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VOORWOORD

De Rapportage gehandicapten 1997 is de derde rapportage van het Sociaal en
Cultureel Planbureau (SCP) over mensen met beperkingen. Eerder verschenen de
Rapportage gehandicapten (1993) en de Rapportage gehandicapten 1995. In deze
rapportage wordt een beeld geschetst van de leefomstandigheden van mensen met
beperkingen. Hierbij wordt niet alleen een vergelijking gemaakt tussen mensen met
en zonder beperkingen, maar wordt ook ingegaan op het gebruik van uiteenlopende
voorzieningen. Zo wordt in dit Cahier aandacht besteed aan onderwijs, arbeid,
financiële positie, woonsituatie, gebruik van zorgverlening en vrijetijdsbesteding.
Door deze rapportages elke twee jaar uit te brengen wordt inzicht verkregen in de
ontwikkeling van de maatschappelijke positie van deze bevolkingscategorie en de
resultaten van het gehandicaptenbeleid.
Niet alleen gehandicapten, maar de gehele bevolking met lichamelijke of verstandelijke beperkingen vormen het object van deze rapportage. De positie van
chronisch zieken komt alleen aan bod voorzover zij beperkingen ondervinden als
gevolg van hun ziekte.
De rapportages over gehandicapten komen voort uit een vraag van het ministerie
van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) om regelmatig over de leefsituatie
van een aantal bevolkingscategorieën te worden geïnformeerd. Deze bevolkingscategorieën worden gekenmerkt door bijzondere omstandigheden, die vaak
specifieke beleidsmaatregelen vereisen. Op dezelfde manier wordt ook regelmatig
over ouderen en jeugdigen gerapporteerd. Deze opdracht sluit aan bij die van het
ministerie van Binnenlandse Zaken om periodiek een rapportage over etnische
minderheden op te stellen.

Drs. Th.H. Roes
(wnd. directeur)
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1 INLEIDING

Op verzoek van verschillende ministeries stelt het Sociaal en Cultureel Planbureau
(SCP) periodiek rapportages op over jeugd, ouderen en gehandicapten1 (in opdracht
van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) en over minderheden
(in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken).
De Rapportage gehandicapten 1997 betreft de derde rapportage inzake mensen met
beperkingen (zie noot 1). De opzet van deze rapportage is identiek aan die van de
tweede rapportage, zij het dat sommige aspecten meer, en andere aspecten minder
aandacht krijgen. Zo wordt in deze rapportage minder uitgebreid stilgestaan bij de
omschrijving van de doelgroep, maar wordt daarentegen ook ingegaan op het
onderwerp vrijetijdsbesteding en de huishoudenssamenstelling van mensen met
beperkingen.
Mensen met lichamelijke en/of verstandelijke beperkingen vormen het object van
deze studie. Hierbij is een onderscheid te maken naar de ernst en de aard van de
beperkingen. Het overheidsbeleid richt zich met name op mensen met ernstige
beperkingen. Vaak blijkt echter dat mensen met matige beperkingen ook wel
degelijk tot de doelgroep behoren. Dit zijn vaak mensen die zichzelf dankzij allerlei
voorzieningen nog kunnen redden. Als zij echter deze voorzieningen zouden
ontberen, dan zouden ook zij weleens ernstig beperkt kunnen zijn.
Bij de aard van de beperkingen valt bijvoorbeeld te denken aan het onderscheid
tussen lichamelijke en verstandelijke beperkingen, maar eventueel ook aan het
verschil tussen mensen met beperkingen bij het zien of horen (mensen met
zintuiglijke beperkingen) en mensen met beperkingen bij het lopen, bij de
persoonlijke verzorging of de huishoudelijke activiteiten (mensen met motorische
beperkingen).
Ernstige beperkingen kunnen een negatieve invloed hebben op het vermogen om de
sociale rollen die van mensen worden verwacht (zoals onderwijs volgen of arbeid
verrichten) te vervullen. Als mensen met ernstige beperkingen ondanks het gebruik
van hulpmiddelen of aanpassingen moeite hebben om deze sociale rollen te
vervullen, zijn zij doorgaans aangewezen op voorzieningen die de uitvoering van
deze rollen overnemen. Een voorbeeld kan dit wellicht verduidelijken: wanneer
mensen niet meer kunnen werken, zijn zij aangewezen op een uitkering en als
mensen niet langer zelfstandig kunnen wonen, zullen zij in een tehuis moeten
worden opgenomen. De categorie mensen die de uitvoering van die sociale rollen
(deels) aan anderen moet overlaten, is (deels) afhankelijk van voorzieningen en
heeft (een deel van) de zelfstandigheid moeten prijsgeven. Deze mensen zijn,
volgens de definitie, gehandicapt. In hoofdstuk 2 wordt meer aandacht besteed aan
de relatie tussen 'beperkingen' en 'handicaps' en de begrippen die in dit rapport
worden gebruikt om de doelgroep van deze rapportage aan te duiden.
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Dit rapport kent drie delen. In het eerste deel van de rapportage (hoofdstuk 2)
wordt ingegaan op de doelgroep van de rapportage en de samenhang tussen de
begrippen 'stoornis', 'beperking' en 'handicap'. Daar in de Rapportage
gehandicapten 1995 (Timmermans en Schoemakers-Salkinoja 1996) uitgebreid
aandacht is besteed aan deze samenhang, zal hier worden volstaan met een
samenvatting van hetgeen in de vorige rapportage is vermeld. Vervolgens wordt
een beeld geschetst van de omvang van de doelgroep (het aantal mensen met
beperkingen, naar aard en ernst van die beperkingen). Dit hoofdstuk wordt
aangevuld met gegevens over de samenstelling van het huishouden van personen
met beperkingen.
Deel 2 (de hoofdstukken 3 tot en met 9) is sterk beschrijvend van aard. In ieder
hoofdstuk wordt eerst een vergelijking gemaakt tussen mensen (of huishoudens)
zonder beperkingen en mensen (of huishoudens) met lichte, matige of ernstige
beperkingen. Daarna wordt het gebruik van zeer uiteenlopende voorzieningen op
een aantal deelterreinen bestudeerd, te weten:
- onderwijs
- arbeid
- financiële positie
- wonen (zelfstandig wonenden)
- zorg (zelfstandig wonenden)
- combinaties van wonen en zorg
- vrijetijdsbesteding.
Waar mogelijk zal ook gekeken worden naar ontwikkelingen in de tijd (bv. een
vergelijking van het gebruik van voorzieningen in de periode 1983-1995).
In hoofdstuk 3 wordt een beeld geschetst van het onderwijs aan mensen met
beperkingen. Hier wordt beschreven in hoeverre jeugdigen gebruikmaken van
voorzieningen in het reguliere onderwijs (begeleiding, aanpassingen) en van
speciaal onderwijs. Ook wordt ingegaan op het gebruik van volwasseneneducatie
door mensen met beperkingen.
De arbeidssituatie is het onderwerp van hoofdstuk 4. Hier wordt eerst beschreven in
hoeverre mensen met beperkingen werken. Vervolgens wordt een beeld geschetst
van het gebruik van voorzieningen om de arbeidsdeelname te bevorderen (zoals
arbeidsbemiddeling of aanpassing van de werkomgeving).
In hoofdstuk 5 wordt ingegaan op de financiële positie. Eerst wordt een
vergelijking gemaakt tussen de bruto- en besteedbare huishoudensinkomens van
huishoudens met en zonder beperkingen. Vervolgens komen de spreiding van het
inkomen, de armoedegrens en de vermogenspositie van mensen met beperkingen
aan de orde. Ten slotte wordt stilgestaan bij de ziektegerelateerde uitgaven die
mensen met beperkingen doen.
De huisvesting van zelfstandig wonende mensen met beperkingen is het onderwerp
van hoofdstuk 6. Hier wordt eerst een beschrijving gegeven van de woonvorm en
woonlasten. Vervolgens wordt ingegaan op de bereikbaarheid van de woning en het
gebruik van woningaanpassingen.
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In hoofdstuk 7 wordt aandacht besteed aan het gebruik van hulpmiddelen en het
gebruik van diverse vormen van zorg (thuiszorg, informele hulp, particuliere hulp)
door zelfstandig wonende mensen met beperkingen. Ook wordt hier ingegaan op
het gebruik van het persoonsgebonden budget.
In hoofdstuk 8 staat de samenhang tussen het gebruik van zorg en wonen centraal.
Hier wordt eerst geschetst hoeveel mensen met beperkingen intramuraal verblijven.
Vervolgens wordt aandacht geschonken aan de kwaliteit van zorg die instellingen
leveren.
In hoofdstuk 9 wordt geschetst hoe mensen met beperkingen hun vrije tijd
besteden. Hierbij wordt met name ingegaan op de vrijetijdsbesteding buitenshuis en
de relatie met vervoersvoorzieningen.
In het derde deel van deze rapportage (hoofdstukken 10 en 11) wordt bestudeerd in
hoeverre het hebben van beperkingen leidt tot een zo groot rolverlies dat, ondanks
de beschikbaarheid van voorzieningen, een verlies van zelfstandigheid optreedt.
Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen zelfstandigheid op economisch gebied en
zelfstandigheid in de persoonlijke levenssfeer. Economische zelfstandigheid wordt
verbonden aan onderwijs, arbeid en financiële positie. Mensen moeten de kans
hebben zich door middel van onderwijs zo te bekwamen dat ze in staat zijn en
blijven, al dan niet met behulp van voorzieningen, hun brood te verdienen met
beroepsarbeid. Zijn ze daartoe ondanks allerlei voorzieningen niet in staat, dan zijn
ze aangewezen op een uitkering.
De tweede onderscheiden vorm van zelfstandigheid betreft de persoonlijke levenssfeer. Mensen moeten een dak boven hun hoofd hebben en in die woning moeten ze
voor zichzelf kunnen zorgen. Wie daartoe in het geheel niet in staat is, is aangewezen op tehuizen die intensieve verzorging, verpleging en begeleiding bieden.
Mensen moeten daarnaast hun woning kunnen verlaten om verplichtingen na te
komen of relaties met anderen te onderhouden. Wie daartoe niet in staat is, is
opgesloten in de eigen woning of is afhankelijk van voorzieningen die dagbesteding
en begeleiding bieden. Een belangrijke voorwaarde voor dit aspect van zelfstandigheid in de persoonlijke levenssfeer is dat mensen in staat zijn (gesteld) zich te
verplaatsen. Zelfstandigheid in de persoonlijke levenssfeer is verbonden aan sociale
rollen op het vlak van wonen, huishoudelijke en persoonlijke verzorging en
besteding van de vrije tijd.
Het doel van dit derde deel van de rapportage is in kaart te brengen hoeveel mensen
met beperkingen in welke mate afhankelijk zijn, welke rol voorzieningen daarin
spelen en hoe die afhankelijkheid, bijvoorbeeld door het voeren van overheidsbeleid, te verkleinen valt.
De rapportage wordt afgesloten met een samenvattende beschouwing (hoofdstuk 12).
Bij de samenstelling van het hoofdstuk over arbeid (hoofdstuk 4) is gebruikgemaakt
van een voorstudie die door het Verwey-Jonker Instituut is opgesteld (Van Gelder
en Gorter 1997).
Daarnaast is door een aantal SCP-medewerkers aan deze rapportage bijgedragen.
Dit betreft (in alfabetische volgorde):
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Ria Bronneman-Helmers (onderwijs)
Lex Herweijer (onderwijs)
Mirjam de Klerk (demografie, zorg, wonen)
Ans Merens (huishoudenssamenstelling)
Evert Pommer (inkomen)
Leendert Ruitenberg (inkomen)
Irma Schoemakers-Salkinoja (demografie, samenhang zorg en wonen)
Joost Timmermans (arbeid, vrijetijdsbesteding).

Noot
1

14

Hoewel dit Cahier Rapportage gehandicapten heet, heeft dit rapport betrekking op mensen met
beperkingen. Niet iedereen met beperkingen hoeft ook handicaps te ervaren, zo zal in hoofdstuk 2
duidelijk worden.

2 AFBAKENING EN KWANTIFICERING VAN DE DOELGROEP

2.1 Inleiding
Onderwerp van deze rapportage vormt de groep 'gehandicapten'. Het is echter
allerminst duidelijk wat hieronder moet worden verstaan. Zo is er bijvoorbeeld een
overlap met andere doelgroepen van beleid, zoals chronisch zieken of arbeidsongeschikten. Vaak wordt gebruikgemaakt van de verzamelterm 'mensen met
beperkingen'. In dit hoofdstuk wordt eerst stilgestaan bij de definiëring van de
doelgroep en de samenhang tussen de begrippen 'beperkingen' en 'handicaps'
(§ 2.2). Daarna wordt ingegaan op het begrippenkader dat in deze rapportage wordt
gebruikt en wordt uiteengezet op welke manier mensen met beperkingen zijn te
traceren in bestaand onderzoeksmateriaal (§ 2.3). Vervolgens wordt een schatting
gemaakt van het aantal mensen met lichamelijke beperkingen in Nederland (§ 2.4).
Hierbij wordt een onderscheid gemaakt naar aard en ernst van de beperkingen. Bij
de aard wordt gedoeld op bijvoorbeeld zintuiglijk beperkingen of beperkingen bij de
persoonlijke verzorging. Een schatting van het aantal mensen met verstandelijke
beperkingen komt aan de orde in paragraaf 2.5. In paragraaf 2.6 wordt aandacht
besteed aan de samenstelling van het huishouden van mensen met beperkingen. Het
hoofdstuk wordt afgesloten met een korte samenvatting (§ 2.7).
2.2 Stoornissen, beperkingen en handicaps
De begrippen 'stoornissen', 'beperkingen' en 'handicaps' zijn geordend en helder
omschreven door de WHO (1980) in de International classification of impairments,
disabilities and handicaps (ICIDH).
Op dit moment wordt door de WHO gewerkt aan een herziening van de ICIDH. In
deze herziene versie, de ICIDH-2, wordt niet langer gesproken van beperkingen,
maar wordt gekeken naar de activiteiten die mensen al dan niet kunnen uitvoeren
(WHO 1997). Deze activiteiten kunnen variëren van basisactiviteiten (zien) tot
complexe handelingen (autorijden). De term 'handicaps' is vervangen door
'participatie', waarin de interactie tussen de persoon met beperkingen en de
omgeving tot uitdrukking komt. Omdat de herziene ICIDH-2 nog niet gereed is,1
wordt in deze rapportage nog uitgegaan van de oorspronkelijke ICIDH. Verwacht
wordt dat in 1999 een definitieve versie van de ICIDH-2 zal verschijnen. In de
volgende Rapportage gehandicapten zal hier uitgebreider aandacht aan worden
besteed.
Een 'stoornis' (impairment) is "iedere afwezigheid of afwijking van een psychologische, fysiologische of anatomische structuur of functie" (WCC 1995). Dit begrip
verwijst naar een deficiënte functie op orgaanniveau, zoals een verlamming van een
been. Een stoornis is de uitdrukking van een ziekte. De WHO (1980) onderscheidt
negen stoornissen:
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-

cognitieve stoornissen
andere psychische stoornissen
taalstoornissen
oorstoornissen
oogstoornissen
inwendige stoornissen
stoornissen van het bewegingsapparaat
misvormingen
algemene, sensore of andere stoornissen (een restcategorie).

