheid voor gehandicapten
geen vast onderdeel van het bestek is bij aanbesteding van openbare werken. Aan-
vankelijk was het de bedoeling ook de toegankelijkheid van openbare gebouwen op
te nemen in de Wet gelijke behandeling, maar hier is van afgezien omdat dit niet in
de systematiek van de wet zou passen. Opvallend is dat in andere landen, zoals de
Verenigde Staten, wél een dergelijke wetgeving bestaat. Op dit moment kan iemand met
beperkingen de toegankelijkheid van een gebouw op geen enkele manier afdwingen.
De overheid durft een dwingender wet ook niet goed aan omdat niet te overzien is tot
welke financiële consequenties deze zou leiden. Een stimuleringsmaatregel om
openbare gebouwen beter toegankelijk te maken is wellicht een goede tussenoplossing.
Zo’n oplossing is in de jaren negentig, toen een liftenprogramma bestond om flats
beter toegankelijk te maken, succesvol gebleken.

Degenen die zelf niet in staat zijn om praktische zaken te regelen op een gemeente-
huis of postkantoor, geven aan dat familie of vrienden hen hierbij vaak helpen of de
taken van hen overnemen. Ook bij het uitvoeren van de huishoudelijke activiteiten of
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de persoonlijke verzorging krijgen personen met beperkingen veel informele hulp.
Dat maakt het extra schrijnend dat ongeveer een zesde van de personen met een
lichamelijke beperking aangeeft geen geld te hebben om bijvoorbeeld eens iemand te
eten te vragen: zij hebben te weinig geld om eens iets terug te doen.

Personen met een verstandelijke handicap
Zelfstandig wonende personen met een verstandelijke handicap blijken in hun vrije
tijd nauwelijks deel te nemen aan openbare sociale activiteiten. Zo is bijvoorbeeld
maar een zeer klein aandeel lid van een reguliere vrijetijdsvereniging. De meeste
mensen die vrijetijdsactiviteiten via een vereniging hebben (ongeveer de helft van de
thuis wonende personen met een verstandelijke handicap), zijn lid van een vereniging
die speciaal gericht is op verstandelijk gehandicapten.

Ook andere vormen van vrijetijdsbesteding, zoals het bezoek aan een bioscoop, beoe-
fenen de meeste verstandelijk gehandicapten die hieraan deelnemen zelden met niet-
gehandicapte vrienden. De belangrijkste metgezel voor thuis wonenden is de familie
en voor degenen in een woonvoorziening de begeleider van die voorziening. Van
sociale integratie lijkt vrijwel geen sprake te zijn. Een gebrek aan mensen om iets
mee te ondernemen vormt voor de meeste personen met een verstandelijke handicap
de belangrijkste reden om niet vaker uit te gaan, terwijl een derde hier behoefte aan
blijkt te hebben. Er zou dan ook nog meer aandacht voor de sociale netwerken van
(zelfstandig wonende) personen met een verstandelijke handicap moeten zijn. De
ondersteuning van sociale netwerken maakt deel uit van het takenpakket van de spd.
Blijkbaar slaagt deze er onvoldoende in om mensen met verstandelijke handicaps te
helpen een breder en meer gevarieerd sociaal netwerk op te bouwen. Ook een gebrek
aan financiën vormt een belemmering om vaker uit te gaan (zie § 8.3.4).

Er is de afgelopen jaren veel geld geïnvesteerd in dagactiviteiten voor personen die in
een instelling verblijven. De activiteiten buiten het instellingsterrein lijken hierbij nog
onvoldoende aandacht te hebben gekregen.

8.3.6 Zorggebruik

Personen met een lichamelijke beperking
Voor personen met een lichamelijke beperking die zelfstandig wonen zijn er verschil-
lende vormen van hulp bij het huishouden of de persoonlijke verzorging mogelijk. Zo
krijgt bijna een zesde van degenen met minimaal lichte beperkingen thuiszorg. Aan
het begin van de jaren negentig was dat niet anders. De toegankelijkheid van de zorg
lijkt dan ook niet veranderd. Anderzijds zijn er steeds meer mensen met beperkingen
gekomen. Dit heeft geleid tot wachtlijsten in de zorg. Omdat er veel verbeterd is in de
manier waarop deze wachtlijsten worden bijgehouden en opgeschoond, is niet goed
te zeggen of het aantal wachtenden de afgelopen jaren is toegenomen. Wel is duide-
lijk dat ze op dit moment aanzienlijk zijn. Zo stonden er in oktober 2001 ruim 30.000
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mensen op de wachtlijst voor de thuiszorg, van wie ruim 21.000 personen het zonder
enige vorm van overbruggingshulp moesten stellen. Deze personen zijn dus volledig
aangewezen op hun eigen netwerk.

Een ander knelpunt is de rantsoenering bij de thuiszorg: lang niet alle cliënten krijgen
de hoeveelheid zorg waarvoor ze geïndiceerd zijn. Ruim een kwart van degenen met
lichamelijke beperkingen geeft aan dat ze meer hulp nodig hebben. Een deel van de
thuiszorgcliënten zou ook graag bij andere taken geholpen willen worden. Dit betreft
niet alleen reguliere hulp, maar ook taken die niet tot het standaardpakket van de
thuiszorg behoren, zoals tuinonderhoud, hulp bij de grote schoonmaak of onder-
steuning bij de boodschappen. Steeds meer thuiszorginstellingen en andere organi-
saties lijken deze diensten aan te bieden. Cliënten moeten wel zelf voor deze diensten
betalen. Vooral voor degenen met een laag inkomen is dit een probleem. Hierdoor
dreigt er een tweedeling te ontstaan tussen degenen die zich dit soort diensten kunnen
veroorloven en degenen die dat niet kunnen. Overwogen moet worden mensen met
een laag inkomen ook voor bepaalde diensten, die zich op het welzijnsterrein bevin-
den en die nodig zijn om zelfstandig te kunnen functioneren (zoals het doen van
boodschappen), een persoonsgebonden budget te verstrekken.

Een mogelijk alternatief voor de thuiszorg, die zorg in natura biedt, vormt het per-
soonsgebonden budget verpleging en verzorging (pgb-vv). Het gebruik hiervan is
sinds de invoering in 1995 enorm toegenomen (tot ruim 26.000 personen in 2001).
Toch is het pgb nog relatief onbekend: de meerderheid van de mensen met beperkin-
gen weet niet precies wat het is. Het belangrijkste voordeel van een pgb is dat het de
keuzevrijheid vergroot: mensen kunnen zelf bepalen wie hen wanneer waarbij helpt.
Overigens blijkt het ook met een pgb moeilijk te zijn om aan hulp te komen. Dit 
betekent dat een belangrijk probleem in de zorg, het personeelstekort, dus niet altijd
kan worden opgelost met het pgb. Vooral personen die veel hulp nodig hebben en
ouderen geven daarom toch de voorkeur aan zorg in natura: zij kunnen het niet altijd
opbrengen om zelf een hulpverlener te zoeken, omdat dit momenteel zoveel moeite
kost.

Een ander opvallend gegeven is dat het gebruik van particuliere hulp onder degenen
met beperkingen is afgenomen. Mogelijk komt dit doordat het aantal personen met
beperkingen (als gevolg van de vergrijzing) is toegenomen. Dit gebruik van particu-
liere hulp zal nauwlettend in de gaten gehouden moet worden, omdat zij voor velen
een alternatief vormt voor de thuiszorg. Als er sprake is van een afname van het
gebruik van particuliere hulp, dan zal de druk op de thuiszorg toenemen.

Personen met een verstandelijke handicap
Volwassenen met een verstandelijke handicap die ‘thuis’ (bij ouders of verzorgers of
(intensief ) begeleid zelfstandig) wonen, gebruiken relatief weinig professionele
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ondersteuning, zoals thuiszorg of opvangmogelijkheden zoals weekendzorg. Dit
komt doordat hier sprake is van een selecte groep: het gaat in het pvh-onderzoek
alleen om volwassenen. Het is waarschijnlijk dat het gebruik van dergelijke voorzie-
ningen onder jeugdigen beduidend hoger zal zijn (zie ook Van Berkum en Haveman
1995). Ook is het waarschijnlijk dat vooral degenen met ernstige verstandelijke 
handicaps, ernstige lichamelijke beperkingen of gedragsproblemen, die het meest in
aanmerking komen voor ondersteuning, al eerder zijn verhuisd naar een semi- of
intramurale voorziening. Degenen met relatief lichte beperkingen wonen dan nog
thuis.

Ongeveer een vijfde van de ouders of verzorgers van jeugdigen met een ernstige ver-
standelijke handicap geeft aan dat zij meer behoefte heeft aan opvang. De wachtlijsten
vormen één van de redenen waarom die behoefte niet wordt vervuld. Een andere reden
is dat een deel van de gehandicapten te ernstige beperkingen heeft om gebruik te
kunnen maken van de opvangmogelijkheden. Uit de in hoofdstuk 7 gepresenteerde
analyse bleek het belang van dergelijke opvangvoorzieningen: het gebrek aan
opvangmogelijkheden bleek een reden voor aanmelding bij een woonvoorziening. 
De gang naar een woonvoorziening kan dus worden uitgesteld door voldoende
geschikte opvangmogelijkheden te creëren.

8.3.7 Wonen en zorg

Personen met een lichamelijke beperking
Verreweg de meeste personen met een lichamelijke beperking wonen zelfstandig en
niet in een intra- of semi-murale woonvoorziening. Dit geldt zeker voor de bevolking
jonger dan 65 jaar.16

Om zelfstandig te kunnen wonen, is het belangrijk om over een goed toegankelijke
en geschikte woning te kunnen beschikken. Daarin is lang niet altijd voorzien. Zo
blijkt 60% van degenen die moeite hebben met traplopen in een woning met een trap
te wonen. Slechts een heel klein deel (6%) heeft een traplift. Dit betekent dat een zeer
groot deel van degenen met beperkingen mogelijk in een ongeschikte woning woont.
Het is onduidelijk of en hoelang deze mensen zichzelf redden (sommigen vermijden
de trap en komen niet meer op de bovenverdieping van hun huis). Wel is duidelijk
geworden dat er bij de bouw van nieuwe woningen meer aandacht moet zijn voor de
toegankelijkheid van betaalbare woningen, zodat deze ook voor mensen met beper-
kingen bruikbaar zijn. De huidige eis van aanpasbaar bouwen lijkt niet voldoende.

Ook woningaanpassingen, bijvoorbeeld in de badkamer of het toilet, stellen mensen
in staat zelfstandig te wonen. Van degenen met lichamelijke beperkingen die over zulke
aanpassingen beschikken, denkt de meerderheid dat zij daardoor minder hulp nodig
hebben en dat zij zonder deze aanpassingen zouden moeten verhuizen. Woningaan-
passingen lijken dan ook aanzienlijk te kunnen bijdragen aan de zelfstandigheid van
personen met beperkingen.

251Slotbeschouwing



Het aantal verstrekte woonvoorzieningen, zoals woningaanpassingen, is sinds de
invoering van de wvg in 1994 enorm toegenomen. Zo werden er in 2000 circa
120.000 voorzieningen op het terrein van wonen krachtens de wvg verstrekt. Over
het algemeen zijn de cliënten tevreden over de verstrekte woonvoorzieningen. Wel
wordt er regelmatig geklaagd over de lange doorlooptijden (de tijd die verstrijkt tussen
de aanvraag en de daadwerkelijke plaatsing van een aanpassing).

Toch wordt nog onvoldoende van de wvg gebruikgemaakt. Ongeveer een kwart
van de personen met beperkingen geeft aan dat zij behoefte heeft aan (andere)
woningaanpassingen (vooral in de badkamer of het toilet). Het is dan ook te ver-
wachten dat ook in de toekomst een groot aantal mensen een beroep op de wvg zal
(blijven) doen.

Personen met een verstandelijke handicap
Circa 60% van de 80.000 volwassenen met een verstandelijke handicap woont in een
gezinsvervangend tehuis of in een algemene instelling voor verstandelijk gehandi-
capten (zie ook bijlage B).

Degenen die zelfstandig of bij ouders wonen, hebben over het algemeen minder
ernstige verstandelijke handicaps, minder fysieke problemen en minder gedrags-
problemen dan degenen die intramuraal wonen: de tehuispopulatie heeft over het
algemeen toch te kampen met ernstige problemen. In Nederland is er (net als elders)
een streven om meer mensen met verstandelijke beperkingen (met begeleiding) zelf-
standig te laten wonen. Het zijn vooral degenen met lichte verstandelijke of lichame-
lijke beperkingen die daarvoor het eerst in aanmerking komen.

Uiteraard heeft de omslag naar meer zelfstandige woonvormen gevolgen voor het
personeel: degenen die ondersteunen bij het begeleid wonen, zullen vaak heel zelf-
standig en solistisch moeten werken. Degenen die in de woonvoorziening werken,
zullen vaak te maken krijgen met een populatie met relatief zware beperkingen, die
veel ondersteuning vraagt.

De belangrijkste redenen om (vaak volwassen) verstandelijk gehandicapte kinderen
uit huis te laten gaan, is dat de verzorging (lichamelijk of voor het gezinsleven) te
belastend wordt. Daarnaast vinden ouders dat hun kinderen voor zichzelf moeten
kunnen zorgen (dit geldt vooral voor woonvormen waarin mensen (begeleid) zelf-
standig wonen).

Degenen die relatief lang voor hun verstandelijk gehandicapte kind blijven zorgen,
zijn vooral ouders met een laag opleidingsniveau en waarschijnlijk dus ook met een
laag inkomen. Juist voor hen kan de tog-regeling (zie ook § 4.2), die sinds 2000 is
verruimd, zodat ook ouders van verstandelijke gehandicapte kinderen hiervan gebruik
kunnen maken, een belangrijke financiële ondersteuning bieden.
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Er is, zoals gezegd, een tendens om verstandelijk gehandicapte mensen steeds klein-
schaliger en zelfstandiger en steeds meer in een gewone woonwijk te laten wonen.
Dit laatste blijkt bijvoorbeeld uit het feit dat recent gebouwde sociowoningen of
dependances van algemene instellingen voor verstandelijk gehandicapten veel vaker
in een gewone woonwijk zijn gesitueerd. In de jaren zeventig werd veel meer op
afzonderlijke terreinen gebouwd. Dat deze bewoners dan ook integreren in de woon-
wijk, blijkt allerminst vanzelfsprekend. Zo blijkt bijvoorbeeld uit de cijfers dat de
meerderheid van de bewoners van een intramurale woonvoorziening niet in staat is
zich zelfstandig op pad te begeven of gebruik te maken van het openbaar vervoer.
Wanneer deze mensen in een gewone wijk wonen, zijn zij dus altijd afhankelijk van
de ondersteuning door anderen om naar buiten te gaan. Voor hen lijkt integratie in
de wijk zich dan al snel te beperken tot de fysieke integratie.

Anderzijds laat ook het wonen in een intramurale woonvorm vaak te wensen over.
Zo is over het algemeen het wooncomfort in een woonvoorziening voor verstandelijk
gehandicapten beduidend lager dan in een woonvorm waarin mensen zelfstandig
wonen. Het merendeel van de bewoners woont op een kleine kamer, zonder eigen tv
of mogelijkheden om zelf koffie of thee te zetten. Ook geven mensen met verstande-
lijke handicaps (vooral in GVT’s) zelf aan dat zij lang niet altijd hun eigen kamer 
hebben kunnen inrichten. Voor hen lijkt er op het gebied van de keuzevrijheid nog
een en ander te verbeteren.

Een bijzonder mogelijk knelpunt vormt de bouwkundige staat van gezinsvervangende
tehuizen (GVT’s). Het aantal ouderen in deze woonvorm is de afgelopen jaren gestegen.
Daarmee is ook het aantal bewoners met lichamelijke beperkingen toegenomen. Er
lijken aanwijzingen te zijn dat niet alle GVT’s hieraan voldoende zijn aangepast of
aangepast kunnen worden. Meer onderzoek naar de toegankelijkheid van deze woon-
vorm is wenselijk.

De laatste jaren zijn, dankzij de komst van het persoonsgebonden en het persoons-
volgend budget, de mogelijkheden om elders zorg in te kopen verruimd. Ouders
gebruiken dit soms als mogelijkheid om samen met anderen kleinschalige woon-
vormen voor hun kinderen op te zetten. Hierbij stuiten zij op praktische problemen,
zoals het feit dat gemeenten alleen wvg-voorzieningen toekennen als deze een indi-
vidueel karakter hebben. Gemeenschappelijke aanpassingen, bijvoorbeeld in een
gemeenschappelijke badkamer, dienen dan door de bewoners zelf bekostigd te wor-
den. Eerder werd al geconstateerd dat personen met een verstandelijke handicap 
vrijwel allemaal van een gering komen moeten rondkomen. Zonder wvg worden
kleinschalige woonvormen voor hen vrijwel onbetaalbaar.

8.4 Enkele algemene conclusies

Er is de afgelopen jaren enorm veel overheidsbeleid gevoerd dat gericht is op verbetering
van de leefsituatie van personen met beperkingen. Wat het onderwijs betreft is er veel
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energie gestoken in de omvorming van het speciaal onderwijs en de voorbereiding van
de leerlinggebonden financiering (het Rugzakje). Er zijn tal van wetten ingevoerd op
het terrein van de arbeid (Wet tba, wsw, wulbz, Pemba, rea, Wet verbetering
poortwachter) en er is allerlei inkomens- en armoedebeleid gevoerd (bijvoorbeeld in
de vorm van het chronisch-ziekenforfait en de tog-regeling). Op het terrein van de
vrije tijd heeft vooral de invoering van de wvg en van allerlei systemen voor collectief
vervoer grote invloed gehad; op het terrein van de zorg geldt dat voor de invoering
van het persoonsgebonden budget. Tot slot ligt er een wetsvoorstel om te komen tot
anti-discriminatiewetgeving. Aanvankelijk zou dit een brede wet worden, maar omdat
allerlei gevolgen van deze wet niet goed waren te overzien, is gekozen voor een zoge-
noemde aanbouwwet, die zich voorlopig alleen richt op discriminatie bij arbeid en
beroepsonderwijs en die later mogelijk uitgebreid wordt naar andere terreinen.

Veel van deze wetgeving en de daarmee samenhangende voorzieningen zijn erop
gericht om mensen met beperkingen meer te laten deelnemen aan de maatschappij
of hen te compenseren als duidelijk is dat die deelname problematisch is. Dat doel is
maar gedeeltelijk bereikt. Voor een deel komt dit doordat de wetten een te korte
geschiedenis hebben om nu al effecten van de invoering te mogen verwachten.
Enkele wetten moeten zelfs nog officieel worden ingevoerd, zoals de leerlinggebonden
financiering in het onderwijs en de Wet gelijke behandeling chronisch zieken en
gehandicapten. 

Daar waar wetgeving al langer loopt, zoals de wvg, is een zeer wisselend beeld te
zien. Dankzij die wet beschikken zeer veel mensen met beperkingen over woning-
aanpassingen. Hierdoor zijn ze, naar hun eigen mening, minder afhankelijk van
anderen en kunnen ze langer zelfstandig blijven wonen. 

Over de wvg-voorzieningen voor vervoer zijn gebruikers minder positief. Daar
waar mensen met beperkingen vroeger vaak een vergoeding kregen waarmee zij hun
zelf gekozen vervoer betaalden, zijn zij nu vaak aangewezen op collectief vervoer. Dit
laatste blijkt in de praktijk, zelfs acht jaar na invoering van de wvg, nog steeds tot tal
van problemen te leiden. Belangrijkste nadeel van dit collectieve vervoerssysteem is
het gebrek aan flexibiliteit. Dit beknot mensen met beperkingen in het bijzonder bij
de vrijetijdsactiviteiten.

De eerdergenoemde wetten hebben niet alleen tot doel de feitelijke deelname aan de
samenleving te vergroten, ze zijn er ook op gericht de keuzevrijheid van mensen met
beperkingen uit te breiden. Ook hier is de vraag of dit echt lukt. Keuzevrijheid
bestaat bij de gratie van de toegankelijkheid, want als delen van de samenleving 
feitelijk zijn afgesloten voor mensen met beperkingen, valt er niets te kiezen.

Uit de gegevens in dit rapport blijkt dat Nederland nog steeds onvoldoende toe-
gankelijk is voor mensen met beperkingen. Dat geldt zowel het onderwijs als de
arbeidsmarkt, openbare gebouwen zowel als de eigen woning, openbaar vervoer
zowel als de zorg, vrijwilligerswerk zowel als het verenigingsleven. Er wordt wel
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beleid gevoerd om die toegankelijkheid te verbeteren, maar de maatregelen hebben
iets vrijblijvends. Met de persoonsgebonden financiering wil men de positie van
gehandicapten op de arbeidsmarkt, in het onderwijs en in de zorg versterken, maar
werkgevers en scholen zijn geheel vrij om de persoon met beperkingen af te wijzen.
Het persoonsgebonden budget biedt nauwelijks vrijheid als de schaarste aan personeel
ertoe leidt dat mensen met zo’n pgb niet aan hulp kunnen komen. Nieuwe gebouwen
en middelen voor openbaar vervoer moeten voor gehandicapten toegankelijk zijn,
maar de aanpassing van bestaande faciliteiten wordt als te kostbaar beschouwd.
Daardoor worden gehandicapten in hun onderwijsdeelname, maar ook in hun vrije-
tijdsgedrag beperkt.

Het overheidsbeleid ten aanzien van gehandicapten volgt twee sporen. Aan de ene
kant is er de wens tot integratie die leidt tot eisen aan een samenleving die zich,
zoveel als redelijk is, moet richten op de mogelijkheden van mensen met beperkingen.
Deze gedachte komt het sterkst tot uiting in de wetgeving tegen discriminatie van
gehandicapten. Veel beleid heeft evenwel een weinig verplichtend karakter, waardoor
bedrijven, instellingen en burgers zich gemakkelijk aan de wet kunnen onttrekken.
Daarom – en dat is de andere gedachte waarop het overheidsbeleid stoelt – worden
categorale voorzieningen in stand gehouden. Het nadeel daarvan is dat ze het gebrek
aan toegankelijkheid van algemene voorzieningen weliswaar min of meer compen-
seren, maar tegelijkertijd de status quo bestendigen. Wanneer het openbaar vervoer
goed toegankelijk zou zijn, zouden mensen met beperkingen minder aangewezen
zijn op het aanvullend vervoer.

Een geheel andere kant van de toegankelijkheid is dat men over de middelen moet
beschikken om mee te doen. Bij een minderheid van de personen met beperkingen in
Nederland schort het daaraan; er is onder hen sprake van armoede. Ze beschikken
niet over de middelen voor een normaal uitgaansgedrag, voor hand- en spandiensten
waarvoor geen voorzieningen bestaan of voor dingen die gewoon zijn in sociaal ver-
keer zoals gasten ontvangen of cadeautjes kopen voor familie of anderen die hen
kleine diensten leveren. Er is onder deze groep daardoor sprake van sociale deprivatie
die des te schrijnender is nu de private rijkdom in Nederland zo sterk is toegenomen.