Timmermans et al. (1994) wijzen erop dat het begrip 'stoornis' slechts beperkt
bruikbaar is, omdat slechts heel weinig mensen geheel vrij van stoornissen zijn.
Volgens de definitie heeft immers iedereen met een bril of contactlenzen een
stoornis. Wanneer een (oog)stoornis afdoende wordt gecompenseerd (met behulp
van een bril), is er geen sprake van een beperking.
Onder een 'beperking' (disability) wordt verstaan: "iedere vermindering of afwezigheid (als gevolg van een stoornis) van de mogelijkheid tot een voor de mens
normale activiteit, zowel wat de wijze als wat de reikwijdte van de uitvoering
betreft" (WCC 1995). Hierbij gaat het om het uitvoeren van individuele activiteiten,
waarbij vooral wordt gelet op de dagelijkse bezigheden, zoals voortbewegen,
lichamelijke verzorging en huishoudelijke activiteiten (Van den Bos 1989). De
WHO (1980) noemt de volgende beperkingen:
- gedragsbeperkingen
- communicatiebeperkingen
- beperkingen in de persoonlijke verzorging
- beperkingen in het voortbewegen
- beperkingen in de lichaamsbeweging
- vaardigheidsbeperkingen
- situationele beperkingen
- beperkingen in bijzondere vaardigheden
- beperkingen in andere activiteiten.
De laatste twee categorieën zijn niet nader omschreven en worden in de praktijk
vaak gebruikt als restcategorie. Er is voorgesteld om de categorieën 'vaardigheidsbeperkingen', 'situationele beperkingen' en 'beperkingen in huishoudelijke bezigheden' te vervangen door 'beperkingen in huishoudelijke bezigheden', 'beperkingen
met betrekking tot werk/arbeid' en 'beperkingen met betrekking tot recreatieve
bezigheden' (Heerkens et al. 1992).
Stoelinga et al. (1996) wijzen erop dat bij volwassenen en ouderen het hebben van
een chronische ziekte of aandoening de belangrijkste oorzaak is van het hebben van
beperkingen, maar dat dit beslist niet wil zeggen dat mensen met chronische
aandoeningen altijd belemmeringen in het dagelijks functioneren ondervinden. Het
hebben van langdurige of blijvende beperkingen vormt het 'scharnierpunt' (d.w.z.
de gemeenschappelijke noemer) tussen chronisch zieken en gehandicapten.
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Een 'handicap' wordt gedefinieerd als "een nadelige positie van een persoon als
gevolg van een stoornis of een beperking, welke de normale rolvervulling van de
betrokkene begrenst of verhindert" (WCC 1995). Hierbij gaat het om de gevolgen
van stoornissen of beperkingen voor het sociale functioneren, zoals arbeidsongeschiktheid of sociale isolatie. Kenmerkend voor de handicap is de tegenstelling
tussen prestatie en toestand van de persoon enerzijds en de eigen verwachtingen of
die van de sociale omgeving anderzijds. Wat wel en niet een handicap wordt genoemd, is ook afhankelijk van culturele invloeden (Schoemakers-Salkinoja en
Hessing-Wagner 1987). De WHO (1980) maakt een onderscheid in zeven soorten
handicaps:
- handicap in oriëntatievermogen
- handicap in fysieke onafhankelijkheid
- handicap in mobiliteit
- handicap in bezigheden
- handicap in sociale integratie
- handicap in economische zelfstandigheid
- andere handicaps.
In de Rapportage gehandicapten wordt in eerste instantie gekeken naar mensen die
beperkingen ondervinden. Of mensen als gevolg van hun beperkingen ook
gehandicapt zijn, hangt - conform de definitie in de ICIDH - af van de mate waarin
zij sociaal nadeel ondervinden of bepaalde sociale rollen niet kunnen uitvoeren. In
de Rapportages gehandicapten is gekozen voor een indeling in rollen die afwijkt
van die van de ICIDH, maar die meer aansluit bij het overheidsbeleid. In figuur 2.1
staan deze rollen weergegeven.
Linksboven in figuur 2.1 wordt weergegeven dat het type en de ernst van beperkingen bepalen in welke mate bepaalde rollen vervuld kunnen worden. Linksonder
in figuur 2.1 is aangeduid dat de vraag welke rollen vervuld moeten worden niet
alleen afhangt van wat individuen zelf wensen, maar ook van de eisen die hun
directe omgeving aan hen stelt of van wat professionals of overheden in dezen als
norm stellen. Het gaat hierbij om de vraag wie wat beschouwt als normaal sociaal
functioneren.
Tussen de mogelijke, de gewenste en de feitelijke rolvervulling kunnen zich
discrepanties voordoen. Het zijn deze discrepanties die als sociaal nadeel kunnen
worden beschouwd. In welke mate er discrepanties optreden, wordt mede bepaald
door de aanwezigheid van voorzieningen die de uitvoering van bepaalde rollen
kunnen bevorderen.
In het voorgaande werd al opgemerkt dat de gewenste rolvervulling door
verschillende partijen wordt bepaald. Elk van die partijen hanteert zijn eigen
normen over wat men als handicap beschouwt. Achtereenvolgens kunnen de
volgende normen worden onderscheiden: de beleidsnorm, de professionele norm en
de belevingsnorm. De eerste is de norm van voorzieningen en regelingen, die vaak
wordt beschouwd als een zogenoemde beleidsnorm, omdat de instandhouding van
een voorziening door de overheid een politieke erkenning van een maatschappelijk
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probleem inhoudt. Bij toepassing van deze norm worden slechts diegenen als
gehandicapt aangemerkt die voldoen aan de - veelal wettelijke - eisen die voor
toelating tot de voorziening gelden.
Figuur 2.1 Relaties tussen mogelijke, gewenste en feitelijke rolvervulling en aspecten van het zelfstandig
functioneren

Een tweede mogelijke norm is die van de ICIDH. Bij toepassing hiervan worden
slechts zij als doelgroep gezien die door hun beperkingen gehandicapt zijn in de
zin van de omschrijving in de ICIDH. Deze norm zou men een professionele norm
kunnen noemen, omdat zij op een min of meer wetenschappelijke leest is
geschoeid.
Een derde norm gaat uit van de eigen aspiraties van mensen of die van hun
omgeving. Gaat van de ICIDH de suggestie uit dat er een universele norm is voor
bevredigend maatschappelijk functioneren, wanneer de persoonlijke beleving als
norm wordt gehanteerd, geldt daarnaast als voorwaarde dat mensen die een
handicap in termen van de ICIDH hebben, hun leven ook als onbevredigend
moeten ervaren. Men spreekt in dit geval van een belevingsnorm.
In deze rapportage is de omschrijving van de categorie 'gehandicapten' ontleend
aan de eisen voor toelating tot de voorzieningen, dus aan de beleidsnorm. Van een
handicap zal worden gesproken als de feitelijke rolvervulling afwijkt van wat
gebruikelijk is volgens de normen van gewenste rolvervulling die zijn vastgelegd in
regelingen en voorzieningen.
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In de hoofdstukken 3 tot en met 9 wordt voornamelijk ingegaan op de discrepanties
waarvan in figuur 2.1 werd gesproken en op het beleid dat - veelal in de vorm van
gesubsidieerde voorzieningen - wordt gevoerd om die discrepanties weg te nemen.
Het gaat in die hoofdstukken om de mate van handicaps bij de vervulling van
afzonderlijke rollen. In de hoofdstukken 10 en 11 worden die rollen in onderling
verband geplaatst. Dat leidt tot een oordeel over de mate waarin de zelfstandigheid
van mensen met beperkingen wordt bedreigd. Hierbij wordt onderscheid gemaakt
tussen zelfstandigheid op economisch gebied en zelfstandigheid in de persoonlijke
levenssfeer.
Wanneer mensen niet in staat zijn om een opleiding te volgen en aansluiting te
vinden bij de arbeidsmarkt en zij daardoor niet zelfstandig in hun levensonderhoud
kunnen voorzien, dan is hun economische zelfstandigheid aangetast. Op dezelfde
manier wordt de zelfstandigheid van mensen in de persoonlijke levenssfeer
aangetast als mensen niet voor zichzelf kunnen zorgen en niet zelfstandig kunnen
wonen2 en aangewezen zijn op de begeleiding van anderen.
Uiteenlopende soorten voorzieningen kunnen mensen met beperkingen in staat
stellen hun zelfstandigheid te behouden. Zo kunnen mensen met ernstige
beperkingen bij het verplaatsen wellicht lopen met behulp van een loophulpmiddel
(wandelstok, rollator). In dat geval is er geen sprake van een handicap of verlies
van de zelfstandigheid. Daarentegen is iemand die zich niet met behulp van een
wandelstok kan verplaatsen afhankelijk van anderen. Hij kan zijn sociale rollen
niet meer vervullen en is daarom gehandicapt. De rol van voorzieningen bij het
bevorderen van de zelfstandigheid komt nadrukkelijk in de hoofdstukken 10 en 11
aan de orde.
2.3 Begrippenkader en gebruikte databestanden
2.3.1 Verschillende typen beperkingen
De gegevens die in dit rapport worden gepresenteerd zijn voornamelijk afkomstig
uit het Aanvullend voorzieningengebruik onderzoek 1995 (AVO'95) van het SCP.
Dit onderzoek, dat eens in de vier jaar wordt gehouden (zie ook bijlage A voor een
korte omschrijving), bevat zowel algemene kenmerken van mensen
(opleidingsniveau, positie op de arbeidsmarkt, inkomensgegevens, woonsituatie) als
gegevens over het gebruik van een groot aantal voorzieningen. Daarnaast bevat het
AVO'95 een groot aantal vragen over beperkingen die mensen kunnen
ondervinden, op basis waarvan een aantal maten is ontwikkeld om vast te stellen of
mensen beperkingen hebben bij het zien, het horen, het zich verplaatsen, de
persoonlijke verzorging, de huishoudelijke taken, de arm/handfunctie en het zitten
en staan (De Wit 1997). Op basis van een aantal van deze maten zijn ook twee
samenvattende maten opgesteld (zie ook tabel 2.1). In bijlage B wordt een korte
uitleg gegeven van de samenhang tussen de verschillende maten en de manier
waarop deze zijn geoperationaliseerd.
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Tabel 2.1 Samenhang tussen diverse typen beperkingen, zoals die in de Rapportage gehandicapten 1997 worden
gebruikt op basis van het AVO'95
beperkingen in het horen
beperkingen in het zien
beperkingen in de persoonlijke verzorging
beperkingen in het verplaatsen
beperkingen in de huishoudelijke verzorging
beperkingen in het zitten en staan
beperkingen in de arm/handfunctie

motorische beperkingen
motorische beperkingen
motorische beperkingen
motorische beperkingen
-

lichamelijke beperkingen
lichamelijke beperkingen
lichamelijke beperkingen
lichamelijke beperkingen
lichamelijke beperkingen
lichamelijke beperkingen
-

De beperkingen die in de linkerkolom van tabel 2.1 worden genoemd, kennen drie
categorieën: niet, matig en ernstig beperkt. De samenvattende maten die worden
genoemd in de laatste twee kolommen vier categorieën: geen, lichte, matige en
ernstige beperkingen. In bijlage B worden voorbeelden gegeven van de betekenis
van de verschillende categorieën. In deze rapportage worden soms (bv. bij een uitsplitsing naar leeftijdscategorieën) de categorieën 'matige' en 'ernstige' beperkingen
samengenomen, omdat er anders te kleine aantallen respondenten met ernstige
beperkingen zijn om uitspraken over te doen.
In het AVO'95 zijn niet voor alle typen beperkingen indicatoren te vinden. Zo zijn
er geen indicatoren beschikbaar voor gedragsbeperkingen en zijn er met betrekking
tot de communicatie wel indicatoren voor beperkingen in het horen en zien, maar
niet voor het spreken. In tabel 2.2 is een vergelijking gemaakt tussen de typen
beperkingen die in deze rapportage worden gebruikt en die welke in de ICIDH
worden onderscheiden.

Tabel 2.2 Typen beperkingen volgens de ICIDH, zoals die zijn terug te vinden in de Rapportage gehandicapten 1997
beperkingen volgens ICIDH

beperkingen in Rapportage gehandicapten 1997
(op basis van het AVO'95)

gedragsbeperkingen

-

communicatiebeperkingen

beperkingen in het horen
beperkingen in het zien

beperkingen in de persoonlijke verzorging

beperkingen in de persoonlijke verzorging

beperkingen in het zich voortbewegen

beperkingen in het zich verplaatsen

beperkingen in de lichaamsbeheersing

beperkingen in de huishoudelijke verzorging

vaardigheidsbeperkingen

beperkingen in de arm/handfunctie

situationele beperkingen

beperkingen in het zitten en staan

Bron: Raad voor gezondheidsresearch (1981); Timmermans et al. (1994)
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OESO-indicator voor beperkingen
De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) heeft
een lijst met 16 items ontwikkeld waarmee kan worden vastgesteld of er sprake is
van langdurige lichamelijke beperkingen in het zelfstandig functioneren (de
zogenoemde OESO- of OECD-indicator). Later heeft het CBS voorgesteld om een
verkorte lijst (7 van de beschikbare items, die betrekking hebben op het
gezichtsvermogen, het gehoor, het til- en het loopvermogen) te gebruiken, met
aanvullende items voor mensen van 55 jaar en ouder (Van Sonsbeek 1988; Van
Sonsbeek en Verwey 1991). Wanneer een respondent aangeeft dat hij ten minste
één van de items niet zelf kan uitvoeren, dan ervaart deze persoons ernstige
beperkingen. Geeft iemand aan één of meer items met grote moeite te kunnen
vervullen, maar kan deze persoon dit wel zelf, dan ervaart hij of zij matige
beperkingen. Beide indicatoren, zowel de uitgebreide als de verkorte versie, worden
onder meer gebruikt door het CBS (Gezondheidsenquête). Ook het instituut voor
Maatschappelijke Gezondheidszorg van de Erasmus Universiteit Rotterdam heeft
de OESO-indicator gebruikt in zijn onderzoek naar chronisch zieken (zie ook de
hoofdstukken 5 en 10).
2.3.2 Het begrip 'belemmeringen'
De maten voor lichamelijke beperkingen zoals die in deze rapportage worden
gebruikt, zijn alleen beschikbaar voor het AVO'95. In eerdere AVO's zijn wel
vergelijkbare vragen opgenomen, maar die verschillen toch dusdanig dat een
verantwoorde vergelijking van verschillende AVO's niet mogelijk is. Wél is in
eerdere AVO's (vanaf 1983) en in diverse bestanden van het CBS (w.o. de
Gezondheidsenquête en enquêtes in het kader van het Doorlopend leefsituatieonderzoek) één algemene vraag opgenomen naar de mate waarin mensen zichzelf
belemmerd voelen. Hoewel met deze ene vraag niet alle mensen met beperkingen
worden achterhaald, worden de mensen met matige en ernstige lichamelijke
beperkingen toch redelijk geïdentificeerd (Heide 1996). Voor tijdreeksanalyses en
voor gegevens die niet in het AVO'95, maar wel in andere enquêtes beschikbaar
zijn, zal daarom gebruik worden gemaakt van de 'belemmeringenmaat'. Deze maat
kent drie categorieën: niet, licht en ernstig belemmerd. De termen 'beperkingen' en
'belemmeringen' worden beide gebruikt in deze rapportage, afhankelijk van de
gebruikte databestanden.
De samenhang tussen het hebben van beperkingen en de mate waarin mensen zich
belemmerd voelen, wordt weergegeven in tabel 2.3. Met name mensen die ernstige
beperkingen ondervinden bij de persoonlijke verzorging, het lopen en de
huishoudelijke activiteiten voelen zich ernstig belemmerd in hun dagelijkse
bezigheden. Mensen met problemen bij het horen of de arm/handfunctie
(waaronder ook de fijne motoriek) voelen zich beduidend minder belemmerd (zie
ook Heide 1996). Beperkingen bij het zien leiden alleen tot belemmeringen als er
sprake is van ernstige gezichtsbeperkingen.
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Tabel 2.3 Mate waarin zelfstandig wonende personen van 16 jaar en ouder met ernstige beperkingen zich op
verschillende terreinen belemmerd voelen, 1995 (in procenten)
persoonlijke
verzorging
niet belemmerd
licht belemmerd
ernstig belemmerd

lopen huishoudelijke
activiteiten

9
14
77

11
17
72

13
20
67

zitten
en staan

zien

horen

arm/handfunctie

13
25
62

26
19
55

37
29
34

61
13
26

Bron: SCP (AVO'95)

In andere onderzoeken, zoals het Inkomenspanel (CBS), het Budgetonderzoek
(CBS) of het Tijdsbestedingsonderzoek (SCP) zijn mensen met beperkingen niet als
zodanig te identificeren. Soms kunnen wel arbeidsgehandicapten, arbeidsongeschikten of chronisch zieken worden geïdentificeerd. Deze groepen kunnen soms
een indicatie geven van de situatie van mensen met beperkingen, al zijn er ook
grote verschillen tussen deze groepen (zie § 2.4.5 en § 2.4.6).
In 1995 heeft naast het reguliere AVO een additioneel onderzoek plaatsgevonden
om meer (jonge) personen met beperkingen in het onderzoek te betrekken. Deze
mensen zijn gerecruteerd uit een panel dat jaarlijks wordt geënquêteerd door AGB,
de uitvoerders van het veldwerk.3 Aan deze panelleden is een screeningsvragenlijst
voorgelegd met een aantal vragen over beperkingen. Wanneer mensen beperkingen
hadden, is hun de reguliere AVO-vragenlijst voorgelegd. In deze rapportage wordt
deze extra groep aangeduid als het 'AGB-scriptpanel'.
2.3.3 Verstandelijke beperkingen
Er zijn in het AVO geen gegevens beschikbaar over verstandelijke beperkingen.
Hiervoor zijn twee oorzaken aan te voeren. Ten eerste is het heel lastig om in een
algemene enquête te vragen naar verstandelijke beperkingen. Ten tweede zijn er te
weinig mensen met verstandelijke beperkingen in Nederland (zie ook § 2.5) om bij
een steekproef van ongeveer 16.000 mensen een dusdanig groot aantal mensen met
verstandelijke beperkingen te traceren dat over hen betrouwbare uitspraken kunnen
worden gedaan.
De gegevens over mensen met verstandelijke beperkingen die in dit rapport worden
gebruikt, zijn dan ook afkomstig van ofwel registraties (zie hierna) ofwel uit de
literatuur. Vaak wordt een onderscheid gemaakt in lichte en ernstige verstandelijke
beperkingen, waarbij ernstige beperkingen dan doelen op een IQ van 35 of lager
(zie ook Timmermans et al. 1994: 25).
2.3.4 Registraties
Ten slotte wordt in deze rapportage gebruikgemaakt van diverse registraties,
bijvoorbeeld de registraties van het bijzonder onderwijs, arbeidsregistraties en
wachtlijstregistraties van diverse woon- en zorgvoorzieningen. De doelgroep
'mensen met beperkingen' is niet in alle registraties even goed terug te vinden. Hier
wordt in de volgende hoofdstukken apart aandacht aan besteed. Zo hebben niet alle
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leerlingen in het speciaal onderwijs beperkingen (sommigen hebben bijvoorbeeld
gedragsstoornissen) en zijn in de arbeidsregistraties alleen mensen te traceren die
arbeidsongeschikt zijn. Deze laatste groep blijkt niet helemaal te overlappen met de
doelgroep 'mensen met beperkingen' (zie ook § 2.4.6).
2.4 Aantal mensen met lichamelijke beperkingen
In deze paragraaf wordt een schatting gegeven van het aantal mensen in Nederland
dat beperkingen ondervindt. Hierbij ligt de nadruk op de zelfstandig wonenden.
Onder 'zelfstandig wonend' worden ook jeugdigen die bij hun ouders wonen,
verstaan. Het gaat hier om alle mensen die niet in een instelling (verpleeghuis,
woonvoorziening) wonen.
De recentste schatting van het aantal mensen met beperkingen stamt uit het eind
van de jaren tachtig en is gebaseerd op de resultaten van de Gezondheidsenquête
die het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft gehouden onder bijna 25.000
inwoners van Nederland (CBS/Nimawo 1990). In dit hoofdstuk wordt gebruikgemaakt van deze resultaten, aangevuld met recentere gegevens uit het AVO'95. Er
zijn overigens voornemens bij het CBS, SCP en TNO/PG om op korte termijn
nieuw onderzoek te verrichten naar het aantal mensen met beperkingen.
2.4.1 Aantal mensen met beperkingen volgens CBS-methode
Voordat wordt ingegaan op het aantal mensen dat volgens de gezondheidsmeting al
dan niet ernstige of minder ernstige beperkingen ondervindt, wordt eerst kort
omschreven hoe deze gegevens over beperkingen tot stand zijn gekomen. In de
Gezondheidsenquêtes die tussen 1986 en 1988 werden afgenomen worden tien
typen beperkingen onderscheiden (zie ook tabel 2.4). Deze beperkingen zijn
uitgewerkt in een aantal vragen naar problemen bij concrete dagelijkse
handelingen. Deze vragen zijn vervolgens hiërarchisch geordend. Dat wil zeggen
dat het onvermogen om de ene handeling te verrichten, zwaarder werd gewogen
dan het onvermogen om een andere handeling te verrichten. De vragen kenden
antwoordcategorieën die lopen van 'kan de handeling zonder moeite verrichten' tot
'kan de handeling in het geheel niet verrichten'. De ernst van een type beperking is
samengesteld op basis van de hiërarchie in vragen en antwoordcategorieën. Zo
werd bijvoorbeeld 'heeft enige moeite met lopen' als een lichte beperking bij het
verplaatsen opgevat, 'heeft problemen met tien minuten lopen zonder te stoppen' als
een minder ernstige beperking, 'kan alleen met hulpmiddelen of hulp van anderen
lopen' als een ernstige beperking en 'kan helemaal niet binnenshuis of buitenshuis
lopen' als een zeer ernstige beperking.
Naast deze tien typen beperkingen wordt door het CBS ook een totaalscore van de
beperkingen onderscheiden. Wie bij een van de tien typen beperkingen zeer ernstig
beperkt is, is ook ernstig beperkt in de totaalscore. Als iemand bij een type
beperking wel ernstig beperkt is, maar nergens zeer ernstig scoort, wordt hij in het
totaaloverzicht als beperkt beschouwd.
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In tabel 2.4 wordt een schatting weergegeven van het aantal zelfstandig wonende
personen, ouder dan 5 jaar, dat beperkingen ondervindt. Hiertoe is de schatting van
het CBS uit 1986-1988 over het percentage mensen in de bevolking dat
beperkingen ondervindt, toegepast op de recentste bevolkingsstatistieken. Een meer
recente schatting is er niet. Ongeveer 4% van de zelfstandig wonende bevolking
van 5 jaar en ouder kent zeer ernstige beperkingen.4 In 1996 betrof dat 585.000
mensen. Ruim 11%, ruim 1,6 miljoen Nederlanders, kent ernstige lichamelijke
beperkingen. Bijna 5 miljoen zelfstandig wonenden, ruim een derde van de
Nederlandse bevolking, kent lichte beperkingen.
In de vorige Rapportages gehandicapten werd een aantal van 545.000 mensen met
ernstige beperkingen genoemd (Timmermans et al. 1994; Timmermans en
Schoemakers-Salkinoja 1996). Deze toename van ongeveer 40.000 mensen met
ernstige beperkingen is gebaseerd op een toename van de Nederlandse bevolking in
de afgelopen tien jaar en de licht toegenomen vergrijzing in die periode. Met name
het aantal oudere mensen (die relatief veel beperkingen kennen) is toegenomen.