Het ontbreken van inkomsten uit arbeid is een van de verklaringen voor de armoede.
De verhoging van de arbeidsdeelname van personen met beperkingen zou daarom
een van de speerpunten van gehandicaptenbeleid moeten zijn. Behalve arbeidsbemid-
deling zijn scholing en verbetering van de schoolprestaties van jeugdigen met beper-
kingen de middelen daartoe. Tot op heden hadden die, vaak vrijblijvende, middelen
onvoldoende effect. Er moet worden afgewacht of nieuwe maatregelen zoals de per-
soonsgebonden financiering van de arbeidsintegratie en de onderwijsdeelname naast
de reorganisatie van het speciaal onderwijs wel effect sorteren. Opvallend is wel dat
die maatregelen zijn getroffen zonder dat goed zicht is op de eigenlijke problemen
die mensen met beperkingen ervaren. Zo wordt de vraag waarom de schoolprestaties
van degenen met beperkingen achterblijven bij het gemiddelde, ondanks de sterke
groei van het gebruik van speciale voorzieningen, nu herhaaldelijk in de Rapportage
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gehandicapten gesteld. Tot onderzoek dat een antwoord op die vraag kan geven heeft
het nooit geleid.

Een deel van de gehandicapten zal voor hun inkomen afhankelijk blijven van uit-
keringen die niet ver van het sociaal minimum af liggen. Over de plannen om de
belastingaftrek voor chronisch zieken en gehandicapten te verbeteren werd al
gesproken. Er zijn ook verdergaande plannen om volwassen gehandicapten net als
gezinnen met gehandicapte kinderen (de tog-regeling) een vast bedrag toe te kennen
dat naar eigen inzicht kan worden besteed aan de extra kosten die het hebben van
beperkingen met zich meebrengt. Naast de eenvoud ervan spreekt vooral de keuze-
vrijheid die zo’n regeling biedt sterk aan.

Het voorgaande is te lezen als een kritiek op onderdelen van de Nederlandse samen-
leving en op haar overheid. Toch zijn ook mensen met beperkingen zelf enigszins
verantwoordelijk voor hun relatief ongunstige sociale positie. Op een aantal plaatsen
in deze rapportage is namelijk geconstateerd dat groepen gehandicapten geen gebruik
maken van de voorzieningen die voor hen zijn bestemd. Dat geldt bijvoorbeeld voor
de verschillende financiële voorzieningen als de Bijstandswet en de fiscale aftrek
wegens ziektekosten, voor woningaanpassingen en voor de thuiszorg. Het is in dit
rapport lang niet altijd duidelijk geworden waarom dat zo is. Verder onderzoek hier-
naar is gewenst.

Uiteraard zal het vergroten van het gebruik van allerlei ondersteunende voorzieningen
ertoe leiden dat de druk op deze voorzieningen zal toenemen. Hierdoor zullen in een
aantal gevallen wachtlijsten kunnen ontstaan c.q. toenemen (denk aan de wvg of de
thuiszorg) en zullen er meer financiële middelen nodig zijn om aan deze extra, nu
nog latente, vraag te kunnen voldoen.

Volwassen personen met een verstandelijke handicap wonen in steeds grotere getale
zelfstandig in een gewone wijk. De verwachting dat ze op die manier meer deel kun-
nen nemen aan de samenleving komt niet uit. In de praktijk blijkt de integratie op tal
van problemen te stuiten. De duidelijkste voorbeelden hiervan zijn te zien bij de vrije-
tijdsbesteding: zelfstandig wonenden blijken nauwelijks deel te nemen aan algemene
sociale activiteiten. Zo is een minderheid lid van een vrijetijdsvereniging en als men
hier lid van is, dan is dit vaak van een vereniging die zich speciaal richt op gehandi-
capten. Personen met een verstandelijke handicap beschikken vaak niet over een 
netwerk van mensen met wie ze dingen kunnen ondernemen. Velen blijven hiervoor
afhankelijk van familie of van begeleiders van een woonvoorziening.

Hierbij komt nog dat mensen met een verstandelijke handicap, juist door die han-
dicap, moeite hebben om voor zichzelf op te komen. De kans dat ze het gevoel krijgen
niet geaccepteerd te worden in de wijk en er alleen voor te staan, is dan groot. De,
soms zwaar bevochten, zelfstandigheid blijkt op deze manier duidelijk een keerzijde
te hebben.
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Het wonen in een instelling leidt er vaak toe dat mensen afhankelijk zijn van anderen
en weinig autonomie ervaren. Anderzijds leidt het leven in een instelling vaak wel tot
een integraal aanbod van uiteenlopende voorzieningen op het terrein van wonen en
dagbesteding. Deze samenhang ontbreekt als mensen zelfstandig wonen. Dan moet
iemand bijvoorbeeld zelf het (al dan niet aangepaste) vervoer regelen, zelf huursubsidie
aanvragen en zelf ondersteuning van de thuiszorg of de spd regelen. Juist deze regie-
functie is voor mensen met een verstandelijke handicap vaak moeilijk zelf uit te voeren.

De keus tussen de woonvoorziening en het zelfstandig wonen heeft nog teveel van
een keus tussen twee kwaden: in het eerste geval wordt te weinig recht gedaan aan de
autonomie van verstandelijk gehandicapten, in het tweede geval dreigt in de huidige
situatie verlies van kwaliteit van leven. 

257Slotbeschouwing



Noten

1 In dit rapport ligt de nadruk op een beschrijving van de leefsituatie en niet
zozeer op een schatting van de omvang van de doelgroep van het gehandicap-
tenbeleid. Hieraan is meer aandacht besteed in de Rapportage gehandicapten 2000.

2 Zo heeft van de mensen met matige of ernstige beperkingen ruim 85% een
chronische ziekte. Dit betekent niet dat chronisch zieken ook altijd een licha-
melijke beperking ondervinden: circa 55% tot 67% van de mensen met een
chronische ziekte heeft geen lichamelijke beperkingen (zie § 1.4.3).

3 Inmiddels ligt bij het gehandicaptenbeleid steeds meer de nadruk op een inclu-
sief beleid: op verschillende beleidsterreinen dient expliciet rekening gehouden
te worden met personen met beperkingen. Het specifieke gehandicaptenbeleid
is nodig om mensen met beperkingen extra te ondersteunen.

4 Dit kon niet anders vanwege de gekozen onderzoeksopzet: alleen in die provin-
cie waren voldoende ingangen om onderzoek te doen bij huisartsen.

5 Zie de Rapportage gehandicapten 2000 voor een uitgebreide uitleg over de gevolgde
methode (De Klerk 2000).

6 Dit blijkt bijvoorbeeld ook uit het feit dat schattingen op basis van het
cbs/Nimawo-onderzoek van het aantal mensen met beperkingen aanzienlijk
hoger uitkomen dan schattingen op basis van scp-indicatoren. Een groot 
verschil tussen de beide methoden (zie ook hoofdstuk 1) is dat in het
cbs/Nimawo-onderzoek incontinentieproblemen worden meegenomen en in
het scp-onderzoek niet.

7 Zo zijn er inmiddels screeningsinstrumenten opgenomen (of vergevorderde
plannen daartoe) in het Tijdsbestedingsonderzoek 2000 (tbo 2000), het
Woningbehoefteonderzoek 2002 (wbo 2002), de Enquête beroepsbevolking
(ebb) en het Permanent onderzoek leefsituatie (pols) van het cbs. Dit kaatste
is gebeurd vanaf 1 januari 2001. Pas nadat is gebleken dat deze screener in staat
is de juiste mensen (degenen met lichamelijke beperkingen) te identificeren,
zullen deze gegevens vrijgegeven worden. 

8 Zoals het Budgetonderzoek of het Sociaal-economisch Panelonderzoek van het
cbs.

9 Eind 2002 verricht het scp onderzoek naar de positie van allochtone ouderen,
waarin wel indicatoren voor gezondheid en ernst van de handicaps zijn opgeno-
men.

10 Over kinderen met verstandelijke handicaps zijn wel gegevens beschikbaar uit
het onderzoek van Van Berkum en Haveman (1995), dat in de Rapportage gehandi-
capten 1997 uitgebreid aan bod kwam (De Klerk en Timmermans 1998).

11 Hierbij spelen sociaal-economische aspecten (deelname aan onderwijs en
arbeidsmarkt, financiële positie), en aspecten op het persoonlijke vlak (wonen,
zorg, vrijetijdsbesteding) een rol. Soms (zoals in het hoofdstuk over de financiële
positie) gaat het meer om de maatschappelijke positie. Deze kan een voor-
waarde zijn om aan de samenleving deel te nemen.

12 Er wordt in dit kader vooral gesproken over het vergroten van de keuzevrijheid
van de ouders en over meer integratie.

13 In bijlage A staan alle afkortingen voluit geschreven.
14 Bij het begrip ‘arbeidsgehandicapte’ wordt gedoeld op personen die wegens

ziekte of gebrek problemen ondervinden bij het vinden of behouden van werk.
Dit betreft dus bijvoorbeeld ook mensen die om psychische redenen problemen
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hebben op de arbeidsmarkt (zie ook De Klerk en Timmermans 1998: 83 voor
uitleg over het verschil tussen deze beide begrippen). Deze laatste groep valt
buiten het bestek van deze rapportage. Overigens blijkt uit het onderzoek van
Schellekens et al. (2000) niet dat het juist degenen met psychische problemen
zijn die buiten de boot vallen. Schellekens et al. spreken van arbeidshandicaps
in het algemeen, zonder onderscheid te maken naar de oorzaak van de beper-
king.

15 Het is niet bekend of het gebruik van informele regelingen na de invoering van
de Wet rea is afgenomen.

16 Daarvan wonen er ongeveer 200.000 zelfstandig, terwijl er circa 9.000 in een
semi- of intramurale voorziening wonen. Bij de 65-plussers woont ongeveer 7%
in een verzorgings- of verpleeghuis, voorzieningen die over het algemeen niet
tot de gehandicaptenvoorzieningen worden gerekend.
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Summary

There are currently around 500,000 people living independently in the Netherlands
who suffer from severe physical disabilities, and around one million persons with
moderate disabilities, i.e. people who have moderate or severe difficulty in carrying
out day-to-day tasks relating to personal care, mobility or household activities. In
addition, there are around 9,000 people aged under 65 living in residential facilities,
and more than 100,000 persons with mental disabilities (roughly half of whom live in
supported housing). These people form the target group for Dutch government policy
on the disabled.

The core objective of this policy is “to offer effective, high-quality support which is
directed towards enabling the disabled to play a full part in society”. The notion of
“playing a full part in society” is seen as an ideal here, which will not be attainable
for all people with (severe) disabilities. 

This report describes the extent to which people with disabilities participate in
society in a wide range of areas. The question of whether this participation is adequate
is however difficult to answer, since there is no norm against which the participation
of people with disabilities can be measured. In the absence of such a norm, in this
report the social position of persons with disabilities is consistently compared with
that of people without disabilities. Implicitly, this presupposes that people with 
disabilities ought to participate just as much as other people.

Education
Only a fragmentary picture is available of the school careers of people with physical
disabilities. Nothing is known about their participation in mainstream education,
and they can only be partially identified from the records of the main special provisions
(peripatetic support and special education). What is apparent is that pupils with
moderate or severe disabilities generally leave school with a lower level of achievement.
This offers an important explanation for the relatively low participation of people with
physical disabilities in the labour market.

The amount of peripatetic support used in mainstream education has trebled since
the early 1990s, and in special schools has increased by 40%. This growth is striking,
since it is unlikely that the number of young people with disabilities has risen so
much faster over the period than the total number of young people (8% increase).
The reasons for this growth in the take-up of provisions is not known. It may be that
there was some under-use in the past, but it may also be that children with relatively
slight disabilities have begun making more use of these relatively “heavyweight” 
provisions.
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It is also unclear to what extent people with mental disabilities participate in 
mainstream education, though a clear trend can be seen whereby people with
Down’s syndrome are increasingly participating in mainstream education: today
almost half of them attend mainstream schools, at least for a few years. Strikingly,
there has been an enormous increase in the size of the education sector for children
with severe mental disabilities, which has grown by 70% in the space of ten years.
There are no indications that the number of children with mental disabilities has
grown so strongly.

One in ten persons with a disability has at some time given up a course or been 
prevented from following a course because of their disability. Almost all of them cite
physical problems (pain, fatigue, absence due to illness or therapy) as the reason.
Persons with a disability feel that adapted facilities (enlarged computer screens,
adapted furniture) and the ability to follow lessons at their own pace are important
conditions for their participation in education courses.