Tabel 2.4 Schatting van het aantal zelfstandig wonende personen van 5 jaar en ouder dat beperkingen ondervindt,
naar aard en ernst van de beperking, 1996 (in procenten en absolute aantallen)
percentage van de bevolking
cumulatief a
zeer
incl.
incl.
incl.
ernstig ernstig minder
licht
ernstig
beperkingen in
lopen
gaan zitten en opstaan
zitten en staan
arm- of handgebruik
verplaatsing
zien
horen
spreken
uithoudingsvermogen
plassen of ontlasting

0,6
0,5
0,2
0,3
0,8
0,4
0,2
0,1
1,2
1,2

2,7
1,5
3,1
1,8
2,9
1,2
2,2
0,5
2,8
1,6

5,2
c

10,4
2,3
3,4
c

2,8
c

7,1
2,5

10,4
7,2
13,5
5,9
8,2
4,6
6,4
1,3
10,2
5,0

geschat aantal in de bevolking
x 1.000 cumulatief b
zeer
incl.
incl.
incl.
ernstig ernstig minder
licht
ernstig
86
71
29
43
114
57
29
14
171
171

385
214
442
257
414
171
314
71
399
228

742
c

1.484
328
485
c

399
c

1.013
357

1.484
1.027
1.926
842
1.170
656
913
185
1.455
713

één van deze beperkingen
4,1
11,5
20,7
34,9
585 1.641 2.953
4.979
Elke klasse van ernst van de beperkingen omvat alle volgende klassen; gegevens gebaseerd op CBS/Nimawo
(1990).
b
Elke klasse van ernst van de beperkingen omvat alle volgende klassen; gegevens gebaseerd op CBS,
Maandstatistiek bevolking, 96/8.
c
Bij dit type beperking is geen categorie 'inclusief minder ernstig' voorzien.
a

Bron: CBS/NIimawo (1990) SCP-bewerking

Beperkingen in het zitten en staan (40% van de bevolking met beperkingen), het
uithoudingsvermogen (30%) en het lopen (30%) komen het vaakst voor. Uiteraard
kunnen mensen meerdere beperkingen hebben; er kunnen dan ook dubbeltellingen
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voorkomen. De mensen met ernstige beperkingen hebben vaak te kampen met
beperkingen bij het uithoudingsvermogen, het plassen of ontlasten en met
beperkingen bij het zich verplaatsen.
2.4.2 Aantal mensen met beperkingen volgens SCP-methode
Naast de hiervoor beschreven CBS-maat voor beperkingen, heeft ook het SCP, op
basis van het AVO'95, een aantal maten voor beperkingen ontwikkeld (zie ook
bijlage B). Het al dan niet hebben van beperkingen is hier op een iets andere
manier vastgesteld. Ook hier is aan mensen een aantal handelingen voorgelegd met
de vraag of zij moeite hadden om deze te verrichten. Op basis van deze
afzonderlijke items zijn vervolgens constructen of samengestelde variabelen
gemaakt. Om bijvoorbeeld een indruk te krijgen van de problemen die mensen
ondervinden bij het zien, zijn drie items voorgelegd (krantenkoppen lezen, gewone
letters in de krant lezen en gezichten van een afstand herkennen). Deze
afzonderlijke maten (bv. 'beperkingen bij het zien') kennen drie categorieën: niet
beperkt, matig beperkt en ernstig beperkt. Vervolgens kunnen deze constructen
(beperkingen bij het zien, de persoonlijke verzorging etc.) worden samengevoegd
tot één maat voor beperkingen. Deze maat kent vier categorieën: geen, lichte,
matige en ernstige beperkingen. Voor een gedetailleerde beschrijving van de
gehanteerde methode en voorbeelden van de begrippen 'ernstige', 'matige' en 'lichte
beperkingen' wordt verwezen naar De Wit (1997).
Doordat de SCP-maat voor beperkingen, die in deze rapportage wordt gebruikt, op
een andere wijze samengesteld is dan de beperkingenmaat uit de vorige rapportage
of de maat die door het CBS/Nimawo is gebruikt, verschilt ook de schatting van het
aantal mensen met beperkingen enigszins. Ten opzichte van de eerdere SCP-maat,
die gebruikt werd in de Rapportage gehandicapten 1995, is het totale aantal
mensen met beperkingen en het aantal mensen met ernstige beperkingen
nauwelijks veranderd (zie tabel 2.5). Wel zijn er in vergelijking met de vorige
rapportage minder mensen met lichte en meer mensen met matige beperkingen.
Daar deze rapportage vooral mensen met verschillende gradaties van beperkingen
onderling vergelijkt, hoeft dit geen probleem te zijn.
Het is duidelijk dat de schatting van het aantal zelfstandig wonende mensen met
(ernstige) beperkingen samenhangt met de manier waarop beperkingen worden
gemeten. Het lijkt aannemelijk dat er in Nederland tussen de 420.000 en de
585.000 mensen met (zeer) ernstige lichamelijke beperkingen zijn (zie tabel 2.5).5
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Tabel 2.5 Aantal zelfstandig wonende personen met beperkingen, naar ernst van deze beperkingen, in drie
verschillende steekproeven van de bevolking (met drie verschillende meetinstrumenten gemeten) (in absolute
aantallen x 1.000)
AVO'95a
ernst van de
beperkingen
licht
matig
ernstig
totaal
a
b

AVO'91a

1.696
853
418
2.977

CBSb
ernst van de
beperkingen
matig
ernstig
zeer ernstig
totaal

1.928
638
425
3.001

1.312
1.056
585
2.953

Vanaf 6 jaar.
Vanaf 5 jaar (zie ook tabel 2.4).

Bron: SCP (AVO'91 en '95); CBS/Nimawo (1990)

2.4.3 Huishoudens met beperkingen
De eerdergenoemde gegevens waren gebaseerd op personen die al dan niet
beperkingen ondervinden. Het is ook mogelijk om op huishoudensniveau naar dit
soort gegevens te kijken. Hierbij is ervan uitgegaan dat een huishouden ernstige
beperkingen kent zodra een van de leden uit dat huishouden ernstige beperkingen
heeft. Ook hier neemt het percentage huishoudens met beperkingen toe naarmate
de leden van die huishoudens ouder worden. Uit tabel 2.6 blijkt dat 61% van de
Nederlandse zelfstandig wonende huishoudens geen lichamelijke beperkingen
ondervindt. Ongeveer 6% kent ernstige en 12% matige beperkingen.

Tabel 2.6 Mate van beperkingen op huishoudensniveau, naar leeftijd van het hoofd van het huishouden, 1995
(horizontaal gepercenteerd)
geen beperkingen

lichte beperkingen

matige beperkingen

ernstige beperkingen

leeftijdscategorie hoofd
huishouden
18-54 jaar
55-74 jaar
 75 jaar

73
47
17

19
25
22

6
18
32

2
10
29

alle huishoudens

61

21

12

6

(4.042)

(1.365)

(754)

(409)

(n = alle huishoudens)
Bron: SCP (AVO'95)

Uiteraard kunnen er ook combinaties van beperkingen in een huishouden
voorkomen: mensen met ernstige beperkingen kunnen samenwonen met een
gezonde partner of met een partner die zelf ook beperkingen kent. In tabel 2.7
wordt dit weergegeven. Van de huishoudens waarvan minimaal een van de leden
ernstige beperkingen heeft (slechts 6% van alle huishoudens, zie laatste kolom van
tabel 2.6) is bijna de helft een eenpersoonshuishouden. Dit hangt deels samen met
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het feit dat zich veel ouderen in deze groep bevinden. In ruim een kwart van de
huishoudens waarin ernstige beperkingen voorkomen betreft dit één lid met
ernstige beperkingen dat samenwoont met mensen zonder beperkingen en bij
ongeveer een zesde woont iemand met ernstige beperkingen samen met andere
mensen met matige of ernstige beperkingen. Bij de huishoudens die minimaal een
lid met matige beperkingen hebben (maar niemand met ernstige beperking) woont
8% samen met mensen die ook matige beperkingen hebben. Dit betekent dat bijna
2% van de Nederlandse huishoudens meerdere leden met matige of ernstige
beperkingen heeft. Dit komt vooral bij ouderen voor. In paragraaf 2.6 wordt verder
ingegaan op de huishoudenssamenstelling van mensen met en zonder beperkingen.

Tabel 2.7 Huishoudenssamenstelling, naar mate van beperkingen, 1995 (horizontaal gepercenteerd)

geen beperkingen
lichte beperkingen
matige beperkingen
ernstige beperkingen

alleenstaand

geen
beperkingen

34
27
39
47

66
62
36
27

samenwonenden
lichte
matige
beperkingen beperkingen
12
17
11

8
11

ernstige
beperkingen

4

totaal
61
21
12
6

Bron: SCP (AVO'95)

2.4.4 Het hebben van beperkingen naar leeftijd en geslacht
Tabel 2.8 toont het percentage zelfstandig wonende (dat wil zeggen niet in een
instelling verblijvende) personen van 6 jaar en ouder dat ernstige beperkingen
ondervindt, onderverdeeld naar leeftijdscategorie.
Bij mensen tot 55 jaar komen weinig beperkingen voor. Tussen het vijfenvijftigste
en het vijfenzeventigste levensjaar is er sprake van een geleidelijke toename van
het aantal mensen met beperkingen. Vanaf 75 jaar neemt het percentage mensen
met beperkingen sterk toe. Vooral de huishoudelijke activiteiten, het zich
verplaatsen en het zitten en staan leveren bij veel ouderen problemen op. Bij de
85-plussers heeft zelfs een derde problemen met lopen en 45% met de
huishoudelijke activiteiten.
In de onderste helft van tabel 2.8 worden ook twee algemene maten voor
beperkingen weergegeven. Mensen hebben ernstige (motorische) beperkingen als
zij op verschillende deelterreinen beperkingen ondervinden. Bij de motorische
beperkingen worden de zintuiglijke beperkingen buiten beschouwing gelaten (zie
ook § 2.3). Vanaf 75 jaar neemt het percentage mensen met ernstige beperkingen
snel toe.
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Tabel 2.8 Het voorkomen van diverse vormen van ernstige beperkingen, bij mensen die zelfstandig wonen (niet in
een instelling verblijven), naar leeftijdscategorie, 1995 (in promilles)
6-17
jaar
zien
horen
zitten en staan
arm/handfunctie
zich verplaatsen
persoonlijke verzorging
huishoudelijke taken

2
2
4
15
1
3

motorische beperkingenb
beperkingenb
(n)
a
b

a

1
1

18-24 25-34
jaar
jaar

35-44
jaar

45-54
jaar

55-64
jaar

65-74
jaar

75-84
jaar

85

totaal

jaar

1
2
4
8
1
1
3

3
1
5
17
3
3
6

3
3
16
10
6
4
12

4
7
26
18
16
6
23

8
14
33
26
32
20
39

18
22
61
40
63
40
76

41
40
167
58
156
78
221

118
184
254
78
348
198
448

7
8
25
20
22
13
35a

2
2

3
4

6
11

14
23

32
47

63
85

165
223

315
418

22
31

(2.453) (1.512) (2.643) (2.413) (2.032) (1.435) (1.180) (567) (119) (14.353)
De huishoudelijke taken zijn pas vanaf 16 jaar onderzocht; het totaal heeft dus alleen betrekking op 16-plussers.
Zie paragraaf 2.3 voor een uitleg van deze begrippen.

Bron: SCP (AVO'95)

Niet alleen het type beperking, maar ook de ernst van de beperking hangt sterk
samen met leeftijd: onder de mensen met ernstige beperkingen komen vrijwel geen
jeugdigen voor. Circa 80% van de mensen met ernstige beperkingen is 55 jaar of
ouder. Ook de categorie 'matige beperkingen' kent relatief veel ouderen (bijna twee
derde is ouder dan 55 jaar). Daarentegen bevinden zich bij de mensen met lichte
beperkingen veel mensen die jonger zijn dan 55 jaar (zie tabel 2.9).

Tabel 2.9 Zelfstandig wonende personen van 6 jaar en ouder, naar ernst van de lichamelijke beperkingen en
leeftijdscategorie en aantal mensen met ernstige beperkingen naar leeftijdscategorie, 1995 (horizontaal
gepercenteerd en in absolute aantallen)
6-24 jaar

25-54 jaar

55-74 jaar

75 jaar

totaal

ernst van de beperkingen (in %)
licht
matig
ernstig

13
5
1

47
32
19

31
40
39

8
24
41

100
100
100

indicatie van het absolute aantal
mensen met
matige beperkingen
ernstige beperkingen

41.000
4.000

270.000
80.000

341.000
162.000

202.000
172.000

853.000
418.000

Bron: SCP (AVO'95)

Op de onderste regels van tabel 2.9 staat weergegeven hoeveel mensen met ernstige
en matige beperkingen er zijn in Nederland. Dit betreft echter een indicatie.
Immers, het gevonden aantal hangt ook samen met de gehanteerde definities en
meetprocedures (zie ook tabel 2.5).
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Veel mensen met ernstige beperkingen wonen niet meer zelfstandig, maar
verblijven in een intramurale instelling (zie ook hoofdstuk 8). Dit geldt met name
voor ouderen. Van de ouderen (vanaf 65 jaar) met ernstige motorische beperkingen
woont toch het grootste deel (ruim 60%) zelfstandig, verblijft circa een kwart in een
verzorgingshuis en woont ongeveer 15% in een verpleeghuis (zie tabel 2.10).
Ouderen zonder of met lichte motorische beperkingen wonen vrijwel allemaal
zelfstandig.

Tabel 2.10 Woonsituatie van 65-plussers, naar mate van motorische beperkingen, 1995 (horizontaal gepercenteerd)
zelfstandig

verzorgingshuis

verpleeghuis

100
98
92
61

0
2
7
24

0
0
1
15

geen beperkingen
lichte beperkingen
matige beperkingen
ernstige beperkingen
Bron: CBS (EBB-ouderen'96/OII'96) SCP-bewerking

Vrouwen hebben ongeveer twee keer zo vaak ernstige beperkingen als mannen.
Ook matige beperkingen komen bij vrouwen vaker voor dan bij mannen. Dit geldt
bij vrijwel alle typen beperkingen. Mannen en vrouwen hebben even vaak
beperkingen bij het horen. Ook bij de persoonlijke verzorging zijn de verschillen
tussen mannen en vrouwen gering (zie tabel 2.11).

Tabel 2.11 Het vóórkomen van matige en ernstige beperkingen bij zelfstandig wonende personen van 6 jaar en
ouder, naar geslacht, 1995 (in procenten)
mannen
matige
ernstige
beperkingen
beperkingen

vrouwen
matige
ernstige
beperkingen
beperkingen

zien
horen
zitten en staan
arm/handfunctie
zich verplaatsen
persoonlijke verzorging
huishoudelijke taken

2,3
3,8
7,3
6,2
4,9
3,7
7,2

0,4
0,8
1,7
1,8
1,6
1,1
2,0

3,9
3,4
11,9
7,7
7,2
5,1
13,1

0,9
0,9
3,4
2,1
2,7
1,5
4,8

motorische beperkingena
beperkingena

3,8
5,0

1,5
2,1

6,6
7,7

3,0
4,1

a

Zie paragraaf 2.3 voor een uitleg van deze begrippen.

Bron: SCP (AVO'95)

Deze sekseverschillen zijn slechts ten dele een gevolg van het verschil in
levensverwachting, zo blijkt uit figuur 2.2. In alle leeftijdscategorieën hebben
vrouwen iets meer beperkingen dan de mannen. Naarmate de leeftijd toeneemt,
neemt ook het verschil tussen de beide seksen toe.
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Figuur 2.2 Mate van beperkingen, naar geslacht en leeftijdscategorie, 1995 (in procenten)
100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%
m
6-24 jr

v
6-24 jr

m
25-54 jr
geen

v
25-54 jr
licht

m
55-74 jr
matig

v
55-74 jr

m
>75 jr

v
>75 jr

ernstig

Bron: SCP (AVO'95)

Een bevredigende verklaring voor het verschil in beperkingen tussen mannen en
vrouwen binnen de afzonderlijke leeftijdscategorieën is er niet, behalve dat
vrouwen vaker chronische aandoeningen hebben dan mannen (Van Gelder en
Gorter 1993).
Het hebben van langdurige beperkingen hangt niet alleen samen met de leeftijd en
het geslacht, maar ook met opleidingsniveau. Voor de toekomst verwacht men dat
het percentage mannen met beperkingen heel licht zal toenemen (van 13% in 1996
tot 14% in 2015) en het percentage vrouwen met beperkingen iets zal afnemen (van
bijna 20% in 1996 tot ruim 18% in 2015). Hierbij gaat men ervan uit dat een
verbeterd opleidingsniveau de gevolgen van de vergrijzing zal compenseren (RIVM
1997).
2.4.5 Oorzaken van beperkingen
De meeste lichamelijke beperkingen hangen samen met ziekte of ouderdom, met
uitzondering van beperkingen bij het spreken, die vaker aangeboren lijken te zijn.
Ongevallen leiden relatief vaak tot beperkingen bij het gebruik van armen of
handen, het lopen, gaan zitten, opstaan, zitten en staan (zie tabel 2.12).
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Tabel 2.12 (Zeer) ernstige beperkingen naar aard en oorzaak, 1986-1988 (horizontaal gepercenteerd)

beperkingen in
lopenb
gaan zitten en opstaan
zitten en staan
arm- of handgebruik
verplaatsingc
zien
horen
spreken
uithoudingsvermogen
continentie
a

b
c

vanaf de
geboorte

ziekte of
ouderdom

ongeval

onbekend
(incl. overig)

aantal in
bevolking
(x 1.000)a

9
12
9
9
5
19
18
49
16
15

68
65
64
62
75
72
64
36
69
62

18
16
16
21
6
3
8
2
2
3

5
7
11
7
14
6
10
14
13
19

365
204
421
240
383
158
290
71
371
220

Deze aantallen hebben betrekking op 1986-1988. In 1997 zullen deze aantallen groter zijn doordat de bevolking
is toegenomen en daarbinnen het aandeel ouderen is gegroeid.
Als gevolg van stoornis benen, heupen, voeten, rug.
Als gevolg van evenwichtsstoornis.

Bron: CBS/Nimawo (1990)

Ongeveer 24% van de bevolking heeft lichamelijke beperkingen. De ongecorrigeerde (werkelijke) prevalentiecijfers (eerste kolom getallen in tabel 2.13) komen
overeen met hetgeen op basis van de eerder gepresenteerde gegevens verwacht kon
worden: ouderen hebben veel vaker beperkingen dan jongeren, vrouwen hebben
vaker beperkingen dan mannen, alleenstaanden vaker dan samenwonenden.
Mensen met chronische aandoeningen hebben beduidend vaker beperkingen dan
mensen zonder aandoeningen. Ook het opleidingsniveau is van invloed: mensen
met een lagere opleiding hebben meer kans op beperkingen. Dit hangt onder meer
samen met het feit dat hoger opgeleide mensen uit relatief welgestelde milieus
komen en minder vaak zwaar lichamelijk werk verrichten. Anderzijds hebben
mensen met een lage opleiding meer kans om beperkingen op te lopen in hun
leven. In hoofdstuk 10 wordt meer aandacht besteed aan de relatie tussen het
hebben van beperkingen en het behaalde opleidingsniveau.
Na correctie voor de samenhang tussen variabelen (immers 75-plussers zijn vaker
alleenstaand dan jongere mensen) bestaan de vorengenoemde verschillen nog
steeds, al zijn sommige verschillen wel kleiner geworden. Met name mensen met
ernstige chronische aandoeningen en 75-plussers hebben een grote kans om
beperkingen te hebben (zie tabel 2.13, laatste kolom).
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Tabel 2.13 Het hebben van lichamelijke beperkingen, naar een aantal achtergrondkenmerken in een variantieanalyse (Renova), 1995 (in procenten)
waargenomen

gecorrigeerd

24

24
sign.
20
31
57
sign.
22
26
sign.
29
23
sign.
27
23
20
sign.
15
27
60

algemeen gemiddelde
leeftijd
18-54 jaar
55-74 jaar
 75 jaar
geslacht
man
vrouw
huishoudensvorm
alleenstaand
samenwonend
opleidingsniveau
laag
midden
hoog
aandoeningen
geen
licht
ernstig

15
41
77
20
28
39
21
32
19
14
12
30
68

Bron: SCP (AVO'95)

De samenhang tussen het hebben van beperkingen en chronische ziekten wordt ook
duidelijk uit tabel 2.14. Ongeveer een kwart van de bevolking (26%) heeft een
chronische ziekte. Bij de mensen met ernstige beperkingen is dit 91%. Mensen met
een chronische ziekte hebben ongeveer drie keer zo veel kans om matige of ernstige
beperkingen te hebben als mensen zonder chronische ziekte (vergelijking tweede en
derde regel van de tabel).

Tabel 2.14 Samenhang tussen het hebben van beperkingen en het hebben van chronische ziekten bij zelfstandig
wonende mensen, 1995 (in procenten)
geen
lichte
matige
ernstige
beperkingen beperkingen beperkingen beperkingen
% mensen zonder of met beperkingen dat
chronisch ziek is
% mensen met chronische ziekte dat al
dan niet beperkingen kent
% in bevolking dat al dan niet beperkingen
kent (vanaf 6 jaar)

totaal

15

49

76

91

26

46

24

19

11

100

78

13

6

3

100

Bron: SCP (AVO'95)

2.4.6 De samenhang tussen het hebben van beperkingen en arbeidsongeschiktheid
Ongeveer 5% van de mensen tussen de 18 en de 65 jaar is arbeidsongeschikt (zie
tabel 2.15). Bij de mensen met ernstige beperkingen is dit 44%. Ongeveer 15% van
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de arbeidsongeschikten heeft ernstige beperkingen. In de gehele bevolking
(18-65-jarigen) is dit 2%. Meer dan de helft van de arbeidsongeschikten heeft lichte
of matige beperkingen. Ook hebben veel arbeidsongeschikten psychische klachten;
hierover wordt in deze rapportage niet gerapporteerd (zie ook hoofdstuk 4).

Tabel 2.15 Samenhang tussen het hebben van beperkingen en arbeidsongeschiktheid bij zelfstandig wonende
18-65-jarigen, 1995 (in procenten)
geen
lichte
matige
ernstige
beperkingen beperkingen beperkingen beperkingen
% mensen zonder of met beperkingen dat
arbeidsongeschikt is
% arbeidsongeschikten dat al dan niet
beperkingen kent
% in bevolking dat al dan niet beperkingen
kent (18-65 jaar)

totaal

2

9

28

44

5

31

25

29

15

100

82

12

5

2

100

Bron: SCP (AVO'95)

2.5 Aantal mensen met verstandelijke beperkingen
2.5.1 Aantal mensen met beperkingen
De meest recente cijfers met betrekking tot het voorkomen van verstandelijke
beperkingen in Nederland komen nog steeds uit het onderzoek dat door Maas en
anderen in 1986 werd verricht (Maas et al. 1988). Voor het onderhavige rapport
werd, uitgaande van de in dat onderzoek gevonden frequenties, een nieuw
berekening gemaakt van het aantal personen met verstandelijke beperkingen. Het
resultaat is te zien in tabel 2.16.

Tabel 2.16 Het geschatte aantal personen met verstandelijke beperkingen, inclusief tehuisbevolking, naar ernst van
de beperkingen, leeftijdscategorie en geslacht, 1995 (in absolute aantallen)
lichte beperkingen
ernstige beperkingen
totaal
man
vrouw
totaal
man
vrouw
totaal
0-19 jaar
20-34 jaar
35-54 jaar
 55 jaar

10.300
10.700
6.800
2.100

6.800
7.800
4.100
900

17.100
18.500
10.900
2.900

8.400
9.000
8.900
2.600

5.600
7.200
7.700
3.000

14.000
16.200
16.600
5.600

31.100
34.700
27.500
8.500

totaal

29.900

19.500

49.400

28.900

23.500

52.400

101.800

Bron: Maas et al. (1988) SCP-bewerking

Vergeleken met de cijfers in de Rapportage gehandicapten 1995 geeft deze
berekening een afname te zien in het aantal mensen met ernstige beperkingen in de
jongere leeftijdscategorieën en een toename in de oudere leeftijdscategorieën. De
toename van het aantal personen met ernstige verstandelijke beperkingen bedraagt
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in totaal 1.400. Met betrekking tot lichte verstandelijke beperkingen blijkt dezelfde
ontwikkeling, met dien verstande dat het totale aantal vrijwel ongewijzigd blijft
(een toename van 200). In zijn totaliteit zou de toename circa 1.600 personen
omvatten ten opzichte van het vorige rapportage, hetgeen erop neerkomt dat er nog
steeds ongeveer 100.000 personen zijn met verstandelijke beperkingen. Daarbij is
het aantal personen met ernstige beperkingen in de middelbare en oudere leeftijdscategorieën in lichte mate toegenomen.
2.5.2 Toekomstig aantal mensen met beperkingen
Tabel 2.17 laat een vooruitberekening zien van het aantal personen met ernstige
beperkingen voor de jaren 2000 en 2005. Daarbij zijn de jaren 1987 en 1995 als
vergelijkingspunten opgenomen. Bij het hanteren van deze cijfers dient men echter
voor ogen te houden dat hier de leeftijdsspecifieke frequenties - sinds 1986 constant zijn gehouden. De veranderingen in de aantallen zijn het gevolg van wijzigingen in de leeftijdsopbouw van de Nederlandse bevolking en van de leeftijdsspecifieke sterfte onder de personen met ernstige verstandelijke beperkingen.

Tabel 2.17 Schatting van het aantal personen met ernstige verstandelijke beperkingen, inclusief tehuisbevolking,
1987-2005 (in absolute aantallen en indices)
absolute aantallen (x1000)

index (1987 = 100)

4- 9 jaar
10-19 jaar
20-29 jaar
30-39 jaar
40-49 jaar
50-59 jaar
60-64 jaar
65-69 jaar
70-79 jaar
80-89 jaar
 90 jaar

1987
5,4
10,3
12,3
9,7
5,3
3,2
1,2
0,8
0,6
0,1
0,0

1995
5,9
8,1
10,3
11,5
8,4
1,3
1,4
1,1
1,0
0,3
0,1

2000
6,1
8,2
8,4
11,3
10,1
5,8
1,5
1,1
1,3
0,4
0,1

2005
5,9
8,5
7,4
9,8
10,9
7,5
2,1
1,3
1,4
0,6
0,2

1995
109
79
84
119
158
41
117
138
167
300
-

2000
113
80
68
116
191
181
125
138
217
400
-

2005
109
83
60
101
206
234
175
163
233
600
-

totaal

49,0

52,4

54,3

55,6

107

111

113

Bron: Maas et al. (1988); De Beer (1997); VGN/NZi (1996) SCP-bewerking

Het aantal jonge kinderen, het aantal volwassenen (vanaf 30 jaar) en het aantal
ouderen met ernstige verstandelijke beperkingen is in 1995 toegenomen ten opzichte van 1987. Daarentegen is het aantal jongeren en jongvolwassenen met
ernstige verstandelijke beperkingen afgenomen. De toename onder de zeer jeugdigen en de toename onder mensen vanaf 40 jaar zal naar verwachting doorzetten tot
respectievelijk het jaar 2000 en 2005. Het totale aantal personen met ernstige
verstandelijke beperkingen zal tussen de jaren 1995 en 2005 met 3.200 toenemen.
De grootste absolute toename zal in de leeftijdscategorie van 50-59-jarigen
plaatsvinden (6.200 personen).
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2.5.3 Het vóórkomen van lichamelijke beperkingen onder personen met
verstandelijke beperkingen
Soms gaat een verstandelijke beperking gepaard met een of meer lichamelijke
beperkingen. De tabellen 2.18 en 2.19 geven inzicht in het vóórkomen van
lichamelijke beperkingen onder de bewoners van wooninstellingen, bezoekers van
dagcentra en onder thuiswonende mensen met verstandelijke beperkingen.

Tabel 2.18 Het vóórkomen van lichamelijke beperkingena onder bewoners van instellingen, bezoekers van
dagcentra en begeleid zelfstandig wonende personen met verstandelijke beperkingen, 1994 (in procenten)
met lichamelijke beperking(en)
instellingen voor algemene verstandelijk-gehandicaptenzorg
instellingen voor jeugdige licht verstandelijk gehandicapten
instellingen voor meervoudig gehandicapten
gezinsvervangende tehuizen
dependances van gezinsvervangende tehuizen
gezinsvervangende tehuizen voor kinderen
kinderdagverblijven voor gehandicapten
dagverblijven voor ouderen
begeleid zelfstandig wonenden
a

67
23
98
8
2
7
43
12
3

Gedragsstoornissen niet inbegrepen.

Bron: VGN/NZi (1996); VGN (1996)

Het hebben van lichamelijke beperkingen, naast verstandelijke beperkingen, komt
niet alleen veelvuldig voor onder de bewoners van instellingen voor meervoudig
gehandicapten, maar ook bij instellingen voor algemene verstandelijk-gehandicaptenzorg en onder de bezoekers van kinderdagverblijven voor gehandicapten (zie
tabel 2.18). De rol van de dagverblijven als opvang voor ernstig verstandelijk en
lichamelijk gehandicapte kinderen blijkt uit het hoge aantal kinderen met
meervoudige beperkingen aldaar, te weten 43%.

Tabel 2.19 Het vóórkomen van lichamelijke beperkingen onder thuiswonende personen met verstandelijke
beperkingen, naar leeftijdscategorie en mate van de verstandelijke beperking (in procenten)

ernstig beperkt met lopen
spastisch
epileptisch
problemen met ogen
problemen met oren
problemen met hart
hinder door lichamelijke
problemen

0-9 jaar

10-19 jaar

20-29 jaar

 30 jaar

licht ernstig

licht ernstig

licht ernstig

licht ernstig

4
5
7
9
1
4

44
26
33
24
6
7

3
6
6
4
2
2

17
21
23
13
3
7

6
11
11
13
3
3

14
23
19
16
2
8

1
13
8
7
9
8

8
14
11
25
7
7

17

37

16

27

28

28

20

32

Bron: Van Berkum en Haveman (1995) SCP-bewerking
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Lichamelijke beperkingen komen echter ook veel voor onder thuiswonende
kinderen met ernstige verstandelijke beperkingen (tabel 2.19). In de oudere leeftijdscategorieën wordt dit minder, doordat ernstig gehandicapte kinderen eerder uit
huis in instellingen worden geplaatst dan lichter gehandicapte. Opvallend is dat
zowel onder de thuiswonenden met ernstige als die met lichte verstandelijke
beperkingen er een behoorlijk aantal is - in alle leeftijdscategorieën - dat hinder
ondervindt van lichamelijke beperkingen.
2.6 Burgerlijke staat en samenstelling van huishoudens van mensen met
beperkingen
2.6.1 Burgerlijke staat en huishoudenssamenstelling
In deze paragraaf worden enkele gegevens gepresenteerd over de burgerlijke staat
van personen met en zonder beperkingen, alsmede over de samenstelling van de
huishoudens waartoe zij behoren. Mensen met matige en vooral die met ernstige
beperkingen zijn minder vaak gehuwd dan mensen zonder beperkingen (zie tabel 2.20). Dit hangt voor een belangrijk deel samen met de leeftijd van mensen met
beperkingen: het betreft vaak oudere mensen, die een grotere kans hebben om verweduwd te zijn. Mensen met matige of ernstige beperkingen zijn vaker gescheiden
dan mensen zonder beperkingen.