Employment
Physical disabilities form a major obstacle to people’s participation in the labour
market. This is apparent from the fact that only 38% of people with disabilities 
perform paid work, compared with 61% of the general population aged 15-64 years.
The participation rate is even lower where people with disabilities also have a low
education level, are older or are female.

A large body of new legislation and regulations has been implemented in the
Netherlands in the last ten years aimed at tightening up the rules on incapacity for
work and encouraging more disabled people to find employment. The results of
these legislative changes have been disappointing: the proportion of disabled persons
performing paid work is still small and the number of people helped into jobs is only
a fraction of the number who find employment by their own efforts.

People requiring more protection and support than the mainstream labour market
can offer can seek admission to sheltered employment or day centres for the disabled.
Around the turn of the century, approximately 30,000 people with mental disabilities
were in sheltered employment and some 15,000 people were visiting a day facility for
adults. Research among the users of these facilities suggests that the vast majority
have a positive view of them, though around 10% of the parents/carers of the employees
feel that the pressure of work in sheltered employment placements is too high, while
roughly a third of the disabled persons themselves would rather be carrying out 
activities other than those they are performing at present.

Financial position
On average, 18-64 year-olds with severe physical disabilities have a gross personal
annual income which is more than eur 3,000 lower than that of those without 
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physical disabilities (eur 21,600 and eur 24,800 per annum, respectively). These
income differentials occur largely because people with disabilities participate in the
labour market less frequently than people without disabilities. At household level,
too, households in which (at least) one member has severe physical disabilities have
a lower income than households where no members have disabilities (the difference
is just under eur 2,000 per annum).

People with mental disabilities almost all have to live from a very low income.

Roughly 80% of people with physical disabilities incur health-related expenses each
year (e.g. for dentistry, non-prescription medicines or their own contribution to
home adaptations). These expenses average eur 750 per year, though can vary widely;
for example, around 10% of disabled persons spend more than eur 1,360 per year. It
is not known what costs are incurred by people without disabilities, and it is therefore
not always possible to say that having a disability necessarily leads to extra expenses.

23% of people with physical disabilities suffer from social deprivation. This means
that financial reasons prevent them from doing or having a number of things which
are necessary in order to function socially in the community (such as going out or
inviting people for a meal).

Leisure activity
People with a disability participate in sport less often and also less frequently visit
cultural or recreational amenities than people without disabilities. The more serious
the disabilities, the greater the difference compared with non-disabled people. The
majority of disabled people see their own health as the most important obstacle to
leisure activities. They also cite the poor accessibility of buildings and problems with
transport. People with severe physical disabilities in particular are often unable to use
public transport and are then forced to rely on adapted transport. Currently around
860,000 transport provisions have been granted, almost half of which concern 
collective transport facilities. Local authorities are increasingly opting for collective
transport; however, the fact that lots of people used these facilities does not mean
that they are satisfied with them. The main complaint is that the transport often does
not run to time and that it is difficult to meet the requirement of asking for transport
an hour before wishing to make a journey. This makes adapted transport relatively
inflexible.

Roughly half of all adults with mental disabilities engage in leisure activities via an
association or club. In by far the majority of cases these are associations which are
used mainly by people with mental disabilities. Between around a third and 40% of
people with mental disabilities express a need to go out more. The main obstacle
preventing them from doing so is lack of a suitable social network. Many are 
dependent on their family or carers from their residential facility and, as a result, the
majority of people with mental disabilities do not appear to be very socially integrated.
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Take-up of care
In 1999 around 9% of households were receiving informal help with household tasks
or personal care, while 8% were using private care facilities. Approximately 7% were
receiving help from the home care services with household tasks or personal care.
This figure is somewhat higher than in 1991 (5%). The increase is related to the fact
that the number of people with disabilities has increased as the population ages. The
average number of hours’ care per client has however declined; approximately 40%
of home care institutions ration the amount of care afforded to each client in order to
be able to provide care to as many people as possible. These people receive an average
of almost three hours per week less care than that for which they have an indication.
More than a quarter of clients themselves feel that they receive too little care.

Since 1995 people with a physical disability have been eligible for a “client-linked
budget” with which they can buy care facilities and decide for themselves from whom
they purchase them. At the end of 2001 more than 26,000 people were in receipt of a
client-linked budget for care and nursing. Nevertheless, the proportion of people
with such a budget is small (3% of people with disabilities) compared to the proportion
receiving home care services (17%); this is particularly the case among those with
severe disabilities and the very elderly. It is striking that more than half of all people
with physical disabilities have never heard of the client-linked budget.

One of the biggest problems in the care sector is the waiting lists. In March 2001
there were around 30,000 people on the waiting list for home care services. Roughly
40% of them do however receive “bridging care” (i.e. another product or fewer hours
than indicated).

Approximately a quarter of adults with mental disabilities who do not live in an 
institution receive informal help (not counting help from housemates), while around
8% receive home care services.

Roughly a third of adults with mental disabilities sometimes make use of reception
facilities such as weekend respite care. 19% of the parents of (adult) children with
severe mental disabilities consider these provisions to be inadequate. Waiting lists,
travelling times and the severity of the disabilities are given as the reasons for not
being able to make more frequent use of such respite facilities.

Housing and care
The vast majority of people with physical disabilities live independently. The 
accessibility of their home is an important condition for their being able to do so.
And yet 60% of those who have difficulty climbing stairs live in a home with a 
staircase (either indoors or in order to reach the front door). Only a small proportion
(6%) have a stairlift.
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Only a minority of people with moderate or severe physical disabilities live in adapted
housing, though the number of people with adapted homes increased by around
40% between 1995 and 1999. In many cases, these adaptations are carried out using
grants pursuant to the Services for the Disabled Act (wvg): each year 70,000 (in
1996) to 100,000 (in 1999) adaptations are approved the under the Act. One problem
is the long waiting period for more expensive adaptations (eur 900-6,800): on average,
the statutory period between application and delivery is exceeded by two months.
Another problem is that wvg facilities are only allocated to individuals, which means
that forms of group housing can sometimes not be adapted under the Act. This
means that the residents themselves have to meet the costs (possibly in the form of a
rent increase).

Around 60% of the 80,000 adults with mental disabilities live in supported housing
units (total capacity: 17,500 places) or in a general institution for people with mental
disabilities (35,000 places). The capacity of these latter institutions increased by
more than 30% between 1980 and 2000, that of the supported housing units doubled
over the same period. 

Those living independently or with their parents generally have less severe mental
disabilities, fewer physical limitations and fewer behavioural problems than those
living in institutions. In the Netherlands, as in other countries, the aim is to enable
more people with mental disabilities to live independently, with support where
necessary. In the first instance it will be mainly those with slight disabilities who can
be considered for such an approach.

The main reasons for allowing children (often adults) with mental disabilities to
be removed from the parental home are that providing care (physical or in respect of
family life) becomes too burdensome. In addition, parents feel that their children
should be able to look after themselves (this applies in particular for residential forms
in which disabled people live independently with support). Parents also often state
that there are too few respite facilities; this could suggest that some outplacements
could be postponed if more support or respite care were available, for example at
weekends.

Conclusions
An enormous amount of government policy has been implemented in recent years
aimed at improving the living situation of people with disabilities and increasing
their participation in the community. These efforts have met with only partial success.
To some extent this is because the legislation brought in is still too new to expect its
implementation to have had any impact yet. Where legislation has been in place for
longer, as is the case with the Services for the Disabled Act (wvg), for example, the
picture is very mixed. Thanks to this Act, a great many disabled people have access to
home adaptations which enable them to continue living independently for longer.
However, users are less positive in their views about the wvg provisions in the area
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of transport; whereas in the past disabled people often received benefit from which
they could pay for whatever form of transport they themselves chose, they are now
often forced to rely on collective transport, which is characterised by a lack of flexibility.

The information presented in this report reveals that the Netherlands is still not 
sufficiently accessible to people with disabilities. This applies across a whole range
of fields: education, the labour market, public buildings, people’s own homes, public
transport, care provision, voluntary work and associational and club life. Although
the government does pursue policy designed to improve this accessibility, the 
measures often have a non-obligatory character.

A minority of people with disabilities in the Netherlands live in poverty, partly
because of a lack of income from employment. Increasing the labour market 
participation of disabled people ought therefore to be one of the central planks of
government policy on the disabled. As well as employment placement services, 
training and improving the school achievements of younger disabled people are
among the ways of achieving this.

Adults with mental disabilities increasingly live independently in normal neighbourhoods.
However, the expectation that this will enable them to play a greater part in the 
community is not being fulfilled; in practice this integration encounters numerous
problems. For example, people living independently are found to play virtually no
part in general social activities. People with mental disabilities often lack a network
of people with whom they can undertake activities; many of them remain dependent
on their family or carers from a residential facility for this.

Living in an institution often causes people to become dependent on others and to
have little autonomy. On the other hand, life in an institution does often result in an
integral provision of diverse amenities, both residential and in respect of filling 
residents’ days. This cohesion is lacking when people live independently.

Choosing between a residential facility and living independently is still too much 
a matter of choosing the lesser of two evils: in the former case people with mental
disabilities have too little autonomy, while in the second they are in danger in the
present situation of losing quality of life. 
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Bijlage A Gehanteerde afkortingen

aamr American Association on Mental Retardation
aaw Algemene arbeidsongeschiktheidswet 
adl algemene dagelijkse levensverrichtingen
aivg algemene instelling voor verstandelijk gehandicapten
avo Aanvullend voorzieningengebruik onderzoek
awbz Algemene wet bijzondere ziektekosten
bbl beroepsbegeleidende leerweg (voorheen leerlingwezen)
bol beroepsopleidende leerweg (voorheen mbo)
bzw begeleid zelfstandig wonen
cak-bz Centraal Administratiekantoor-Bijzondere Ziektekosten
capi Computer assisted personal interviewing
cbs Centraal Bureau voor de Statistiek
cg-Raad Chronisch zieken en Gehandicapten Raad
ctg College Tarieven Gezondheidszorg
CvI Commissie voor Indicatiestelling
dsm Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders
dvo dagverblijf voor oudere verstandelijk gehandicapten
ebb Enquête beroepsbevolking
FvO Federatie van Ouderverenigingen
gak-ai Gemeenschappelijk Administratiekantoor-Arbeidsintegratie
gvt gezinsvervangend tehuis
havo hoger algemeen voortgezet onderwijs
hbo hoger beroepsonderwijs
hoop Hoger Onderwijs en Onderzoekplan
ibo Interdepartementaal beleidsonderzoek
ibzw intensief begeleid zelfstandig wonen
icf International Classification of Functioning, Disability and Health
icidh International Classification of Impairments, Disabilities and Handicaps
igcz Interdepartementale werkgroep Gehandicapten en Chronisch Zieken
iobk individueel onderwijs voor in hun ontwikkeling bedreigde kleuters
ipo Inkomenspanelonderzoek
iq intelligentiequotiënt
its Instituut voor Toegepaste Sociale Wetenschappen
its Internationaal toegankelijkheidssymbool
jlvg (instellingen voor) jeugdige licht verstandelijk gehandicapten
kgvt Gezinsvervangende tehuizen voor kinderen
lbt Landelijk Bureau Toegankelijkheid
lgf leerlinggebonden financiering
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lisv Landelijk instituut sociale verzekeringen
lom (onderwijs voor kinderen met) leer- en opvoedingsmoeilijkheden
lrz Landelijke registratie zorg- en dienstverlening aan mensen met een 

verstandelijke handicap
lvt Landelijke Vereniging voor Thuiszorg
lzk langdurig zieke kinderen
mavo middelbaar algemeen voortgezet onderwijs
mbo middelbaar beroepsonderwijs
mlk (onderwijs voor) moeilijk lerende kinderen
Nimawo Nederlands Instituut voor Maatschappelijk Werk Onderzoek 
nizw Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn
OCenW (ministerie van) Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen
oeso Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling
pcl Permanente Commissie Leerlingzorg
pemba (wet) Premiedifferentiatie en marktwerking bij arbeidsongeschiktheids-