Tabel 2.20 Burgerlijke staat van zelfstandig wonende personen van 18 jaar en ouder, naar ernst van de
beperkingen, 1995 (verticaal gepercenteerd)
geen
lichte
matige
ernstige
beperkingen beperkingen beperkingen beperkingen
gehuwd
gescheiden
verweduwd
nimmer gehuwd geweest
(n)

totaal

59
6
3
32

62
10
10
19

57
10
21
13

45
7
35
13

59
7
6
28

(8.911)

(1.628)

(845)

(425)

(11.810)

Bron: SCP (AVO'95)

Blijkens tabel 2.21 hebben gehuwden met beperkingen minder vaak (nog) geen
kinderen in hun huishouden. Naarmate de beperking ernstiger is, is het aandeel
echtparen met kinderen kleiner en het aandeel eenpersoonshuishoudens groter. Dit
laatste is terug te voeren op een iets hoger aandeel gescheidenen en een fors hoger
percentage verweduwden. Het percentage ongehuwden is juist groter onder de
volwassenen zonder beperkingen. Ongetwijfeld speelt een aantal leeftijdseffecten
mee. Zo zijn mensen met ernstige beperkingen vaker verweduwd doordat het vaker
de ouderen zijn die te maken hebben met ernstige beperkingen en die vaker hun
partner verloren hebben. Omgekeerd zullen veel jongvolwassenen, die weinig met
beperkingen kampen, relatief vaak (nog) niet gehuwd zijn.
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Tabel 2.21 Huishoudenssamenstelling van zelfstandig wonende personen van 18 jaar en ouder, naar ernst van de
beperkingen, 1995 (verticaal gepercenteerd)
geen
lichte
matige
ernstige
beperkingen beperkingen beperkingen beperkingen
eenpersoonshuishouden
echtpaar zonder kinderen
echtpaar met kinderen
eenoudergezin
overige huishoudens
(n)

totaal

14
22
47
7
11

21
32
34
6
7

33
37
21
5
5

44
34
14
4
5

17
25
42
6
10

(8.911)

(1.628)

(845)

(425)

(11.810)

Bron: SCP (AVO'95)

De eerdergenoemde constatering dat ernstige beperkingen bij kinderen die thuis bij
hun ouders wonen nauwelijks voorkomen (tabel 2.8), valt ook af te leiden uit een
vergelijking van de echtparen met kinderen en eenoudergezinnen uit tabellen 2.21
en 2.22; de percentages mensen met ernstige beperkingen zijn in beide tabellen
gelijk. De verschillen tussen de tabellen zitten vooral in de aandelen mensen
zonder en met lichte beperkingen. Dat wordt nog duidelijker bij aparte beschouwing van de typen huishoudens waarin zich kinderen bevinden. Kinderen met
beperkingen wonen minder vaak in tweeoudergezinnen dan kinderen zonder beperkingen (respectievelijk 81% en 90%) en, vice versa, vaker in eenoudergezinnen.
Tabel 2.22 Huishoudenssamenstelling van zelfstandig wonende mensen van 6 jaar en ouder, naar ernst van
beperkingen, 1995 (verticaal gepercenteerd)
geen
lichte
matige
ernstige
beperkingen beperkingen beperkingen beperkingen
eenpersoonshuishouden
echtpaar zonder kinderen
echtpaar met kinderen
eenoudergezin
overige huishoudens
(n)

totaal

12
19
54
7
9

20
30
37
7
6

32
36
22
6
5

44
34
14
4
5

15
22
49
7
8

(10.694)

(1.732)

(872)

(427)

(13.725)

Bron: SCP (AVO'95)

Het AVO'95 (zie § 2.3) bevat geen gegevens over mensen met verstandelijke
beperkingen. Daarom is het onderzoek van Van Berkum en Haveman (1995) onder
ouders van kinderen met verstandelijke beperkingen die thuis wonen vermeldenswaard. Zij vonden dat 86% van de huishoudens met minstens één verstandelijk
gehandicapt kind behoorde tot de tweeoudergezinnen en 14% tot de eenoudergezinnen (Van Berkum en Haveman 1995: 51). Dit onderzoek geeft een hoger aandeel tweeoudergezinnen dan voor alle gezinnen met kinderen in Nederland geldt
(82%, AVO'95). Bij de vergelijking van deze aandelen passen twee kanttekeningen. Het onderzoek van Van Berkum en Haveman betreft alleen de drie zuidelijke
provincies. Verder ligt de leeftijd van de thuiswonende verstandelijk gehandicapte
kinderen wat hoger dan die van andere thuiswonende kinderen.
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Figuur 2.3 Burgerlijke staat van mannen en vrouwen vanaf 16 jaar, naar leeftijdscategorie en mate van beperking,
1995 (in procenten)
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Figuur 2.3 vervolg Burgerlijke staat van mannen en vrouwen vanaf 16 jaar, naar leeftijdscategorie en mate van
beperking, 1995 (in procenten)
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Om een preciezer beeld te krijgen van de relatie tussen beperkingen en huishoudensvorming is het nodig verder naar leeftijd te differentiëren dan in het
voorafgaande. In figuur 2.3 zijn voor elke leeftijdscategorie de percentages
gehuwden, verweduwden, gescheidenen en ongehuwden naar de ernst van de
beperking weergegeven.
De grafieken geven aan dat in de meeste leeftijdscategorieën het aandeel gehuwden
het hoogste is onder de bevolking zonder beperkingen, iets minder hoog onder
mannen en vrouwen met lichte beperkingen en het laagst onder mensen met
ernstige beperkingen. Inspectie van de andere grafieken laat zien dat de verschillen
in aandelen gehuwden vooral op het conto moeten worden geschreven van verschillen in aandelen gescheidenen en in veel mindere mate op dat van verschillen
in aandelen ongehuwden en verweduwden; deze laatste verschillen zijn vrij gering.
Met andere woorden, naarmate de beperking ernstiger is, is de kans dat men
gescheiden is groter. Deze verschillen zijn bij de mannen groter dan bij de
vrouwen.
Aangezien de gegevens waarop de grafieken zijn gebaseerd niet meer dan een
momentopname vormen, kan daaruit niet worden afgeleid of mensen met een
beperking vaker scheiden of minder vaak hertrouwen dan mensen zonder
beperkingen. Er is een poging gedaan deze vraag te beantwoorden met behulp van
de literatuur. De schaarse literatuur wijst in de richting van een hoger
echtscheidingspercentage onder mensen met beperkingen. De (huwelijks)relatie
komt onder druk te staan als gevolg van het ontstaan van beperkingen bij een van
de partners en dit zou tot problemen kunnen leiden dan wel reeds bestaande
problemen kunnen verergeren, waardoor de kans op een echtscheiding toeneemt
(Campling 1979). Uit de beschikbare literatuur valt ook op te maken dat dit
mechanisme veel sterker geldt voor huwelijken waarbij de vrouw beperkingen
krijgt dan die waarbij de man dit overkomt (Hanna en Rogovsky 1991: 56). De man
zou problemen hebben met het op zich nemen van een verzorgende rol en het
emotioneel aanvaarden van de handicap van zijn vrouw. Daarentegen zou de
echtgenote van de man met beperkingen zich meer vanzelfsprekend schikken in de
verzorgende rol die van haar wordt verwacht. Problemen doen zich bij deze
vrouwen ook wel voor: zij kunnen emotionele overbelasting ervaren en (mede
daardoor) met schuldgevoelens kampen (Van der Voort-Kerkhof 1982). Dat leidt
echter vermoedelijk in weinig gevallen tot een echtscheiding.
Ook beperkingen van een kind kunnen invloed hebben op de huwelijksrelatie van
de ouders. In de literatuur wordt melding gemaakt van stress in de gezinssituatie en
tussen de partners onderling (Van Berkum 1993), een significant slechtere
geestelijke gezondheid van de moeders (vergeleken met moeders van een kind
zonder beperkingen) (Romans-Clarkson et al. 1986) en - soms expliciet verhoogde echtscheidingskansen (Gallagher et al. 1983; Sabbeth en Leventhal
1984). Deze achtergronden kunnen een verklaring bieden voor het eerdergenoemde
hogere percentage kinderen met beperkingen dat in eenoudergezinnen opgroeit.
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2.6.2 Gezinsvorming
Het is denkbaar dat mensen met een beperking niet of minder kinderen krijgen dan
mensen zonder beperking. Voor een deel gaat het om feitelijk kleinere kansen op
het krijgen van kinderen. Bepaalde aandoeningen en beperkingen kunnen wellicht
leiden tot verminderde vruchtbaarheid of kunnen seksuele contacten bemoeilijken
of onmogelijk maken. Voor een ander deel zullen mensen die een beperking in het
dagelijks leven ondervinden, bewust (moeten) afzien van het krijgen van kinderen
omdat de verzorging en opvoeding van (kleine) kinderen voor hen een
onoverkomelijk probleem vormen, of omdat een zwangerschap bij sommige ziekten
risico's voor de gezondheid van moeder en/of kind met zich meebrengt.
Aan de hand van gegevens uit het AVO'95 zijn deze hypothesen getoetst.
Vooralsnog is de analyse beperkt tot vrouwen met beperkingen, omdat vrouwen
(nog steeds) de meeste zorgtaken op zich nemen en vanwege de mogelijke relatie
met zwangerschappen. Vooraf zij opgemerkt dat in het AVO alleen kinderen die op
het moment van ondervraging (nog) thuis wonen, worden waargenomen. Dat
maakt dat bestudering van de relatie tussen beperkingen en gezinsvorming niet
helemaal zuiver kan plaatsvinden.
In de eerste Rapportage gehandicapten bleek op basis van gegevens uit het
AVO'91 dat vrouwen zonder belemmeringen vaker kinderen hebben dan vrouwen
met lichte belemmeringen, die weer vaker de zorg voor kinderen hebben dan
vrouwen met ernstige belemmeringen.6 Hierbij is het verschil tussen de niet- en
licht-belemmerde vrouwen veel geringer dan dat tussen de belemmerde vrouwen
onderling (Timmermans et al. 1994: 50). Kennelijk vormt de overgang van lichte
naar ernstigere belemmeringen een duidelijke cesuur wat betreft gezinsvorming.

Tabel 2.23 Aantal thuiswonende kinderen van vrouwen van 25-49 jaar, naar mate van beperking van deze vrouwen
(verticaal gepercenteerd)
geen
beperkingen

lichte
beperkingen

matige/ernstige
beperkingen

totaal

4

36
21
30
10
3

38
22
27
10
3

41
21
28
8
3

37
21
29
10
3

(n)

(2.750)

(434)

(205)

(3.389)

0
1
2
3

Bron: SCP (AVO'95)

Tabel 2.23, gebaseerd op het AVO'95, laat zien dat vrouwen met beperkingen iets
minder vaak thuiswonende kinderen hebben dan vrouwen zonder beperkingen. De
verschillen blijken vooral te bestaan bij de categorieën zonder kinderen en met twee
en drie kinderen. Tabel 2.24, waarin alleen degenen met kinderen zijn opgenomen,
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geeft bovendien aan dat moeders met beperkingen iets vaker een thuiswonend kind
hebben dan moeders zonder beperkingen. Een mogelijke verklaring hiervoor zou
kunnen zijn dat kinderen van moeders met beperkingen iets langer thuis blijven
wonen. De verschillen in beide tabellen zijn echter niet significant, zodat daaraan
geen grote waarde moet worden toegekend. Van een duidelijk verschil in kindertal
tussen licht en ernstig beperkte vrouwen, zoals in de eerste Rapportage gehandicapten werd voorgenomen, is hier dan ook geen sprake.

Tabel 2.24 Aantal thuiswonende kinderen van moeders van 25-49 jaar, naar mate van beperking van deze vrouwen
(verticaal gepercenteerd)
geen
beperkingen

lichte
beperkingen

matige/ernstige
beperkingen

totaal

4

33
47
16
5

36
44
16
5

35
47
13
5

33
47
16
5

(n)

(1.751)

(268)

(121)

(2.141)

1
2
3

Bron: SCP (AVO'95)

Verder blijkt uit het AVO'95 dat een verdere uitsplitsing per leeftijdscategorie
geringe verschillen te zien geeft in het hebben van kinderen naar de ernst van de
beperking. Vrouwen met beperkingen krijgen vermoedelijk niet eerder of later
kinderen dan vrouwen zonder beperkingen.
Aangezien in paragraaf 2.6.1 bleek dat mensen met beperkingen minder vaak
gehuwd zijn en vaker gescheiden zijn, is het zinvol de relatie tussen het krijgen van
kinderen en het hebben van beperkingen in samenhang met burgerlijke staat te
bekijken. Daartoe is een analyse uitgevoerd naar de invloed van de ernst van
beperkingen en de burgerlijke staat op het gemiddelde aantal kinderen. Vanwege
de kleine aantallen respondenten met matige of ernstige beperkingen is alleen
onderscheid gemaakt tussen 'gehuwd' en 'niet-gehuwd' (ongehuwd, gescheiden of
verweduwd). Tabel 2.25 laat zien dat het gemiddelde aantal kinderen na correctie
voor burgerlijke staat, dus na correctie voor het feit dat mensen met beperkingen
minder vaak gehuwd zijn, nauwelijks verandering ondergaat. Er is dus weinig
onderlinge samenhang tussen burgerlijke staat en de mate van beperkingen als het
gaat om het verklaren van het aantal kinderen. Wel heeft burgerlijke staat afzonderlijk een sterke invloed op het kindertal. Het effect van de mate van beperkingen
op het kindertal is, zoals ook bij de bespreking van de tabellen 2.23 en 2.24 bleek,
niet significant.
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Tabel 2.25 Gemiddeld aantal kinderen, naar mate van beperkingen en burgerljike staat (Anova), 1995
ongecorrigeerd

gecorrigeerd

mate van beperkingen
geen beperkingen
lichte beperkingen
matige of ernstige beperkingen

1,23
1,18
1,12

1,23
1,18
1,14

burgerlijke staat
gehuwd
niet-gehuwd

1,49
0,57

1,49
0,57

totaal gemiddelde

1,22

1,22

Bron: SCP (AVO'95)

Een laatste benadering is de gezinsvorming te differentiëren per type beperking.
Vanwege de geringe absolute aantallen respondenten met matige en ernstige
beperkingen is er één categorie van vrouwen met beperkingen gevormd. De eerste
getallenkolom van tabel 2.26 laat zien dat degenen die beperkingen ondervinden bij
het zitten en staan en de huishoudelijke verzorging (vrijwel) even vaak kinderen
hebben als de totale populatie vrouwen van 16 jaar en ouder. Voor de andere typen
beperkingen geldt een iets kleiner aandeel met kinderen, voor de gehoorbeperkingen het kleinste aandeel (58%). Deze aandelen wijken maar weinig af van het
totale gemiddelde van 64%. Omdat sommige mensen meerdere beperkingen
tegelijk hebben, is een correctie toegepast om zodoende de zuivere effecten van de
verschillende typen beperkingen op gezinsvorming zichtbaar te maken. De aldus
berekende resultaten zijn in de tweede getallenkolom van tabel 2.26 af te lezen. In
de meeste gevallen is het effect van de beperking op het al dan niet hebben van
kinderen kleiner geworden. Alleen voor het effect van huishoudelijke beperkingen
op het aandeel met kinderen geldt dit niet; het gecorrigeerde aandeel vrouwen met
kinderen is zelfs groter (66%) dan het totale aandeel (64%). Dit is moeilijk te verklaren, omdat een deel van de huishoudelijke taken nu juist bestaat uit activiteiten
die (in)direct de verzorging van kinderen betreffen.

Tabel 2.26 Percentage beperkte vrouwen van 16 jaar en ouder dat thuiswonende kinderen heeft (Anova), 1995
ongecorrigeerd
gecorrigeerd
zien
horen
zitten en staan
arm/handgebruik
lopen
persoonlijke verzorging
huishoudelijke verzorging

61
58
63
60
60
61
64

61
58
64
60
60
63
66

alle vrouwen van 16 jaar en ouder
Bron: SCP (AVO'95 en AGB-scriptpanel)

64

64
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Resumerend: verschillen tussen vrouwen met en zonder beperkingen wat betreft
gezinsvorming zijn er alleen in het al dan niet krijgen van kinderen. Het aantal
kinderen en de leeftijd waarop de kinderen komen verschillen nauwelijks.
De vraag rijst nu waaraan de verschillen in gezinsvorming moeten worden
toegeschreven. Gaat het om niet kunnen, niet mogen of niet willen krijgen van
kinderen? Of gaat het om beperkingen die na de geboorte van de kinderen zijn
ontstaan en die dus voor de gezinsvorming niet relevant zijn? Op basis van het
AVO'95 is het niet mogelijk om deze vraag te beantwoorden, omdat dat geen
gegevens bevat over de duur van de beperking. Daarom wordt een poging gedaan
aan de hand van literatuur de vorengenoemde gegevens over beperkingen en
gezinsvorming te interpreteren, daarbij veronderstellend dat de beperkingen al
bestonden vóór (de keuze voor) de komst van de kinderen.
Een kleinschalig onderzoek onder ouders die motorische beperkingen hadden
voordat er kinderen kwamen, laat zien dat ook vrij ernstige beperkingen zoals
dwarslaesies geen onoverkomelijke belemmeringen hoeven te vormen om (kleine)
kinderen groot te brengen (Van Oosten en Dik 1994). Sommigen van deze ouders
hebben zelf creatieve hulpmiddelen of andere oplossingen bedacht voor de
verzorging van en het toezicht op hun kleine kinderen. Taken die onmogelijk zijn
voor de ouder met beperkingen, met name huishoudelijk werk, worden door de
valide partner verricht of door de gezinsverzorging. De verzorging vormt vooral
een probleem voor ouders met motorische beperkingen die geen partners hebben of
wier partners eveneens met beperkingen te kampen hebben; zij ervaren een hogere
lichamelijke belasting dan de andere ouders met beperkingen en de afhankelijkheid
van zorg buiten het gezin is groter.
De meeste ouders in dit onderzoek hebben twee kinderen (Van Oosten en Dik
1994: 9). Een voorzichtige conclusie die hieruit ten behoeve van deze rapportage
getrokken zou kunnen worden, is dat als mensen met (ook ernstige) beperkingen
eenmaal hebben gekozen voor kinderen en hulpmiddelen voor de verzorging
hebben gevonden, het aantal kinderen niet zo heel veel meer uitmaakt. De keuze
lijkt er een van alles of niets: geen kinderen of een kindertal dat weinig afwijkt van
gezinnen met ouders die geen beperkingen hebben, met de inzet van alle
beschikbare hulpmiddelen en zorg van anderen.
Dat wil niet zeggen dat ouders die beperkingen hebben geen problemen ervaren
met kinderen. Eerder werd al de hoge lichamelijke belasting van alleenstaande
ouders met beperkingen genoemd. Daarnaast komen sociale problemen voor:
ouders met beperkingen in mond- en spraakfunctie maken melding van negatieve
reacties vanuit hun omgeving (familie, buren, school) vanwege het feit dat ze
kinderen hebben. Ouders met beperkingen in arm- en beengebruik voelden zich
daarentegen wel geaccepteerd (Van Oosten en Dik 1994: 31).
Negatieve reacties op kinderwensen bij mensen met beperkingen worden ook veelvuldig gesignaleerd in Amerikaanse onderzoeken. Niet alleen door familieleden en
vrienden, maar ook van medische zijde wordt druk uitgeoefend op vrouwen met
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beperkingen om af te zien van kinderen (Hanna en Rogovsky 1991: 55-56;
Kallianes en Rubenfeld 1997: 208-211). Dit advies is medisch gezien vaak
nauwelijks onderbouwd, aangezien er nog vrij weinig onderzoek is gedaan naar de
relatie tussen beperkingen en voortplanting (Beckman et al. 1989). Veeleer lijkt het
ingegeven door de idee dat moeders met een beperking geen goede ouders zouden
kunnen zijn (Kallianes en Rubenfeld 1997: 208-209).
Het is niet bekend in welke mate in Nederland vrouwen met beperkingen negatieve
medische adviezen ontvangen ten aanzien van het krijgen van kinderen. Ook is niet
duidelijk in welke mate deze adviezen daadwerkelijk worden opgevolgd en dus
invloed hebben op de gezinsvorming van vrouwen met beperkingen.
2.7 Samenvatting
Er zijn in Nederland tussen de 400.000 en 600.000 zelfstandig wonende mensen
(dat wil zeggen mensen die niet in een instelling verblijven) met ernstige lichamelijke beperkingen. Zij vormen, samen met de ruim 100.000 mensen met verstandelijke beperkingen, de doelgroep van het overheidsbeleid. Op basis van demografische veranderingen (groei van het bevolkingsaantal en van het aantal ouderen) is
het aannemelijk dat het aantal mensen met ernstige lichamelijke beperkingen de
afgelopen tien jaar met circa 40.000 mensen is toegenomen.
Ziekte of ouderdom vormen de belangrijkste oorzaak van de lichamelijke beperkingen. Beperkingen komen dan ook vooral voor bij ouderen: ongeveer 80% van de
mensen met ernstige lichamelijke beperkingen is 55 jaar of ouder. Aan de positie
van ouderen wordt ook aandacht geschonken in de Rapportages ouderen van het
SCP. Daarom zal de nadruk in dit rapport op de jongere mensen met beperkingen
liggen.
Mensen met matige of ernstige lichamelijke beperkingen zijn vaker gescheiden dan
mensen zonder beperkingen. Daarnaast zijn zij vaker verweduwd, hetgeen samenhangt met het feit dat mensen met beperkingen vaak wat ouder zijn. Het hogere
echtscheidingspercentage onder mensen met beperkingen wordt veroorzaakt doordat de relatie onder druk komt te staan als gevolg van het ontstaan van beperkingen
bij een van de partners.
Vrouwen met ernstige belemmeringen hebben minder vaak kinderen dan vrouwen
die geen of lichte belemmeringen ervaren. Echter, áls er kinderen zijn, is er geen
verschil in het aantal kinderen en de leeftijd waarop de kinderen komen tussen
mensen met en zonder beperkingen.
Uit de literatuur blijkt dat het hebben van vrij ernstige beperkingen geen onoverkomelijke belemmering hoeft te vormen om (kleine) kinderen groot te brengen.
Taken die onmogelijk zijn voor de ouder met beperkingen kunnen door de valide
partner of door de gezinsverzorging worden verricht. De verzorging vormt vooral
een probleem voor ouders met motorische beperkingen die geen (valide) partner
hebben. Zij zijn in hoge mate afhankelijk van zorg buiten het gezin.
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Thans wordt een voorlopige versie uitgetest. Ook wordt momenteel gewerkt aan een Nederlandse
vertaling.
Met 'zelfstandig wonen' wordt in deze rapportage bedoeld dat mensen niet in een instelling
verblijven. Wanneer kinderen bij hun ouders thuis wonen, wordt ook over zelfstandig wonen
gesproken.
Inmiddels is AGB Interact opgegaan in GfK InterAct.
Het SCP hanteert de termen 'ernstige beperkingen', 'matige beperkingen' en 'lichte beperkingen'.
Het CBS gebruikt echter de termen 'zeer ernstige beperkingen', 'ernstige beperkingen' en 'lichte
beperkingen'. Deze termen zijn niet zonder meer tot elkaar te herleiden, omdat de begrippen op
een andere manier geoperationaliseerd zijn (zie ook tabel 2.5).
Hier wordt met 'ernstige beperkingen' gedoeld op de SCP-maat (zie ook noot 2).
Voor een uitleg van de begrippen 'beperkingen' en 'belemmeringen' wordt verwezen naar
paragraaf 2.3.

3 ONDERWIJS

3.1 Inleiding
In het meerjarenprogramma intersectoraal gehandicaptenbeleid 1995-1998 De
perken te buiten (TK 1994/1995a) worden drie centrale uitgangspunten voor het
gehandicaptenbeleid geformuleerd:
- gelijke rechten, gelijke plichten, gelijke behandeling
- integratie en participatie
- waar nodig: bescherming en compensatie.
Bij gelijke rechten gaat het om het centraal stellen van het gedachtegoed van
gelijke burgerrechten. In verband met integratie en participatie wordt onder meer
het volgende gesteld: "kinderen met een handicap moeten, zo nodig met ambulante
begeleiding en assistentie, meer naar de reguliere dagopvang en het basis- en
voortgezet onderwijs gaan". In het kader van 'waar nodig: bescherming en compensatie' wordt opgemerkt: "er moet voorkomen worden dat iemands handicap de
(hoofd)oorzaak is van zijn of haar maatschappelijke marginalisering" (TK
1994/1995a: 20).
In dit hoofdstuk staat de onderwijsdeelname van mensen met beperkingen centraal.
In de eerste plaats de onderwijsdeelname van leerplichtige kinderen en jongeren
met lichamelijke en verstandelijke beperkingen en in de tweede plaats de deelname
door niet meer leerplichtige jongeren en volwassenen met lichamelijke beperkingen. Verder komt het onderwijsbeleid voor mensen met beperkingen aan de orde.
De bovengenoemde uitgangspunten van het gehandicaptenbeleid zijn ook van
toepassing op het onderwijs en de situatie in het onderwijs is te bezien tegen de
achtergrond van deze algemene uitgangspunten.
De leerplicht geldt in principe voor iedere jongere tot 16 jaar en dus ook voor
jongeren met beperkingen. Afhankelijk van de aard en de ernst van de beperkingen
zijn er verschillende voorzieningen waarin onderwijs kan worden gevolgd. Deze
zijn te rangschikken naar de mate waarin zij afstaan van het onderwijs aan
jeugdigen zonder beperkingen. Deze hiërarchie van onderwijsvoorzieningen is
afgebeeld in figuur 3.1 (zie ook Timmermans en Schoemakers-Salkinoja 1996:
39-40).
Scholen voor regulier onderwijs beschikken over bepaalde faciliteiten, zoals de
mogelijkheid om een schoolgebouw of de leermiddelen aan te passen of ambulante
begeleiding te bieden voor leerlingen met beperkingen. Zijn deze voorzieningen
niet toereikend, dan bestaat de mogelijkheid om een kind te plaatsen op een school
voor speciaal onderwijs. Sommige van deze scholen zijn zo dun gezaaid, dat
uithuisplaatsing nodig is. In bepaalde omstandigheden ten slotte is ontheffing van
de leerplicht mogelijk, namelijk wanneer een kind op lichamelijke of psychische
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gronden niet geschikt is om tot een school of instelling te worden toegelaten. Het
gaat hier met name om verstandelijk gehandicapte kinderen die dagactiviteiten van
kinderdagverblijven of zwakzinnigeninrichtingen bezoeken.

Figuur 3.1 Hiërarchie van onderwijsvoorzieningen voor jeugdigen met beperkingen
aanpassing en begeleiding in scholen voor regulier onderwijs



scholen voor speciaal onderwijs



scholen voor speciaal onderwijs gepaard gaande met uithuisplaatsing



dagvoorzieningen voor degenen die geen onderwijs kunnen volgen

De leerplicht impliceert in feite dat leerlingen met beperkingen leerrecht hebben.
Er is echter geen onderwijsplicht, dat wil zeggen een verplichting voor scholen en
onderwijsinstellingen om deze leerlingen toe te laten.1 Een belangrijk (beleids)thema op dit gebied is het vergroten van de keuzemogelijkheden voor jongeren met
lichamelijke en verstandelijke beperkingen (en hun ouders), waarbij de afweging
gemaakt dient te worden tussen geïntegreerd onderwijs in het reguliere basis- en
voortgezet onderwijs of separaat onderwijs in speciale onderwijsvoorzieningen. Dit
thema krijgt de laatste tijd veel aandacht, onder andere naar aanleiding van beleidsvoorstellen voor een zogenoemd leerlinggebonden budget ('de rugzak').
Na de leerplicht verandert de invalshoek van waaruit naar de onderwijsdeelname
door mensen met beperkingen wordt gekeken. Anders dan in het funderend
onderwijs zijn er in het initieel beroeps- en hoger onderwijs uitsluitend reguliere
voorzieningen. Datzelfde geldt voor de volwasseneneducatie. In dit hoofdstuk
wordt bekeken in hoeverre de deelname van jongeren met lichamelijke beperkingen
aan initieel beroepsonderwijs (mbo, leerlingwezen, hbo, wetenschappelijk
onderwijs), verschilt van die van jongeren zonder beperkingen. Ook wordt nagegaan waaraan eventuele verschillen te wijten zijn (zoals de toegankelijkheid van
het onderwijs). Ditzelfde wordt bekeken bij de deelname aan de vele vormen van
volwasseneneducatie: volgen volwassenen met een beperking even vaak een
opleiding als zij die zonder beperkingen door het leven gaan?
Het uiteindelijke resultaat van onderwijs kan in beeld worden gebracht aan de hand
van het bereikte opleidingsniveau. Het bereiken van een bepaald opleidingsniveau
is van belang voor het verwerven van economische zelfstandigheid. Naarmate de
deelname van jongeren met beperkingen in het initiële onderwijstraject meer
achterblijft, zal ook hun uiteindelijk bereikte opleidingsniveau lager zijn. Aan het
behaalde opleidingsniveau en de gevolgen daarvan voor de economische zelfstandigheid wordt aandacht geschonken in hoofdstuk 10.
In de volgende drie paragrafen zal eerst aandacht besteed worden aan het leerplichtonderwijs: in paragraaf 3.2 komt de onderwijsdeelname van jongeren met
lichamelijke beperkingen aan de orde en in paragraaf 3.3 de deelname van
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jongeren met verstandelijke beperkingen aan onderwijs en dagopvang. Centraal
thema is hier de mate van geïntegreerde (regulier onderwijs) dan wel separate
(speciaal onderwijs) opvang. Paragraaf 3.4 geeft een korte schets van de meest
relevante (beleids)ontwikkelingen in het primair en voortgezet onderwijs: 'Weer
samen naar school', 'de rugzak' en 'onderwijs op maat'. Ook het (toekomstige)
decentrale beleid voor de huisvesting van scholen en het leerlingenvervoer zal hier
worden aangestipt.
Paragraaf 3.5 geeft een schets van de deelname van jeugdigen met beperkingen aan
het initiële beroeps- en hoger onderwijs (mbo, leerlingwezen, hbo en universiteit).
Hierbij doet zich het probleem voor dat er weinig gegevens beschikbaar zijn.
Doordat er bijna geen landelijke regelingen en voorzieningen zijn en veel aan het
initiatief van de instellingen zelf wordt overgelaten, ontbreekt een totaalbeeld.
In paragraaf 3.6 staat de deelname aan verschillende vormen van volwasseneneducatie centraal. Paragraaf 3.7, ten slotte, biedt een korte samenvatting van dit
hoofdstuk.
3.2 Onderwijsvoorzieningen voor jeugdigen met lichamelijke beperkingen
Voor leerplichtige jongeren met lichamelijke beperkingen staan in principe twee
wegen open: ze kunnen een vorm van speciaal onderwijs volgen, afgestemd op hun
beperkingen, of ze kunnen regulier onderwijs volgen, al dan niet met aanpassingen
en/of extra begeleiding.
De laatste jaren wordt niet alleen vanuit internationale organen als de Raad van
Europa, en vanuit de rijksoverheid, maar ook door gehandicaptenorganisaties en
vanuit onderwijskundige overwegingen aangedrongen op integratie van gehandicapte kinderen in het reguliere onderwijs. Ook ouders van kinderen met beperkingen lijken steeds vaker de voorkeur te geven aan de school in de buurt boven de
veelal ver weg gelegen school voor speciaal onderwijs.
In de Rapportage gehandicapten 1995 is een overzicht gepresenteerd van regelingen die reguliere scholen voor basis- en voortgezet onderwijs op dit moment in
staat moeten stellen kinderen met beperkingen passend onderwijs te bieden
(Timmermans en Schoemaker-Salkinoja 1996). De belangrijkste regeling (in
termen van ingezette financiële middelen) is de zogenoemde ambulante begeleiding
door het speciaal onderwijs.2 Daarnaast zijn er de Regeling remedial teaching ten
behoeve van het voortgezet onderwijs en enkele regelingen voor aanvullende
formatie, onder andere ten behoeve van zintuiglijk of lichamelijk gehandicapten en
leerlingen met een Downsyndroom. Al deze regelingen zijn tijdelijk van karakter,
in de zin dat leerlingen er slechts een beperkte tijd gebruik van kunnen maken, en
gebudgetteerd, zodat toekenning niet meer kan plaatsvinden als het budget op is.
De financiële middelen gaan naar de school, die ook beslist over de besteding
ervan. Ouders en leerlingen hebben formeel geen inspraak in de wijze van
besteding. Het beleid is erop gericht de keuzemogelijkheden voor ouders en
leerlingen te vergroten. Er wordt naar gestreefd om met ingang van augustus 1999
te komen tot een eerste stap in de richting van leerlinggebonden financiering voor
kinderen met zintuiglijke, lichamelijke of verstandelijke beperkingen, die aanvul49

lende voorzieningen nodig hebben in het reguliere basisonderwijs (de 'rugzak'). In
paragraaf 3.4 wordt nader op de rugzakvoorstellen ingegaan.
3.2.1 Ambulante begeleiding in het regulier onderwijs
Om het volgen van regulier onderwijs mogelijk te maken voor leerlingen met een
lichamelijke of zintuiglijke beperking, wordt ambulante begeleiding gefaciliteerd.
Dit is begeleiding geboden door leerkrachten van het speciaal onderwijs aan (de
scholen van) leerlingen die zijn overgeplaatst van het speciaal onderwijs naar het
reguliere onderwijs. Als het gaat om leerlingen met zintuiglijke, lichamelijke of
meervoudige beperkingen kan ambulante begeleiding ook geboden worden indien
daarmee plaatsing in het speciaal onderwijs wordt voorkomen. De faciliteiten
worden dan toegekend indien de leerling naar oordeel van een toelatingscommissie
toegelaten had kunnen worden tot het (voortgezet) speciaal onderwijs ((v)so).
De regelgeving voorziet in begeleiding in het basisonderwijs, het aansluitende
voortgezette onderwijs en in het kort middelbaar beroepsonderwijs. Voor begeleiding in andere vormen van regulier onderwijs moet ontheffing worden verleend. De
facilitering bestaat in het toekennen van een hoeveelheid formatie, die afhankelijk
is van het soort speciaal onderwijs (en dus het soort beperking). De termijn waarover de begeleiding wordt gefinancierd is maximaal vijf jaar in het basisonderwijs
en maximaal drie jaar in het voorgezet onderwijs.

Tabel 3.1 Ambulant begeleide leerlingen met een lichamelijke, zintuiglijke of meervoudige beperking, 1985/'861996/'97 (in absolute aantallen en indices, 1985/'86 = 100)

aantal
basisonderwijs
voortgezet onderwijsa
totaal
indices
basisonderwijs
voortgezet onderwijs
totaal
a

1985/'86

1990/'91

1993/'94

1994/'95

1995/'96

1996/'97

552
793
1.345

1.483
963
2.446

2.284
1.226
3.510

2.473
1.215
3.688

2.874
1.329
4.203

3.438
1.268
4.706

100
100
100

269
121
182

414
155
261

448
153
274

521
163
312

623
160
350

Inclusief kort middelbaar beroepsonderwijs.