verzekeringen
pgb persoonsgebonden budget
pgb-vg persoonsgebonden budget voor verstandelijk gehandicapten
pgb-vv persoonsgebonden budget verpleging en verzorging
pols Permanent onderzoek leefsituatie
ppcz Patiëntenpanel Chronisch Zieken
pvh (onderzoek naar) personen met een verstandelijke handicap
rea Wet op reïntegratie arbeidsgehandicapten
rec Regionaal Expertisecentrum
rgshg Regeling geldelijke steun huisvesting gehandicapten
rio Regionaal Indicatieorgaan
rmo Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling
roc Regionaal Opleidingscentrum
rvz Raad voor de Volksgezondheid en Zorg
sbo speciale scholen voor basisonderwijs
scp Sociaal en Cultureel Planbureau
so speciaal onderwijs
spd Sociaal Pedagogische Dienst
svo speciale scholen voor voortgezet onderwijs
swv sociale werkvoorziening
szw (ministerie van) Sociale Zaken en Werkgelegenheid
tba (wet) Terugdringing beroep op de arbeidsongeschiktheidsregelingen
tbo Tijdsbestedingsonderzoek
tk Tweede Kamer
tog tegemoetkoming onderhoudskosten thuiswonende gehandicapte kinderen
uvi uitvoeringsinstelling (voor de sociale zekerheid)
vbo voorbereidend beroepsonderwijs 
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vgn Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland
vso voortgezet speciaal onderwijs
vtv Vrijetijdsbesteding en vorming
vut vervroegde uittreding
vwo voorbereidend wetenschappelijk onderwijs 
vws (ministerie van) Volksgezondheid, Welzijn en Sport
wagw Wet arbeid gehandicapte werknemers 
wajong Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten
wao Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering
waz Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen
wbo Woningbehoefteonderzoek
wec Wet op de expertisecentra
who World Health Organisation
wo wetenschappelijk onderwijs
wsns Weer samen naar school 
wsw Wet sociale werkvoorziening
wulbz Wet uitbreiding loondoorbetalingsverplichting bij ziekte
wvg Wet voorzieningen gehandicapten
zara ziekteverzuim, arbeidsomstandigheden, reïntegratie en arbeids-

ongeschiktheid
zmlk (onderwijs voor) zeer moeilijk lerende kinderen
zmok (onderwijs voor) zeer moeilijk opvoedbare kinderen
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Bijlage B Beschrijving SCP-Gehandicaptenonderzoeken

avo-gehandicaptenonderzoek 2000

Inleiding
Gedurende het laatste kwartaal van 1999 zijn bij circa 16.000 zelfstandig wonende
mensen uiteenlopende gegevens verzameld over hun leefsituatie en het gebruik van
voorzieningen (avo’99, aangevuld met respondenten uit het Script-panel van GfK).
Hierbij is ook, met behulp van een uitgebreide indicator voor lichamelijke beperkin-
gen (De Wit 1997), vastgesteld of deze mensen lichamelijke beperkingen hebben.

Medio 2000 is bij een deel van deze mensen met lichamelijke beperkingen een
extra (mondelinge) enquête afgenomen met onderwerpen die speciaal voor gehandi-
capten van belang zijn. Dit avo-gehandicaptenonderzoek is gefinancierd door de
ministeries van vws en szw.

Onderwerpen
Net als bij het reguliere avo is gekozen voor een brede insteek, zodat verschillende
aspecten van de leefsituatie van mensen met lichamelijke beperkingen aan bod
komen. Dit betreft onder meer: 
– kenmerken van de beperkingen (zoals de duur, oorzaak);
– gezondheid/welbevinden (zoals ziektekenmerken, duur ziekte);
– onderwijs/opleiding (belemmeringen bij het onderwijs);
– arbeid (aanpassingen op de werkplek, redenen geen werk, wens om te werken);
– vrijwilligerswerk (ervaringen met en belemmeringen bij uitvoeren vrijwilligers-

werk);
– inkomen (gebruik aanvullende inkomensvoorzieningen, kunnen rondkomen van

inkomen);
– woonsituatie (aanwezigheid/wenselijkheid/gebruik woningaanpassingen of wvg);
– thuiszorg (kwaliteit, eigen bijdragen);
– hulpmiddelen/rolstoelen (gebruik medische hulpmiddelen, wvg);
– pgb (kennis over en belangstelling voor pgb; gebruik pgb);
– vrijetijdsbesteding (toegankelijkheid van vrijetijdsvoorzieningen);
– vervoer (toegankelijkheid en gebruiksvriendelijkheid openbaar en collectief 

vervoer);
– toegankelijkheid openbare gebouwen (postkantoor, gemeente).

Steekproef, respons
Om aan het avo-gehandicaptenonderzoek te kunnen deelnemen, moesten mensen
minimaal 18 jaar oud zijn en minimaal lichte (motorische) beperkingen hebben. Op
basis van deze criteria werden 2.197 mensen uit het avo-onderzoek en Script-panel
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van GfK geselecteerd die in aanmerking kwamen voor het gehandicaptenonderzoek
en die er geen bezwaar tegen hadden gemaakt om opnieuw benaderd te worden.
Hieruit werden willekeurig 1.730 mensen geselecteerd om het onderzoek bij 1.200
mensen te kunnen afnemen. Uiteindelijk hebben 1.309 mensen meegedaan aan het
onderzoek (respons van 76%), waarvan er 47 bij nader inzien geen langdurige beper-
kingen hadden (zij hebben de enquête niet afgemaakt). Uiteindelijk bleven zo 1.262
bruikbare respondenten over. Tabel B1 geeft een overzicht van enkele kenmerken van
de respondenten.

Tabel B1 Overzicht AVO-gehandicapten-respondenten (in absolute aantallen)

totaal

18-24 jaar 26
25-34 jaar 84
35-44 jaar 187
45-54 jaar 251
55-64 jaar 268
65-74 jaar 230
≥ 75 jaar 216

man 424
vrouw 838

hooguit lichte motorische beperkingen 524
matige motorische beperkingen 515
ernstige motorische beperkingen 223

totaal 1.262

Bron: SCP (AVO-gehandicapten 2000) 

Representativiteit
Aan het avo-gehandicaptenonderzoek bleken naar verhouding iets te weinig 
18-24-jarigen en iets te weinig mannen te hebben deelgenomen. Bovendien bevinden
zich in het avo-gehandicaptenonderzoek relatief veel mensen met matige of ernstige
beperkingen en weinig met lichte beperkingen doordat de steekproef scheef getrokken
is, teneinde zoveel mogelijk gegevens over mensen met matige of ernstige beperkin-
gen te verzamelen.

Er is een weegfactor geconstrueerd om het avo-gehandicaptenonderzoek repre-
sentatief te maken naar leeftijd, geslacht en ernst van de motorische beperkingen.
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Onderzoek naar personen met een verstandelijke beperking (pvh)

Inleiding
Over de algemene leefsituatie van mensen met een verstandelijke handicap zijn 
nauwelijks gegevens voorhanden, een reden waarom er tot nu toe weinig over deze
groep werd gerapporteerd in de Rapportage gehandicapten. Alleen op het gebied van
wonen en zorg worden veel gegevens verzameld, onder meer door de Vereniging
Gehandicaptenzorg Nederland, de vgn (maar hierin wordt vaak maar een beperkt
aantal achtergrondkenmerken meegenomen). De leefsituatie van mensen met een
verstandelijke beperking is echter veel breder dan wonen en zorg. Over die andere
aspecten, zoals het sociale netwerk, de vrijetijdsbesteding, de dagbesteding en de
financiële positie van personen met een verstandelijke handicap, is veel minder bekend.
Om meer inzicht te krijgen in de leefsituatie van volwassenen met een verstandelijke
handicap, heeft het scp gegevens verzameld. Dit onderzoek wordt aangeduid als
Onderzoek naar personen met een verstandelijke handicap 2000 (pvh 2000). Dit
onderzoek is gefinancierd door het Sociaal en Cultureel Planbureau en het ministerie
van vws (afdeling meva).

Onderwerpen
In het onderzoek naar mensen met een verstandelijke handicap komen de volgende
onderwerpen aan bod:
– achtergrond (demografie);
– ondersteuningsbehoefte (ernst van de handicap, gedragsstoornissen, 

zelfredzaamheid);
– woonomgeving (kenmerken van de woonsituatie, wachtlijsten);
– kenmerken gezin (sociaal-economische status ouders, gezinssamenstelling,

belasting in het gezin);
– dagbesteding/arbeid (type dagbesteding, tevredenheid, vervoer);
– vrije tijd (lidmaatschap verenigingsleven, behoefte, bioscoop- of restaurant-

bezoek);
– sociaal netwerk;
– gezondheid en het gebruik van medische voorzieningen;
– gebruik van zorgverlening thuis (thuiszorg, informele hulp, spd, opvang-

mogelijkheden, pgb);
– financiële positie.

Steekproef
De populatie voor het onderzoek pvh 2000 bestaat uit volwassenen (18 jaar en ouder)
met een verstandelijke handicap die gebruikmaken van een woonvoorziening en/of
een dagvoorziening voor ouderen of die een sociale werkvoorziening bezoeken. Bij
een woonvoorziening is onderscheid gemaakt tussen een aivg (algemene instelling
voor verstandelijk gehandicapten, waaronder sociowoningen en – in dit onderzoek –
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instellingen voor meervoudig gehandicapten vallen) en een gvt (gezinsvervangend
tehuis, inclusief het wonen in een dependance of een vorm van intensief begeleid
zelfstandig wonen).

Vanwege de overlap tussen bewoners van woonvoorzieningen en gebruikers van
dagbesteding/werkvoorziening, zijn bij deze laatste voorzieningen alleen degenen
geselecteerd die niet in een woonvoorziening wonen. Deze mensen kunnen (begeleid)
zelfstandig of bij ouders/verzorgers wonen. 

Er werd gestreefd naar gegevens over 1.000 personen. Tabel B2 geeft een overzicht
van de opzet ven de steekproef.

Tabel B2 Geplande omvang van de netto steekproef, PVH 2000 

dagbesteding
sociale 

dagverblijven werkvoorziening ‘thuis-
(DVO) (SWV) zitters’ totaal

woonvoorziening
instellingen voor verstandelijk 
gehandicapten (AIVG) x x 400 400
gezinsvervangende tehuizen (GVT) 150 150 x 300
bij ouders of (begeleid) zelfstandig wonend 150 150 x 300
totaal 300 300 400 1.000

Voor het opstellen van het steekproefkader is gebruikgemaakt van een adressen-
bestand van het ministerie van vws, de Zorgnota 2000 en de Adresgids gehandicap-
tenzorg 1999. Deze drie bronnen zijn samengevoegd tot één bestand. Hierin zijn
alleen hoofdlocaties opgenomen. Deze instellingen zijn gestratificeerd naar regio
(noord, oost, west, zuid, grote steden) en omvang van de instelling. Voor het onder-
zoek is een deel van alle instellingen benaderd, gespreid over Nederland. De adressen
in deze steekproef zijn willekeurig gekozen.

Per voorziening is willekeurig een klein aantal personen met een verstandelijke han-
dicap geselecteerd (10 in een aivg, 4 in een gvt, 3 in een dvo en 6 in een swv),
waarbij mensen binnen een instelling uit verschillende woonvormen dezelfde kans
hadden (mensen in een dependance van een gvt of in een sociowoning hadden
dezelfde kans om in de steekproef te komen als degenen in de hoofdlocatie).

Uitgesloten van de steekproef zijn mensen die alleen lichamelijke beperkingen of
psychische problemen hebben en die van een voorziening voor gehandicapten
gebruikmaken (bijvoorbeeld in de sociale werkvoorziening).
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Respondenten
Voor het onderzoek zijn gegevens verzameld bij verschillende informanten. Welke
dat waren hing af van de woonsituatie van de persoon met een verstandelijke handicap.
– Als deze in een woonvoorziening woonde (in een aivg of gvt), dan werden de

meeste gegevens over de actuele leefsituatie van de gehandicapte verzameld bij de
wooninstelling middels een schriftelijke enquête. Daarnaast zijn (telefonische)
enquêtes afgenomen bij de familie (veelal ouders) van de verstandelijk gehandicapte.
Deze vragen gingen vooral over de gezinssituatie (op het moment van het inter-
view en op het moment van de uithuisplaatsing).

– Als de persoon met een verstandelijke handicap bij ouders/verzorgers woonde, dan
werden de meeste gegevens over de actuele leefsituatie van de gehandicapte in een
mondeling interview verzameld bij de ouders/verzorgers. Daarnaast zijn (schrifte-
lijke) enquêtes afgenomen bij de dagvoorziening of sociale werkplaats. Deze laatste
gingen vooral over datgene wat de gehandicapte overdag deed, maar ook over de
ondersteuningsbehoefte.

– Als degene met een verstandelijke handicap zelfstandig woonde, dan werden drie
informanten gebruikt: de meeste gegevens over de actuele leefsituatie van de
gehandicapte zijn verzameld bij de gehandicapte zelf, al dan niet samen met de
begeleider van de spd of gvt. Daarnaast zijn (telefonische) enquêtes afgenomen
bij de familie (veelal ouders) over de gezinssituatie (op het moment van het inter-
view en op het moment van de verhuizing). Tot slot zijn (schriftelijke) enquêtes
afgenomen bij de dagvoorziening of sociale werkplaats over datgene wat de
gehandicapte overdag doet en over de ondersteuningsbehoefte.

Daarnaast is, wanneer de persoon met een verstandelijke handicap hiertoe zelf in
staat was, een mondeling interview van 30 minuten afgenomen bij deze persoon.
Deze vragen gingen onder meer over de keuzevrijheid, de vrijetijdsbesteding en het
sociale netwerk.

Het bleek niet haalbaar om in dit, grootschalige, onderzoek alle gewenste gegevens
te verzamelen bij de mensen met een verstandelijke handicap zelf. Daarvoor was het
aantal vragen dat in dit onderzoek aan de orde kwam te groot.

In tabel B3 staat een overzicht van het aantal vragen dat aan de verschillende typen
respondenten is gevraagd.
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Tabel B3 Overzicht van de variabelen die in PVH zijn opgenomen

totaal woonvoorziening      bij ouders wonend zelfstandig/BZW
(max) person. ouders ouders dagv. zelf/pers. ouders dagv.

algemeen 2 2 – 2 2 2 2 2
huishoudenskenmerken 5 3 – 5 – 5 – –
achtergrond 6 – 6 6 – – 6 –
ondersteuning 32 32 – 17 15 17 – 15
woonomgeving (in tehuis) 10 10 – – – – – –
woonomgeving (zelfstandig/ouders) 7 – – 4 – 7 – –
sociaal-economische status 6 – 6 4 – – 6 –
huishoudbox uithuisplaatsing 6 – 6 – – – 6 –
huidige belasting 6 – – 6 – – – –
vroegere belasting 5 – 5 – – – 5 –
wachtlijst woonvoorziening 8 – 4 8 – – 4 –
dagbesteding-globaal/wachtlijst 6 2 3 6 – 2 6 –
dagbesteding-details 10 10 – 1 9 1 – 9
vrije tijd 21 21 – 20 – 20 – –
sociaal netwerk 16 16 – 13 – 16 – –
gezondheid 13 13 – 13 – 13 – –
zorgverlening (ouders) 27 – – 27 – – – –
zorgverlening (IBZW) 18 – – – – 18 – –
pgb 3 – 3 3 – – 3 –
inkomen 9 – 9 6 – – 6 –

totaal 206 118 45 143 26 99 42 26
totaal 206 163 169 167

onderzoeksvorm schrift. telef. mondel. schrift. schrift. telef. mondel.
enquêteduur 45 min. 30 min. 60 min. 15 min. 45 min. 30 min. 15 min.

Bron: SCP (PVH 2000)

Representativiteit
Er is gecontroleerd of de respondenten representatief waren voor de verschillende
groepen waaruit zij afkomstig waren. Hierbij is gekeken naar leeftijd, geslacht, ernst
van de verstandelijke handicap, regio en capaciteit. Als referentiegegevens is gebruik-
gemaakt van registratiegegevens (zoals gegevens uit de Landelijke registratie zorg-
en dienstverlening aan mensen met een verstandelijke handicap (lrz) en de vgn-
cliëntenregistraties, zie bijvoorbeeld vgn 2001).

Er zijn verschillende weegfactoren geconstrueerd om het bestand representatief te
maken. Dit betreft onder meer een weegfactor voor de beide typen woonvoorzieningen
(AIVG’s en GVT’s). Vervolgens zijn de zelfstandig wonende gebruikers van DVO’s en
SWV’en dusdanig gewogen dat de gehele dvo/swv-populatie representatief was
(degenen in een dvo/swv die ondersteund wonen, hadden immers al een weegfactor
voor de woonvoorziening gekregen). Tot slot is een correctiefactor geconstrueerd die
rekening houdt met de onderlinge verhoudingen tussen de vier typen voorzieningen.
Daar waar in dit rapport gebruikgemaakt wordt van het pvh-onderzoek, wordt altijd
het gewogen onderzoeksbestand bedoeld.
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Tabel B4 geeft een overzicht van enkele kenmerken van de respondenten.

Tabel B4 Overzicht PVH-respondenten (in absolute (gewogen) aantallen) 

dagbestedinga woonsituatie
zelfst./

DVO SWV ouders GVT AIVG totaal

18-44 jaar 139 284 315 98 226 640
45-64 jaar 55 118 108 69 123 299
≥ 65 jaar 15 1 3 19 35 57

vrouw 106 120 148 85 165 397
man 102 284 278 102 219 599

lichte handicaps 82 263 233 100 42 396
matige of ernstige handicaps 126 141 173 86 342 600

totaal 209 403 426 186 384 996

totaal - ongewogen 328 268 359 254 395 996

a De aantallen respondenten naar dagbesteding tellen niet op tot het totaal, doordat veel instellingsbewoners geen
DVO/SWV bezoeken (maar dagbesteding in de instelling hebben of de hele dag thuis zitten).

Bron: SCP (PVH 2000) 

Hierbij wordt nogmaals nadrukkelijk vermeld dat het pvh alleen 18-plussers bevat
die gebruikmaken van een voorziening voor wonen, dagbesteding (dvo) of werken
(swv) en dat het hiermee dus niet representatief is voor alle 18-plussers. 

Er wordt echter van uitgegaan dat het aantal personen met een verstandelijke 
handicap dat helemaal geen gebruik maakt van voorzieningen, gering is. Er zijn in
Nederland ongeveer 80.000 volwassenen met een verstandelijke handicap (deze
schatting is een gemiddelde van de 73.000 verstandelijk gehandicapten van 18 jaar of
ouder uit het onderzoek van Maas et al. 1988 (zie ook bijlage D) en de 88.000 die, op
basis van Limburgse data, gevonden worden in een recenter prevalentieonderzoek
van de Universiteit Maastricht (Van Schrojenstein Lantman-de Valk et al. 2002).

Uit de instellingsregistraties blijkt dat er ongeveer 47.000 volwassenen in een
instelling voor verstandelijk gehandicapten of in een gezinsvervangend tehuis wonen
(zie § 7.4). Dit betekent dat bijna 60% van de volwassenen met een verstandelijke
handicap in een intra- of semi-murale woonvoorziening woont.

Uit tabel 3.19 is bovendien af te leiden dat circa 23.000 verstandelijk gehandicapten
bij ouders of (begeleid) zelfstandig wonen en bij een sociale werkvoorziening werken,
en dat circa 5.500 mensen een dagvoorziening voor ouderen bezoeken en bij ouders
of (begeleid) zelfstandig wonen. Op basis hiervan wordt geconcludeerd dat er onge-
veer 4.500 volwassenen met een verstandelijke handicap zijn die geen enkele voor-
ziening gebruiken (en dus gemist worden in het pvh-onderzoek). Dit is circa 0,5%
van het totale aantal mensen met een verstandelijke handicap.
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Bijlage C  Gebruikte databestanden

Aanvullend voorzieningengebruik onderzoek (avo)
Het avo is een vierjaarlijks onderzoek om gegevens te verkrijgen over het gebruik van
een groot aantal maatschappelijke en culturele voorzieningen door de Nederlandse
bevolking. Het onderzoek richt zich zowel op meting van het gebruik van voorzienin-
gen als op meting van een breed scala van kenmerken die een huishouden en de indi-
viduele personen binnen een huishouden karakteriseren.

Doelpopulatie Nederlandse bevolking van 6 jaar en ouder, zelfstandig 
wonend

Soort onderzoek enquête
Steekproefeenheid huishouden
Entiteiten personen en huishoudens
Steekproefkader PTT-afgiftepuntenbestand
Steekproefmethode tweetrapssteekproef: gemeenten/adressen; stratificatie 

naar gemeentegrootte
Verzamelmethode mondelinge + schriftelijke vragenlijst
Opdrachtgever Sociaal en Cultureel Planbureau (scp)
Frequentie vierjaarlijks, vanaf 1979
Weging personen: naar leeftijd/geslacht/burgerlijke staat/

urbanisatiegraad (vanaf 1995 ‘stedelijkheid’); huis-
houdens: naar weegfactor hoofd huishouden

Berichtgevers voor sommige kinderen één van de ouders
Verslagperiode het gebruik van voorzieningen wordt gepeild voor een

voorgaande periode, variërend van enkele maanden tot 
enkele jaren

avo’91
Uitvoerder veldwerk NSS / Marktonderzoek
Veldwerkperiode september 1991 - december 1991
Steekproefomvang 12.797 huishoudens
Respons 5.458 huishoudens; 13.105 personen (43%)

avo’95
Uitvoerder veldwerk GfK Interact
Veldwerkperiode september 1995 - januari 1996
Steekproefomvang 9.305 huishoudens
Respons 6.421 huishoudens; 14.489 personen (69%)
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avo’99
Uitvoerder veldwerk GfK PanelServices Benelux
Veldwerkperiode september 1999 - februari 2000
Steekproefomvang 9.216 huishoudens
Respons 6.125 huishoudens; 13.490 personen (66%)

avo-gehandicapten
In aanvulling op het Aanvullend Voorzieningengebruik Onderzoek 1999 is een onder-
zoek uitgevoerd onder mensen met een (langdurige) lichamelijke beperking, met het
doel aanvullende informatie te verkrijgen over onderwerpen als aanpassingen op de
arbeidsplaats, extra kosten die mensen met gezondheidsproblemen maken, het
gebruik van speciaal vervoer en de toegankelijkheid van openbare gebouwen (zie ook
bijlage B).

Doelpopulatie NL-huishoudens met een of meer gehandicapte leden
Soort onderzoek enquête
Steekproefeenheid huishouden
Entiteiten personen; huishoudens
Steekproefkader respondenten van het reguliere avo’99 en GfK Script-

panel
Steekproefmethode random selectie op grond van screeningsvragen
Verzamelmethode mondelinge vragenlijst
Opdrachtgever Sociaal en Cultureel Planbureau (scp)
Frequentie eenmalig
Uitvoerder veldwerk GfK PanelServices Benelux
Veldwerkperiode mei 2000 - juli 2000
Weging naar leeftijd, geslacht en ernst van de beperking
Steekproefomvang 2.197 personen
Respons 1.309 personen (76%)

Enquête beroepsbevolking (ebb)
In de Enquête beroepsbevolking worden sinds 1987 gegevens verzameld ten behoeve
van de beschrijving van personen naar hun positie op de arbeidsmarkt. De ebb bevat
demografische en arbeidsmarktkenmerken, waaronder één variabele die de aggregatie
tot een huishouden mogelijk maakt. De demografische kenmerken hebben betrekking
op alle leden van het huishouden. De vragen naar positie op arbeidsmarkt worden
alleen gesteld aan personen van 15 jaar of ouder.