Bron: Kool en Derriks (1995); OC&W, schriftelijk verstrekte informatie

In de vorige Rapportage gehandicapten werd reeds opgemerkt dat het aantal
ambulant begeleide leerlingen sinds 1985 aanzienlijk is toegenomen in zowel het
basis- als het voortgezet onderwijs (Timmermans en Schoemakers-Salkinoja 1996).
Dit beeld is de afgelopen twee jaar niet veranderd (tabel 3.1). Het totale aantal
ambulant begeleide leerlingen met zintuiglijke of lichamelijke beperkingen was in
1996/'97 ruimschoots verdrievoudigd ten opzichte van 1985/'86. In het basisonderwijs is het aantal ambulant begeleide leerlingen veel meer toegenomen dan in
50

het voortgezet onderwijs. Midden jaren tachtig zat de meerderheid van de ambulant
begeleide leerlingen in het voortgezet onderwijs, nu is bijna drie kwart te vinden in
het basisonderwijs.
Bijna drie kwart van de in 1995 ambulant begeleide leerlingen met zintuiglijke of
lichamelijke beperkingen werd preventief begeleid. Zij ontvingen begeleiding
zonder dat zij vooraf een school voor speciaal onderwijs hadden bezocht. In
vergelijking met enkele jaren terug is dit aantal licht gestegen (1993: 65%, 1995:
72%; Kool en Derriks 1995). Kennelijk wordt er wat vaker van meet af aan gezocht
naar opvangmogelijkheden binnen het reguliere onderwijs.
3.2.2 Opvang in het speciaal onderwijs
De ontwikkeling van de deelname aan de diverse vormen van speciaal onderwijs
voor lichamelijk of zintuiglijk beperkte jongeren is weergegeven in tabel 3.2. In de
meeste vormen is het aantal leerlingen de afgelopen tien jaar toegenomen (zie ook
de vorige Rapportage gehandicapten). Vooral het onderwijs aan kinderen met een
ernstig spraakgebrek en het onderwijs aan langdurig zieke kinderen zijn sterk
gegroeid. Het onderwijs aan doven en slechthorenden vormt een uitzondering:
daarin is het aantal leerlingen gestaag gedaald.
Het totale aantal leerlingen in het speciaal onderwijs voor lichamelijk of zintuiglijk
gehandicapten was in 1996/'97 bijna een kwart hoger dan in 1985/'86.

Tabel 3.2 Deelname aan het speciaal onderwijs voor lichamelijk of zintuiglijk gehandicapten, naar afdeling,
1985/'86-1996/'97 (in absolute aantallen en indices, 1985/'86 = 100)

aantal
doven en slechthorenden
blinden en slechtzienden
spraakmoeilijkheden
lichamelijk en meervoudig
gehandicapten
langdurig zieke kinderen
totaal so lichamelijk of zintuiglijk
gehandicapten
indices
doven en slechthorenden
blinden en slechtzienden
spraakmoeilijkheden
lichamelijk en meervoudig
gehandicapten
langdurig zieke kinderen
totaal so lichamelijk of zintuiglijk
gehandicapten

1985/'86

1990/'91

1993/'94

1994/'95

1995/'96

1996/'97

3.129
669
2.000

2.894
699
2.286

2.810
737
2.445

2.777
759
2.599

2.703
743
2.750

2.687
742
2.915

5.043
2.855

5.343
3.276

5.632
3.581

5.980
3.715

6.203
3.870

6.472
4.066

13.696

14.498

15.205

15.830

16.269

16.882

100
100
100

92
104
114

90
110
122

89
113
130

86
111
138

86
111
146

100
100

106
115

112
125

119
130

123
136

128
142

100

106

111

116

119

123

Bron: OC&W/Uitleg (1997a); OC&W, schriftelijk verstrekte informatie
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In de Rapportage gehandicapten 1995 wordt opgemerkt dat het aantal in internaten geplaatste blinde en slechtziende kinderen de afgelopen jaren sterk is
teruggelopen, zelfs als men rekening houdt met het afgenomen aantal jeugdigen
met zo'n beperking. Deze ontwikkeling is het gevolg van de totstandkoming van
regionale centra waar (naast andere diensten) zowel dagonderwijs als dagrevalidatie wordt geboden, waardoor uithuisplaatsing niet meer nodig is (Timmermans
en Schoemakers-Salkinoja 1996: 44-45). Thans verblijven circa 200 mensen in een
internaat voor blinden en slechtzienden (tabel 8.2). Het aantal in internaten
verblijvende doven en slechthorenden is vrijwel constant. Momenteel verblijven
circa 580 mensen jonger dan 49 jaar in een internaat voor auditief gehandicapten
(tabel 8.2).
Blijkens tabellen 3.1 en 3.2 zijn zowel de deelname aan het speciaal onderwijs voor
lichamelijk of zintuiglijk gehandicapten als het aantal ambulant begeleide leerlingen toegenomen. Dit staat in contrast met de ontwikkeling van het totale aantal
jeugdigen. Terwijl het totale gebruik van deze twee soorten voorzieningen in tien
jaar tijd met ruim 40% groeide, daalde het aantal jeugdigen (5-16 jaar) met 6%
(tabel 3.3). Het promillage jeugdigen dat gebruikmaakt van een van de genoemde
voorzieningen is in tien jaar tijd dan ook toegenomen met meer dan een factor 1,5.
Wel gaat het daarbij steeds vaker om ambulante begeleiding in het reguliere onderwijs, zoals uit de laatste regel van tabel 3.3 valt af te leiden.

Tabel 3.3 Leerlingen in het speciaal onderwijs voor lichamelijk of zintuiglijk gehandicapten, ambulant begeleide
leerlingen met een lichamelijke of zintuiglijke beperking en bevolking 5-16 jaar, 1985/'86-1996/'97
1985/'86

1990/'91

1993/'94

1994/'95

1995/'96

1996/'97

absolute aantallen
speciaal onderwijs
ambulante begeleiding
beide
kinderen 5-16 jaar

13.696
1.345
15.041
2.414.000

14.498
2.446
16.944
2.170.000

15.205
3.510
18.715
2.197.000

15.830
3.688
19.518
2.215.000

16.269
4.203
20.472
2.235.000

16.882
4.706
21.588
2.259.000

indices (1985/'86 = 100)
speciaal onderwijs
ambulante begeleiding
beide
kinderen 5-16 jaar

100
100
100
100

106
182
113
90

111
261
124
91

116
274
130
92

119
312
136
93

123
350
144
94

per 1.000 kinderen van
5-16 jaar
speciaal onderwijs
ambulante begeleiding
beide

5,5
0,6
6,2

6,7
1,1
7,8

6,9
1,6
8,5

7,1
1,7
8,8

7,3
1,9
9,2

7,5
2,1
9,6

10,2

5,9

4,3

4,3

3,9

3,6

verhouding speciaal
onderwijs/ambulante
begeleiding

Bron: CBS, bevolkingsgegevens; Kool en Derriks (1995); OC&W/Uitleg (1997a); OC&W, schriftelijk verstrekte
informatie
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Het beroep op de voorzieningen is voor te stellen als de resultante van het aantal (of
het promillage) kinderen met beperkingen en de mate waarin die kinderen gebruik
maken van de voorzieningen. Hoe het promillage kinderen met beperkingen zich
de afgelopen tien jaar heeft ontwikkeld, is niet bekend, maar het is niet erg aannemelijk dat het met een factor 1,5 is toegenomen. Dat betekent dat de mate waarin
kinderen met beperkingen een beroep doen op voorzieningen moet zijn toegenomen.
Een verklaring daarvoor is niet direct voorhanden. Wellicht vindt de wens opvang
te bieden binnen het reguliere onderwijs een grens in het verlangen het kind de best
mogelijke faciliteiten te bieden. Ook wordt in dit verband wel gewezen op het
groeiende aanbod van voortgezet speciaal onderwijs. De verruiming van de mogelijkheden om na de basisschoolleeftijd aangepast onderwijs te volgen zal hebben
geleid tot een verlenging van het verblijf in het speciaal onderwijs en daarmee tot
een groei van de deelname. Voor de groei van de deelname aan het speciaal onderwijs voor lichamelijk of zintuiglijk gehandicapten is dit proces echter maar van
beperkte betekenis geweest: de toename in voortgezet speciaal onderwijs levert niet
meer dan een beperkte bijdrage aan de totale deelnamegroei (minder dan 20%). Dit
blijkt voorts ook uit het feit dat het percentage 10-jarigen dat speciaal onderwijs
volgt voor lichamelijk of zintuiglijk gehandicapten evenveel is toegenomen als de
deelname van de brede leeftijdscategorie van 5-16 jaar.3 Dat zou niet het geval zijn
indien de groei vooral een kwestie is van een verlenging van de verblijfsduur.
Tegen de achtergrond van het streven naar geïntegreerde opvang is de ontwikkeling tweeslachtig. Aan de ene kant wordt hulp steeds vaker geboden in de vorm van
ambulante begeleiding, aan de andere kant wordt een steeds groter deel van de
jeugdigen met beperkingen opgevangen in het speciaal onderwijs. De sterke groei
van ambulante begeleiding in het reguliere onderwijs heeft (nog) niet geleid tot een
daling van de deelname aan het speciaal onderwijs. Hooguit heeft ambulante begeleiding de groei van het speciaal onderwijs voor gehandicapten geremd. Het is
mogelijk dat ambulante begeleiding ertoe leidt dat er problemen bij kinderen
worden gesignaleerd die anders niet zouden zijn vastgesteld.
Overigens is het gebruik van ambulante en speciale onderwijsvoorzieningen door
jeugdigen met lichamelijke of zintuiglijke beperkingen - van ruim 9‰ - nog altijd
betrekkelijk gering in verhouding tot het totale aantal jeugdigen met een dergelijke
beperking. Dit laatste werd aan het eind van de jaren tachtig geschat op 45‰, zij
het dat een deel daarvan problemen van waarschijnlijk voorbijgaande aard heeft
met het ophouden van de plas (CBS/Nimawo 1990).4
Een voorzichtige schatting op basis van het AVO'95, gebaseerd op kleine aantallen
jeugdigen, leert dat in 1995 ongeveer 4.000 jeugdigen tussen de 6 en de 24 jaar
ernstige beperkingen hebben en ruim 40.000 jeugdigen matige beperkingen (zie
tabel 2.9). Hiervan krijgt ongeveer de helft ambulante begeleiding of speciaal
onderwijs (zie tabel 3.3).
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3.2.3 Deelname aan het voortgezet onderwijs
Na het primair onderwijs doet niveaudifferentiatie tussen schoolsoorten zijn
intrede. De vraag is of jongeren met een lichamelijke of zintuiglijke beperking even
vaak deelnemen aan de verschillende schoolsoorten als mensen zonder beperkingen. Het beantwoorden van die vraag is moeilijk, want gegevens over de
deelname van jongeren met beperkingen aan de diverse vormen van voortgezet
onderwijs zijn schaars.
In verband met het geringe aantal jongeren met een matige of ernstige beperking is
met een steekproefonderzoek als het AVO'95 niet meer dan een indicatie te geven
van de deelname aan verschillende vormen van voortgezet onderwijs van deze
groep (zie tabel 3.4). Voor jongeren van 12-18 jaar zijn twee onderwijsposities
onderscheiden: een lage en een hoge positie. Deze posities zijn een combinatie van
niveau en fase van onderwijs. Het speciaal onderwijs is buiten beschouwing
gelaten, omdat niet met zekerheid is vast te stellen of het hier om een lagere of een
hogere vorm van onderwijs gaat.
Van de 12-18-jarigen zonder beperkingen of met lichte beperkingen is bijna een
derde in de bovenbouw van het havo/vwo of in het mbo/hbo/wo te vinden. In de
groep met matige of ernstige beperkingen is dat maar zelden het geval. Zoals reeds
opgemerkt is het voor de laatste groep gevonden percentage niet meer dan een
indicatie. Het gevonden verschil is echter aanzienlijk.
Voorzover met deze gegevens conclusies mogelijk zijn, lijkt het erop dat jongeren
met een zintuiglijke of lichamelijke beperking een achterstand hebben in het voortgezet onderwijs.

Tabel 3.4 Onderwijsniveau van 12-18-jarigen die deelnemen aan voltijds regulier onderwijs, 1995 (verticaal
gepercenteerd)

brugperiodea , vbo, mavo, geen onderwijs
havob, vwob, mbo, hbo, wo
(n)
a
b

geen
beperking
68
32

lichte
beperking
65
35

matige/ernstige
beperking
91
9

(1.584)

(117)

( 23)

Leerjaar 1 t/m 3.
Leerjaar 4 t/m 6.

Bron: SCP (AVO'95 en AGB-scriptpanel)

De onderwijsinspectie publiceert enige gegevens over de frequentie waarmee
aangepaste examens zijn afgenomen in verband met een handicap (Inspectie 1996).
In 1996 werd voor ongeveer 3.500 kandidaten de examinering aangepast, hetgeen
neerkomt op 1,8% van alle kandidaten. Circa 350 kandidaten kregen speciale
hulpmiddelen. In de overige 90% van de gevallen kon worden volstaan met een
verlenging van de voor het examen beschikbare tijd. Dit heeft te maken met het feit
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dat het in drie kwart van de gevallen gaat om leerlingen met (een mate van)
dyslexie, terwijl een kwart (plusminus 840 kandidaten) andere problemen heeft.
3.3 Onderwijs en dagopvang voor jeugdigen met verstandelijke beperkingen
3.3.1 Opvang van jeugdigen met verstandelijke beperkingen
Voor jeugdigen met een verstandelijke beperking zijn er verschillende vormen van
opvang. Naast het speciaal onderwijs is er, indien het volgen van onderwijs niet
haalbaar is, opvang in de vorm van dagactiviteiten in zwakzinnigeninrichtingen en
in de zogenoemde kinderdagverblijven. De laatste jaren volgen steeds meer
kinderen met verstandelijke beperkingen (thans ongeveer 300 kinderen, zie § 3.3.2)
regulier onderwijs, waarbij ze extra ondersteuning ontvangen.
Volgens een onderzoek naar de frequentie van verstandelijke beperkingen was in
1986 10‰ à 11‰ van de 4-19-jarigen licht of ernstig verstandelijk gehandicapt
(Maas et al. 1988). Het in kaart brengen van de wijze waarop zij worden opgevangen is niet eenvoudig. Er moet daarbij worden uitgegaan van de telling van
ingeschrevenen bij voorzieningen voor verstandelijk gehandicapten, maar niet van
alle voorzieningen is duidelijk of zij als zodanig zijn aan te merken. Die onduidelijkheid geldt met name onderdelen van het speciaal onderwijs. Bij het onderwijs
voor zeer moeilijk lerende kinderen (zmlk) is er weinig reden voor twijfel, maar in
het onderwijs voor moeilijk lerende kinderen (mlk) ligt het minder duidelijk.
Vermoedelijk heeft een deel van de mlk-leerlingen (lichte) verstandelijke
beperkingen. Het eerdergenoemde frequentieonderzoek van Maas et al. (1988) wijst
in die richting, overigens zonder dat een percentage wordt genoemd.
Mogelijk geldt een lichte mate van verstandelijke beperking ook voor sommige
leerlingen in het onderwijs voor kinderen met leer- en opvoedingsmoeilijkheden
(lom). Bekend is immers dat de keuze tussen het mlk- en het lom-onderwijs niet
uitsluitend te maken heeft met objectieve factoren, maar ook met het aanbod van
scholen. Zo loopt de verhouding tussen lom- en mlk-onderwijs regionaal aanzienlijk uiteen (Blank et al. 1990: 124).
Met de kanttekening dat niet alle jongeren met verstandelijke beperkingen in beeld
komen (een aantal jongeren met lichte verstandelijke beperkingen ontbreekt), wordt
hier alleen zmlk-onderwijs als speciale onderwijsvoorziening voor jeugdigen met
een verstandelijke beperking in aanmerking genomen. Gegevens over aantallen
verstandelijk gehandicapten in andere vormen van speciaal onderwijs ontbreken.
Het aantal jongeren met verstandelijke beperkingen dat aan het reguliere onderwijs
deelneemt is zeer gering, al neemt dit aantal toe.
Tabel 3.5 geeft een overzicht van de aantallen jongeren in de verschillende voorzieningen voor verstandelijk gehandicapten. Er is een zekere overlap tussen de
cijfers van de afzonderlijke voorzieningen, omdat sommige bewoners van zwakzinnigeninrichtingen overdag zmlk-onderwijs volgen. Een totaalcijfer is daarom niet
berekend. Het blijkt dat het gebruik van het zmlk-onderwijs (zowel het speciaal als
het voortgezet speciaal onderwijs) en van de kinderdagverblijven de afgelopen tien
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jaar is toegenomen. Daarentegen is het aantal jongeren in zwakzinnigeninrichtingen verminderd. Het aantal leerlingen met verstandelijk beperkingen in het
regulier basisonderwijs is niet exact bekend. Een klein aantal leerlingen (negen
leerlingen in 1996/'97) ontvangt ambulante begeleiding vanuit het zmlk-onderwijs.
Daarnaast is er een groep kinderen met verstandelijke beperkingen waarvoor de
basisscholen rechtstreeks extra faciliteiten ontvangen. Het betreft overwegend
leerlingen met Downsyndroom.
Het groeiende gebruik van de voorzieningen voor verstandelijk gehandicapte
jongeren, met uitzondering van de zwakzinnigeninrichtingen, staat in contrast met
de demografische ontwikkeling. Het aantal jongeren van 4-19 jaar verminderde het
afgelopen decennium met 10%. Het gebruik van voorzieningen voor verstandelijk
gehandicapten valt dus niet zonder meer te begrijpen vanuit de demografische
ontwikkeling. Ofwel het aantal jeugdigen met een verstandelijke handicap is
toegenomen, ofwel de groep maakt vaker dan voorheen gebruik van de voorzieningen in tabel 3.5 (bv. omdat het voortgezet speciaal onderwijs is uitgebouwd of
omdat de diagnostiek is veranderd).5

Tabel 3.5 Opvang van jeugdigen met verstandelijke beperkingen, 1985/'86-1996/'97 (in absolute aantallen en
indices, 1985/'86 = 100)

aantal
zmlk-onderwijs
speciaal onderwijsa
voortgezet speciaal
onderwijs
totaal
kinderdagverblijvenb, c
zwakzinnigeninrichtingb
totaal kinderen 5-16 jaar
indices
zmlk-onderwijs
speciaal onderwijs a
voortgezet speciaal
onderwijs
totaal
kinderdagverblijven
zwakzinnigeninrichting
totaal kinderen 5-16 jaar
a
b

c
d

1985/'86

1990/'91

1993/'94

1994/'95

1995/'96

1996/'97

5.306

5.340

5.975

6.257

6.518

6.929

2.409
7.715
3.867
6.837

2.760
8.100
4.386
5.244

2.955
8.930
4.379
4.946

3.107
9.364
4.577
5.200

3.416
9.934
4.713
5.170

3.591
10.520
4.481d
4.855d

2.414.000

2.170.000

2.197.000

2.215.000

2.235.000

2.259.000

100

101

113

118

123

131

100
100
100
100

115
105
113
77

123
116
113
72

129
121
118
76

142
129
122
76

149
136
116
71

100

90

91

92

93

94

Inclusief afdeling zmlk aan mlk-school.
Stand per september van het boven de kolom genoemde schooljaar; gegevens hebben alleen betrekking op
mensen tussen 0 en 19 jaar.
Inclusief tussen de 300 en 400 0-19 jarigen in dagverblijven voor ouderen.
Stand per juni 1996.