Met ingang van oktober 1999 is de ebb een roterend panelonderzoek geworden en
is de vragenlijst gewijzigd.
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Doelpopulatie Nederlandse bevolking van 15 jaar en ouder, zelfstandig 
wonend

Soort onderzoek enquête
Steekproefeenheid adres
Entiteiten personen en huishoudens
Steekproefkader geografisch basisregister
Steekproefmethode gestratificeerde tweetrapssteekproef: gemeenten, 

adressen; stratificatie naar gemeente
Verzamelmethode computerondersteunde mondelinge vragenlijst (CAPI)
Opdrachtgever Centraal Bureau voor de Statistiek (cbs)
Uitvoerder veldwerk Centraal Bureau voor de Statistiek (cbs)
Frequentie continu, sinds 1987
Weging naar leeftijd, geslacht, burgerlijke staat, stedelijkheid
Berichtgevers proxi-interview door ander lid van het huishouden 

mogelijk

ebb’98
Veldwerkperiode 1998
Steekproefomvang 107.000 adressen
Respons 58.000 adressen (54%); 80.541 personen

Patiëntenpanel chronisch zieken (ppcz)
Het Patiëntenpanel Chronisch Zieken (ppcz) betreft een steekproef van mensen met
een chronische aandoening, die willekeurig geselecteerd zijn via een aselecte steek-
proef van huisartsenpraktijken. Doel van het ppcz is gedurende een langere periode
informatie te verzamelen over de zorg voor mensen met een chronische aandoening
en hun maatschappelijke positie, waaronder hun arbeidsmarktpositie en hun finan-
ciële situatie. Hiertoe wordt het ppcz tweemaal per jaar gedurende drie jaar geënquê-
teerd.

Doelpopulatie mensen met chronische aandoeningen van 15 jaar en 
ouder, zelfstandig wonend

Soort onderzoek enquête
Steekproefeenheid personen
Entiteiten personen
Steekproefkader Registratiesysteem van Gevestigde Huisartsen (Nivel); 

huisartsendossiers
Steekproefmethode tweetrapssteekproef: huisartsenpraktijken, individuen
Verzamelmethode schriftelijke vragenlijsten
Opdrachtgever Fonds voor Chronisch Zieken, ministerie van 

Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Inspectie voor de 
gezondheidszorg, ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid
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Uitvoerder veldwerk Nivel
Frequentie jaarlijks twee enquêtes
Weging huisartsenpraktijken: naar regio en urbanisatiegraad
Verslagperiode het voorafgaande jaar

ppcz’98
Veldwerkperiode april-mei 1998 en oktober-november 1998
Steekproefomvang 2.992 personen (april 1998); 2.445 personen (oktober 1998)
Respons 2.487 personen (83%; april 1998); 2.262 personen 

(93%; oktober 1998)

ppcz’99
Veldwerkperiode april-mei 1999 en oktober-november 1999
Steekproefomvang 2.376 personen (april 1999); 2.198 personen (oktober 1999)
Respons 2.006 personen (84%; april 1999); 1.935 personen 

(88%; oktober 1999)

ppcz2000
Veldwerkperiode april-mei 2000 en oktober-november 2000
Steekproefomvang 2.050 personen (april 2000); 1.927 personen (oktober 2000)
Respons 1.835 personen (90%; april 2000); 1.740 personen 

(90%; oktober 2000)

Permanent onderzoek naar de leefsituatie (pols)
pols is een groot, continu onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek
(cbs) naar verschillende onderwerpen betreffende de leefsituatie, zoals gezondheid,
arbeidsomstandigheden, rechtsbescherming, veiligheid, tijdsbesteding en wonen.
Deze informatie komt beschikbaar over allerlei groepen in de bevolking. pols
bestaat uit verschillende modules. Alle respondenten krijgen een basisvragenlijst
voorgelegd. De vragenlijsten voor de verschillende modules worden aan een deel van
de respondenten voorgelegd. In pols zijn verschillende oudere onderzoeken geïnte-
greerd: het DLO (Doorlopend leefsituatie onderzoek), de ERV (Enquête Rechts-
bescherming en Veiligheid), de Gezondheidsenquête (GEZ) en het Woningbehoefte-
onderzoek (wbo).

Doelpopulatie Nederlandse bevolking van 0 jaar en ouder in particuliere 
huishoudens

Soort onderzoek enquête
Steekproefeenheid persoon
Entiteiten personen
Steekproefkader gemeentelijke basisadministratie (GBA)
Steekproefmethode tweetrapssteekproef: gemeenten, personen; stratificatie

naar gemeente; maandelijkse deelsteekproeven
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Opdrachtgever Centraal Bureau voor de Statistiek (cbs)
Uitvoerder veldwerk Centraal Bureau voor de Statistiek (cbs)
Frequentie continu, vanaf 1997
Berichtgevers bij kinderen jonger dan 12 jaar is het interview afgenomen 

met een ouder of verzorger; de vragen voor de hoofdkost-
winner over de inkomenssituatie van het huishouden 
kunnen door iemand anders zijn beantwoord

Basisvragenlijst 
De basisvragenlijst van pols bevat vragen naar achtergrondkenmerken en naar 
algemene leefsituatiekenmerken.
Verzamelmethode computerondersteunde mondelinge vragenlijst (CAPI) en

computerondersteunde telefonische enquête (CATI)
Weging naar leeftijd en geslacht, burgerlijke staat, stedelijkheids-

graad, COROP-gebied, huishoudgrootte
Steekproefomvang 1999: 76.054 personen
Respons 1999: 42.605 personen (56%)

Gezondheid en arbeid 
Het doel van de pols-module Gezondheid en Arbeid is het schetsen van een zo 
volledig mogelijk overzicht van de ontwikkelingen in de gezondheidstoestand, het
gebruik van medische en maatschappelijke voorzieningen, de leefstijl, waaronder
arbeidsomstandigheden en het preventief gedrag van de Nederlandse bevolking.
Verzamelmethode computerondersteunde mondelinge vragenlijst (CAPI) en 

schriftelijke vragenlijst (PAPI)
Weging naar leeftijd en geslacht, burgerlijke staat, stedelijkheids-

graad, COROP-gebied, huishoudgrootte; werkzaam, 
gezondheid, roken

Steekproefomvang 1999: 17.661 personen
Respons 1999: 9.877 personen

Participatie
Het onderdeel participatie van pols bevat gegevens over onveiligheid, preventie en
politiehulp en over maatschappelijke participatie van respondenten van de module
Recht en Participatie. In 1997 is een selectie van Participatie opgenomen in het
bestand Vrijwilligerswerk.

Doelpopulatie Nederlandse bevolking van 12 jaar en ouder in particuliere 
huishoudens

Verzamelmethode computerondersteunde mondelinge vragenlijst (CAPI)
Weging naar leeftijd en geslacht, burgerlijke staat, stedelijkheids-

graad, COROP-gebied, huishoudgrootte

283Bijlagen



Steekproefomvang 1999: 8.827 personen
Respons 1999: 4.767 personen (54%)

Personen met een verstandelijke handicap (pvh)
Het pvh is een onderzoek om inzicht te krijgen in de leefsituatie van volwassen (18+)
verstandelijk gehandicapten. Hiertoe zijn gegevens verzameld over personen die
wonen in een algemene instelling voor verstandelijk gehandicapten (aivg) of gezins-
vervangend tehuis (gvt) en/of gebruik maken van een dagvoorziening voor ouderen
(dvo) of een sociale werkvoorziening (swv).

Doelpopulatie verstandelijk gehandicapten van 18 jaar en ouder die 
gebruik maken van een woonvoorziening en/of dag-
besteding, zelfstandig wonend of in instellingen verblijvend

Soort onderzoek enquête
Frequentie eenmalig
Entiteiten personen
Steekproefeenheid persoon
Steekproefmethode tweetrapssteekproef: instellingen, personen
Steekproefkader adressenbestand ministerie van vws; Zorgnota 2000; 

adresgids gehandicapten 1999
Verzamelmethode mondelinge, schriftelijke en telefonische vragenlijst
Opdrachtgever Sociaal en Cultureel Planbureau (scp)
Uitvoerder veldwerk GfK PanelServices Benelux
Veldwerkperiode 8 mei 2000 - 31 december 2000 (vanaf 22 maart 2000 

werden de instellingen benaderd)
Berichtgevers familie en verzorgers van woonvoorzieningen, begeleiders

van dagbesteding of sociale werkvoorziening
Weging naar leeftijd, geslacht, mate van handicap, regio en 

capaciteit van de instelling
Steekproefomvang 530 instellingen, waarvan er 323 zijn benaderd
Respons 199 instellingen hebben medewerking verleend; 

996 personen

Sociaal-economisch panelonderzoek (SEP)
In 1984 is het Centraal Bureau voor de Statistiek gestart met het Sociaal-economisch
panelonderzoek (SEP). Doel van het onderzoek is een samenhangend beeld te geven
van de sociaal-economische situatie van huishoudens en personen, met name van
veranderingen daarin. In het SEP zijn gegevens opgenomen over demografische 
kenmerken, opleiding, arbeidssituatie, inkomen, wonen, consumptie, bezit, schuld
en welvaartsbeleving.
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Doelpopulatie NL-bevolking van 16 jaar en ouder, zelfstandig wonend
Soort onderzoek enquête
Steekproefeenheid adres
Entiteiten personen en huishoudens
Steekproefkader PTT-afgiftepuntenbestand
Steekproefmethode tweetrapssteekproef: gemeenten, adressen
Verzamelmethode mondelinge vragenlijst, vanaf 1991 computerondersteund 

(CAPI)
Opdrachtgever Centraal Bureau voor de Statistiek (cbs)
Uitvoerder veldwerk Centraal Bureau voor de Statistiek (cbs)
Frequentie jaarlijks, tot 1990 tweemaal per jaar
Weging naar gemeentegrootte, leeftijd, geslacht en burgerlijke 

staat
Berichtgevers de vragen op huishoudniveau zijn aan één persoon in het

huishouden, bij voorkeur het hoofd, gesteld
Verslagperiode de uitgebreide inkomensvragen hebben betrekking op 

het voorafgaande kalenderjaar

SEP’99
Veldwerkperiode april 1999
Steekproefomvang circa 5.000 huishoudens
Respons 12.516 personen; 5.023 huishoudens

Tijdbestedingsonderzoek (tbo)
Het tijdbestedingsonderzoek is een vijfjaarlijks onderzoek onder de Nederlandse
bevolking. Het onderzoek bevat naast achtergrondvragen algemene vragen over tijds-
besteding. Bovendien wordt de respondent gevraagd om gedurende één week in een
dagboek per kwartier bij te houden aan welke activiteiten dat besteed is.

Doelpopulatie Nederlandse bevolking van 12 jaar en ouder
Soort onderzoek enquête
Steekproefeenheid persoon
Entiteiten personen
Steekproefkader PTT-afgiftepuntenbestand
Verzamelmethode mondelinge vragenlijst; in 2000 computer assisted 

personal interviewing (CAPI); dagboek
Steekproefmethode enkelvoudige aselecte steekproef met random route
Verzamelmethode mondelinge en schriftelijke vragenlijst + dagboek
Opdrachtgever Sociaal en Cultureel Planbureau (scp) en anderen
Uitvoerder veldwerk Intomart
Frequentie vijfjaarlijks, sinds 1975
Weging naar leeftijd, geslacht, urbanisatiegraad, plaats in het 

gezin en werkzaamheid
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tbo2000
Veldwerkperiode oktober 2000 - november 2000
Verslagperiode dagboek: 1-7 oktober, 8-14 oktober en 

29 oktober - 4 november 2000
Respons 1.813 personen (25%)

286 Bijlagen



Bijlage D Omvang doelgroepen

Tabel D1 Ernst van de lichamelijke beperkingen, bij personen van 6 jaar en ouder (exclusief 
instituutsbevolking), naar leeftijdscategorie en geslacht, 1 januari 2001 (in procenten en 
absolute aantallen x 1.000)

6-19 jaar 20-64 jaar ≥ 65 jaar totaal
man vrouw tot. man vrouw tot. man vrouw tot. man vrouw tot.

geen beperkingen (%) 92,6 90,3 91,4 83,0 77,7 80,4 50,0 32,8 39,9 80,7 72,3 76,5
wel beperkingen (%) 7,4 9,7 8,6 17,0 22,3 19,6 50,0 67,2 60,1 19,3 27,7 23,5

wv. licht 5,2 7,9 6,5 11,5 14,2 12,8 23,0 24,3 23,8 11,8 14,9 13,3
wv. matig 2,2 1,8 2,1 4,3 5,8 5,0 16,9 23,2 20,6 5,4 8,0 6,7
wv. ernstig a a a 1,2 2,3 1,8 10,1 19,7 15,7 2,1 4,8 3,5

lichte beperkingen 
(x 1.000) 72 105 176 577 694 1.267 197 281 480 857 1.095 1.945

matige beperkingen
(x 1.000) 31 24 54 216 283 495 145 269 415 392 589 980

ernstige beperkingen
(x 1.000) a a a 61 112 178 87 228 316 152 354 512

a Omdat jeugdigen maar zelden beperkingen hebben, zijn hier de matige en de ernstige beperkingen samengenomen.

Bron: SCP (AVO’95-’99)

Tabel D2 Aandeel mensen dat zelf aangeeft een somatische aandoening te hebben die vaak 
chronisch is, 1 januari 2001 (in procenten en absolute aantallen x 1.000)

6-19 jaar 20-64 jaar ≥ 65 jaar totaal
man vrouw tot. man vrouw tot. man vrouw tot. man vrouw tot.

geen ‘chronische’ 
ziekte (%) 83,9 84,1 84,0 73,0 63,5 68,2 49,2 40,2 44,4 73,5 66,5 69,9

wel ‘chronische’ 
ziekte (%) 16,1 15,9 16,0 27,0 36,5 30,8 50,8 59,8 55,6 26,5 33,5 30,1
wv. 1 ziekte 14,1 13,3 13,7 20,5 24,6 22,6 30,1 30,0 30,1 19,9 22,2 21,1
wv. 2 ziekten 2,0 2,7 2,3 4,5 7,8 6,2 12,8 15,5 14,3 4,5 7,1 5,8
wv. ≥ 3 ziekten 2,0 4,0 3,0 7,8 14,2 11,3 2,0 4,2 3,1

met ‘chronische’ 
ziekte (x 1.000) 224 211 434 1.354 1.783 3.049 436 693 1.121 1.924 2.468 4.403

Bron: CBS (POLS’97-‘99) SCP-bewerking
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Tabel D3 Geschatte aantal personen met verstandelijke beperkingen, inclusief tehuisbevolking, 
naar ernst van de beperkingen, leeftijdscategorie en geslacht, 1 januari 2001 (in absolute 
aantallen, afgerond op honderdtallen) 

lichte beperkingen ernstige beperkingen totaal
man vrouw totaal man vrouw totaal

4- 9 jaar 2.700 2.300 5.000 3.500 2.500 6.000 11.000
10-19 jaar 8.100 4.800 12.900 4.800 3.500 8.300 21.200
20-29 jaar 6.700 4.700 11.400 4.700 3.200 7.900 19.300
30-39 jaar 5.000 4.100 9.100 6.100 5.000 11.100 20.200
40-49 jaar 3.600 2.000 5.600 5.200 5.000 10.200 15.800
50-59 jaar 2.500 1.200 3.700 3.400 2.500 5.900 9.600
60-64 jaar 600 200 800 800 700 1.500 2.300
≥ 65 jaar 700 300 1.100 1.200 1.400 2.600 3.700

totaal 30.100 19.600 49.700 29.700 23.900 53.600 103.300

Bron: Maas et al. (1988) SCP-bewerking
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Bijlage E Beperkingenmaten PVH-onderzoek

In deze bijlage wordt verslag gedaan van de constructie van een aantal beperkingen-
schalen voor het pvh2000-onderzoek. De meetinstrumenten zijn gebaseerd op een
aantal items, waarbij met behulp van een principale-componentenanalyse het aantal
items is gereduceerd tot slechts één variabele (zie voor een uitleg over de praktische
toepassing van deze methode De Wit 1997). Voor elk meetinstrument wordt aangegeven
op welke items dit gebaseerd is en hoe groot de betrouwbaarheid is. Als betrouw-
baarheidscoëfficiënt is Cronbach’s alpha gebruikt.

De vragen betreffende gedragsproblematiek en mobiliteit zijn gesteld aan de begelei-
ders van de woonvoorziening als de betrokkene in een gvt of aivg woont, en aan
begeleiders van de dagbesteding of sociale werkvoorziening als de betrokkene (bege-
leid) zelfstandig of bij familie woont. De overige schalen zijn gebaseerd op antwoor-
den van de begeleiders van de woonvoorziening als de betrokkene in een gvt of
aivg woont, en van de familie als de betrokkene (begeleid) zelfstandig of bij familie
woont.

Het instrument dat meet in hoeverre de persoon met een verstandelijke handicap
problemen heeft met de persoonlijke verzorging, is gebaseerd op de volgende vraag: In
hoeverre kan betrokkene de volgende activiteiten zelfstandig uitvoeren?
– wc-bezoek;
– aan-/uitkleden;
– wassen/douchen/baden;
– eten en drinken.
De schaal voor persoonlijke verzorging heeft een alpha van 0,95. De vier items hebben
een hoge onderlinge correlatie en een hoge item-totaalcorrelatie (alles hoger dan 0,75).
Op basis van deze schaal worden de respondenten in tweeën gedeeld: een groep met
geen enkel probleem versus de rest.

Het instrument dat de vaardigheid in het uitvoeren van een aantal huishoudelijke taken
meet, is gebaseerd op de volgende vraag: In hoeverre kan betrokkene de volgende
activiteiten zelfstandig uitvoeren?
– afwassen;
– eigen kamer netjes houden;
– broodmaaltijd verzorgen.
De schaal voor huishoudelijke activiteiten heeft (na weging) een alpha van 0,93. De
drie items1 hebben een hoge onderlinge correlatie en een hoge item-totaalcorrelatie
(alles hoger dan 0,75). De respondenten worden op basis van deze schaal in tweeën
gedeeld: een groep die een heel klein beetje problemen heeft met het zelfstandig 
uitvoeren van huishoudelijke taken versus de rest.
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Met de schaal voor zelfredzaamheid wordt aangegeven in hoeverre de persoon met een
verstandelijke handicap zelfredzaam is in het verkeer, bij het boodschappen doen en
bij het beheren van het huishoudgeld. Het instrument is gebaseerd op de volgende
vragen:
– Gaat betrokkene zelfstandig op pad binnen de woonwijk?
– Maakt betrokkene zelfstandig gebruik van het openbaar vervoer?
– Doet betrokkene zelfstandig een eenvoudige boodschap?
– Doet betrokkene zelfstandig dagelijkse boodschappen?
– Kan betrokkene zijn/haar zakgeld of huishoudgeld zelfstandig beheren?
De schaal voor zelfredzaamheid heeft een alpha van 0,90. De vijf items hebben (rede-
lijk) hoge onderlinge correlaties (item over geld beheren 0,53 tot 0,60, overige items
hoger dan 0,65) en redelijk hoge item-totaalcorrelaties (item over geld beheren 0,62,
overige items boven 0,70).

Ook is gevraagd of er sprake is van gedragsproblematiek, en zo ja van welke proble-
men. En als er sprake was van gedragsproblematiek, werd per item gevraagd of dat
dagelijks, wekelijks, maandelijks of nooit is.2 Het betreft de volgende items:3

– Is bij betrokkene sprake van gedragsproblematiek?
– zelfverwondend gedrag (bonken, zichzelf slaan, zichzelf krabben);
– aandachtvragend gedrag (drammen, weglopen, jengelen, gillen);
– contactstoornis (in zichzelf gekeerd, geen contact);
– verslavingsgedrag (overmatig eten, alcoholgebruik, gokken);
– verbale agressie tegen personen (schelden, dreigen);
– lichamelijke agressie tegen personen (schoppen, slaan, krabben);
– afwijkend seksueel gedrag (naaktlopen, ontuchtige handelingen);
– schadelijk gedrag (kapot maken, brand stichten, stelen);
– afwijkend gedrag bij eten of drinken.
De schaal voor gedragsproblemen heeft een alpha van 0,79. De onderlinge correlaties
tussen de items is laag (tussen 0,01 en 0,47) en de item-totaalcorrelaties zijn ook niet
erg hoog (van 0,31 tot 0,65). Op basis hiervan is alleen een tweedeling toegepast:
mensen met en mensen zonder gedragsproblematiek.

De mobiliteitsschaal meet in hoeverre de persoon met een verstandelijke handicap te
maken heeft met verschillende motorische beperkingen. De volgende vragen zijn in
de schaal meegenomen:4

– In welke mate kan betrokkene zichzelf voortbewegen?
– Is betrokkene spastisch?
– Heeft betrokkene motorische beperkingen?
De schaal voor mobiliteit heeft een alpha van 0,84. De drie items hebben (redelijk)
hoge onderlinge correlaties (hoger dan 0,45) en een redelijke item-totaalcorrelatie
(boven 0,50).
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Het instrument dat communicatieve vaardigheden meet is gebaseerd op de volgende
items:
– Heeft betrokkene visuele beperkingen?
– Heeft betrokkene auditieve beperkingen?
– Hoe maakt betrokkene duidelijk wat hij/zij wil? 
De betrouwbaarheid van de schaal gemeten door Cronbach’s alpha levert de waarde
0,41 op. Een erg goede schaal is het niet. Als aparte schaal wordt deze dan ook niet in
de analyses meegenomen. Hij is wel meegenomen in de totaalschaal (zie hierna),
omdat hij daar wel voldoet.

De schalen die zojuist besproken zijn, zijn vervolgens met behulp van een factor-
analyse tot een totaalschaal gecondenseerd. Omdat de factoranalyse twee factoren
aanwijst en omdat de betrouwbaarheid van de totaalschaal stijgt als de schaal voor
gedragsproblematiek wordt verwijderd, is ervoor gekozen gedragsproblematiek als
afzonderlijke schaal te gebruiken en die niet op te nemen in de totaalschaal. Dat
betekent dat de totaalschaal de volgende onderdelen bevat:
– communicatie
– persoonlijke verzorging
– huishoudelijke activiteiten
– zelfredzaamheid
– mobiliteit
De totaalschaal heeft een alpha van 0,83. De totaalschaal en diverse subschalen 
blijken goed samen te hangen met de ernst van de verstandelijke handicaps.

Naast de boven beschreven schalen is ook getracht een schaal voor psychische aan-
doeningen te construeren op basis van vragen over epilepsie, autisme en dementie.
Maar er is geen zodanige correlatie te vinden dat een dergelijke schaal gerechtvaardigd
kan worden.
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Noten

1 Aanvankelijk was ook een item over het bereiden van een warme maaltijd in de
schaal opgenomen. Omdat dit item een lage correlatie heeft met de andere
items én omdat dit item inhoudelijk ook anders lijkt dan de andere items, is het
uit de schaal weggelaten.

2 Als er geen sprake is van gedragsproblemen zijn de antwoorden omgecodeerd
tot ‘nooit’ bij de overige items. 

3 Er waren ook items over autisme en andere gedragsproblemen, maar omdat
deze heel laag correleren met de andere items en met de schaal, zijn ze uit de
schaal weggelaten.

4 Er was ook een item over epilepsie. Omdat dit item een lagere correlatie heeft
met de andere items (lager dan 0,32) en met de schaal (0,31) én omdat dit item
inhoudelijk ook iets anders lijkt dan de andere items, is het uit de schaal weg-
gelaten.
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