Bron: OC&W/Uitleg (1997a); CAK-AWBZ(a)
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In het beleidsplan De rugzak wordt gesuggereerd dat de toename van het aantal
leerlingen in het zmlk-onderwijs kan wijzen op gewijzigde criteria bij de beoordeling van de toelaatbaarheid van leerlingen en mogelijk ook op 'weglek' vanuit
lichtere vormen van het speciaal onderwijs (OC&W 1996: 17). De groei van het
zmlk-onderwijs, dat geen onderdeel uitmaakt van het Weer samen naar schoolbeleid, is volgens die redenering mogelijk ten dele een onbedoeld gevolg van dit
beleid. Met dit WSNS-beleid wordt gepoogd de verwijzing vanuit het basisonderwijs naar het lom- en mlk-onderwijs terug te dringen (zie § 3.4). Peschar en Meijer
vinden voor deze weglek weinig empirische ondersteuning, maar menen dat de
beschikbare gegevens geen definitief antwoord mogelijk maken (Peschar en Meijer
1997: 39).
Zoals gezegd wordt met de in tabel 3.5 opgenomen voorzieningen geen volledig
beeld gegeven van de opvang van jeugdigen met een verstandelijke beperking.
Volgens de frequentietelling van 1986 waren er in dat jaar ongeveer 36.000
jeugdigen met lichte of ernstige verstandelijke beperkingen. Dit betekent dat er
destijds rond de 17.000 jeugdigen met verstandelijke beperkingen niet gebruikmaakten van de in tabel 3.5 opgenomen voorzieningen. Van de resterende 17.000
jongeren heeft waarschijnlijk een groot deel mlk-onderwijs gevolgd. In totaal
volgden circa 32.000 leerlingen een mlk-opleiding.
3.3.2 Leerlingen met Downsyndroom op de basisschool
De afgelopen jaren is er een ontwikkeling op gang gekomen om kinderen met
Downsyndroom op de reguliere basisschool te plaatsen. Op dit moment volgen er in
Nederland ongeveer 250 kinderen met Downsyndroom onderwijs op een reguliere
basisschool. Daarnaast volgen er enkele tientallen kinderen met een verstandelijke
handicap met een andere oorzaak regulier basisonderwijs (De Graaf 1996). In 1995
verscheen een eerste inventariserend onderzoek naar de plaatsing en opvang van
kinderen met Downsyndroom in het basisonderwijs (Scheepstra en Pijl 1995).
Scheepstra en Pijl ondervroegen 216 ouders van een kind met Downsyndroom, 116
leerkrachten en 135 schoolleiders en observeerden de gang van zaken op 12 basisscholen.
De Graaf deed verslag van een exploratief onderzoek naar de motieven van achttien
ouders om hun verstandelijk beperkte kind in het reguliere basisonderwijs te
plaatsen (De Graaf 1996).
Uit beide onderzoeken blijkt dat de - overwegend hoogopgeleide - ouders vooral om
sociale motieven hechten aan plaatsing van hun kind in het gewone onderwijs.
Ouders willen hun kind graag op een school in de buurt hebben, een school waar
ook eventuele andere kinderen uit het gezin en leeftijdgenootjes uit de buurt naar
toe gaan. Ouders gaan ervan uit dat een reguliere klas een betere sociale omgeving
biedt. Er zijn ook motieven die meer op het cognitieve vlak liggen. Sommige
ouders verwachten dat de klasgenoten in de basisschool een stimulans zullen
vormen voor de ontwikkeling van hun kind. De Graaf vermeldt ook dat een deel
van de ouders kritiek heeft op de onderwijsaanpak van de zmlk-school.
Ideologische motieven spelen bij ouders geen grote rol. Daarbij gaat het om
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algemene overwegingen over de maatschappelijke acceptatie van mensen met een
handicap die door integrale opvang zou kunnen worden bevorderd, of om ethische
bezwaren tegen gesegregeerd (speciaal) onderwijs. Dit type overwegingen speelt
veelal wel een belangrijke rol in de discussie die op beleidsniveau wordt gevoerd.
In ongeveer drie kwart van de gevallen die door Scheepstra en Pijl werden
onderzocht, heeft de eerste school waarop ouders geprobeerd hebben hun kind te
plaatsen het kind ook aangenomen. Het plaatsingsbesluit van de school blijkt vooral
te worden beïnvloed door de steun van belangenverenigingen, zoals de VIM
(Vereniging voor Geïntegreerde Opvoeding van Mongoloïde kinderen), de SDS
(Stichting Downsyndroom) en de FvO (Federatie van Ouderverenigingen). Ook de
beschikbaarheid van extra formatie speelt een belangrijke rol.
Het zijn naar verhouding vaak de traditionele vernieuwingsscholen en scholen die
wat groter zijn dan gemiddeld, die kinderen met een Downsyndroom plaatsen. Het
gaat om scholen waarin de samenwerking in het schoolteam groot is, de leeftijd van
de docenten gemiddeld wat hoger, en de directeur wat meer met het team bezig is
dan in andere scholen. Scholen die kinderen met Downsyndroom opvangen zijn
scholen die door onderwijskundigen wel als effectieve scholen worden aangeduid.
Voor een succesvolle integratie van leerlingen met beperkingen in het reguliere
onderwijs zijn dus diverse factoren van belang. Het overheidsbeleid streeft op
verschillende manieren naar een verbetering van de voorwaarden voor integratie.
In de volgende paragraaf komt een aantal relevante beleidsontwikkelingen aan de
orde.
3.4 Relevante (beleids)ontwikkelingen in de leerplichtfase
In de recente beleidsontwikkeling voor het onderwijs voor leerplichtige jeugdigen
met beperkingen staan twee onderwerpen centraal:
- de voorwaarden waaraan reguliere scholen in hun onderwijs moeten voldoen
om leerlingen met beperkingen met succes te kunnen integreren;
- de voorkeuren en wensen van ouders voor de plaatsing van hun kind in hetzij
het speciaal, hetzij het regulier onderwijs.
Verder zijn voor jeugdigen met beperkingen ook de beschikbaarheid van vervoersvoorzieningen en de fysieke toegankelijkheid van schoolgebouwen van belang.
3.4.1 Voorwaarden in het regulier onderwijs
Scholen die gehandicapte leerlingen in het regulier onderwijs willen opvangen
moeten aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moet niet alleen de groepsleerkracht, maar het gehele team achter de opvang staan. Leerkrachten moeten
kunnen differentiëren in onderwijsdoelstellingen, leerstof en tempo. Bij klassikaal
onderwijs kan aan het gehandicapte kind onvoldoende aandacht worden geschonken. Het gaat in feite om dezelfde voorwaarden die ook centraal staan bij 'onderwijs
op maat' en 'Weer samen naar school'.
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Onderwijs op maat
Van 'onderwijs op maat' is sprake als een school passende maatregelen treft om
tegemoet te komen aan de grote verschillen in onderwijsbehoeften van leerlingen.
In 1995 is de Inspectie van het onderwijs gestart met een meerjarige evaluatie van
de onderwijs-op-maatkwaliteit binnen het basis- en lom/mlk-onderwijs (Inspectie
1997). Deze kwaliteit wordt beoordeeld aan de hand van, onder meer, de wijze van
zorgverbreding en de mate van differentiatie.
Bij zorgverbreding gaat het om signaleren, diagnosticeren, remediëren en evalueren. De inspectie concludeert op dit punt dat veel scholen nu nog niet aan de eisen
van zorgverbreding voldoen, maar dat er sprake is van een positieve ontwikkeling.
Bij differentiatie gaat het om de afstemming van het onderwijs op verschillen
tussen leerlingen; niet alleen verschillen die samenhangen met sociale en etnische
herkomst, maar ook verschillen die te maken hebben met aanleg en (aangeboren)
beperkingen.
De inspectie beschouwt de kwaliteit van de differentiatie als zorgelijk. Slechts op
een kleine 20% van de basisscholen wordt voldoende gedifferentieerd. Op 93% van
de scholen komt zittenblijven voor, terwijl twee derde van de basisscholen leerlingen naar het speciaal onderwijs verwijst (Inspectie 1997).
Weer samen naar school
Al decennialang worden er elk jaar meer kinderen vanuit het basisonderwijs
verwezen naar het speciaal onderwijs. Niet alleen kinderen met lichamelijke of
verstandelijke beperkingen, maar vooral kinderen met leer- en opvoedingsproblemen. De sterkst groeiende schoolsoorten in het speciaal onderwijs waren tot voor
kort dan ook 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).
Sinds het begin van de jaren tachtig wordt van overheidswege geprobeerd de groei
van het speciaal onderwijs af te remmen. Lange tijd tevergeefs. Sinds 1991 staat het
primair onderwijs (basis- en speciaal onderwijs) in het teken van 'Weer samen naar
school' (WSNS); een beleidsoperatie die beoogt door middel van samenwerking
tussen basis- en speciaal onderwijs de zorgbreedte op basisscholen zodanig te vergroten, dat het grootste deel van de lom/mlk/iobk-leerlingen in het regulier onderwijs kan worden opgevangen.
Het zou te ver voeren om in dit kader alle ontwikkelingen in het WSNS-beleid de
revue te laten passeren. Hier kan worden volstaan met de constatering dat de
verworvenheden van het WSNS-beleid in principe ook de toegankelijkheid van het
regulier onderwijs voor kinderen met beperkingen bevorderen. Een betere toerusting van het basisonderwijs voor kinderen met leer- en opvoedingsproblemen
vergroot de draagkracht van basisscholen. Daar kunnen in principe ook kinderen
met lichamelijke of verstandelijke beperkingen van profiteren. De inspanningen die
scholen zich moeten getroosten om het WSNS-beleid tot een succes te maken
kunnen er in theorie echter ook toe leiden dat er voor de opname van leerlingen
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met ernstige beperkingen in het regulier onderwijs de eerste jaren minder ruimte
zal zijn, omdat eerst de kinderen in het reguliere onderwijs zullen worden opgevangen voor wie de overgang de minste moeite kost.
Ook voor het voortgezet onderwijs zijn er inmiddels beleidsvoornemens bekendgemaakt om het reguliere onderwijs (met name het (i)vbo en mavo) beter toe te
rusten voor leerlingen met beperkingen: het zogenoemde leerwegondersteunend
onderwijs en het praktijkonderwijs.
Het is de bedoeling dat de huidige scholen voor voortgezet speciaal onderwijs (met
name vso-lom en vso-mlk, maar ook het vso-zmok) hiertoe samenwerkingsverbanden gaan vormen met (i)vbo- en mavo-scholen. Het leerwegondersteunend
onderwijs, waarin het vso-lom en het (i)vbo een belangrijke rol spelen, is bedoeld
voor leerlingen die hetzij met kortdurende hulp of met meer structurele hulp in
staat worden geacht een vbo- of mavo-diploma of een of meer certificaten in het
kort middelbaar beroepsonderwijs te behalen. Het praktijkonderwijs is bestemd
voor leerlingen voor wie zo'n diploma of certificaat te hoog gegrepen is. Zij volgen
een direct op de arbeidsmarkt gericht programma. Het huidige vso-mlk zal de kern
vormen van deze nieuwe leerweg.
Voor verstandelijk gehandicapte leerlingen zal het praktijkonderwijs meestal de
aangewezen weg zijn. Lichamelijk beperkte jeugdigen die nu aan voortgezet
speciaal onderwijs (lom, mlk of zmok) deelnemen kunnen via deze samenwerkingsverbanden in de toekomst dus hoogstens een mavo-diploma behalen.
Het voortgezet speciaal onderwijs voorziet niet in een mogelijkheid voor scholieren
met lichamelijke beperkingen om examen op havo- of vwo-niveau te doen. Wel kan
het vso leerlingen voorbereiden op een staatsexamen of ambulant begeleiden in het
reguliere onderwijs.
3.4.2 Voorkeuren en wensen van ouders: het leerlinggebonden budget
Van recenter datum dan de Weer samen naar school-operatie is het beleid dat zich
richt op de overige schoolsoorten van het speciaal onderwijs, de zogenoemde 2/3scholen: scholen voor kinderen met een lichamelijke, zintuiglijke en/of verstandelijke beperking.
Dit beleid bevindt zich nog in een ontwikkelingsfase. De beleidsvoornemens zijn
voorbereid door de commissie-Rispens in het rapport Een steun in de rug. Naar
leerlinggebonden financiering in het primair onderwijs, dat in oktober 1995
verscheen en is uitgewerkt in het beleidsdocument De rugzak. Beleidsplan voor het
onderwijs aan leerlingen met een handicap, dat in augustus 1996 werd gepubliceerd (commissie-Rispens 1995; OC&W 1996).
In dit beleidsplan wordt voorgesteld om het onderwijs aan gehandicapte jeugdigen
niet langer te financieren via de scholen, maar via de leerling. Deze laatste krijgt
een bepaald bedrag toegewezen (maar niet zelf in handen) dat door de gekozen
school (hetzij regulier, hetzij speciaal) kan worden besteed aan extra faciliteiten.
De extra faciliteiten bewegen als het ware met de leerling mee. De hoogte van het
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budget varieert naar de mate waarin aard en ernst van de beperkingen meer of
minder faciliteiten nodig maken.
Centraal uitgangspunt is dat ouders, als vertegenwoordigers van hun gehandicapte
kind, meer zeggenschap krijgen over de aard van de speciale zorg en over de
besteding van de beschikbare middelen. Ouders moeten zelf kunnen kiezen of zij
zorg in een reguliere school, dan wel in het speciaal onderwijs wensen. "Een
vraaggestuurde bekostiging van het speciaal onderwijs is een belangrijk instrument
om emancipatie, integratie en normalisatie in en door het onderwijs te bevorderen",
aldus het beleidsplan.
Het leerlinggebonden budget zal onder meer de huidige tijdelijke en gebudgetteerde
regelingen voor jeugdigen met beperkingen, zoals de ambulante begeleiding en de
aanvullende formatie, vervangen. Gemiddeld over alle leerlingen komt het beschikbare budget voor de leerlinggebonden financiering overeen met de meerkosten van
opvang in het speciaal onderwijs, aangevuld met de bestaande budgetten voor
ambulante begeleiding en aanvullende formatie. De rugzakfinanciering is echter,
anders dan de huidige regelingen, een regeling met een 'open einde'.
Het budget is bedoeld voor personele en materiële voorzieningen en aanpassingen
die voor de opvang nodig zijn. Reguliere scholen moeten de expertise voor een deel
bij het speciaal onderwijs inkopen om de kwaliteit van de zorg in het regulier
onderwijs te waarborgen. Ten behoeve van de toewijzing en vaststelling van de
hoogte van de leerlinggebonden budgetten zal er een systeem van indicatiestelling
worden ontwikkeld, met onafhankelijke commissies en geobjectiveerde criteria.
Om te voorkomen dat de opgebouwde deskundigheid van het speciaal onderwijs
met de huidige tien schoolsoorten en circa 340 zogenoemde 2/3-scholen verloren
gaat, zal dit type onderwijs worden gebundeld tot een netwerk van regionale
expertisecentra. Gedacht wordt aan vier soorten centra: voor visueel gehandicapten,
voor auditief gehandicapten, voor lichamelijk en verstandelijk gehandicapten en
voor ernstig gedrags- of psychisch gestoorden.
3.4.3 Kanttekeningen bij de verschillende beleidsontwikkelingen
Verschillende organisatorische oplossingen
De discussie over integratie van leerlingen met beperkingen in het reguliere
onderwijs is in Nederland lange tijd op een weinig productieve en ideologische
manier gevoerd, aldus de commissie-Rispens (1995: 17-18). Men is óf voor
integratie óf juist voor speciale opvang. Langzaam maar zeker worden de zwartwitoordelen wat genuanceerder en wordt ingezien dat gegeven de uiteenlopende
aard en mate van beperkingen van leerlingen in het speciaal onderwijs een
continuüm van zorg meer in de rede ligt, waarbij er meer mogelijkheden zijn dan
enerzijds speciaal onderwijs en anderzijds regulier onderwijs met een beetje zorg.
Er zijn verschillende onderwijsorganisatorische oplossingen denkbaar.
In de literatuur over integratie wordt vaak de volgende typering van zeven
onderwijssituaties gegeven (Hegarty et al. 1981):
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-

reguliere klas, geen ondersteuning;
reguliere klas, ondersteuning voor de leerkracht en de leerling;
reguliere klas, afzonderlijke speciale hulp;
reguliere klas als basis en parttime speciaal of speciale klas als basis en parttime regulier;
speciale klas, fulltime;
speciale school, parttime; reguliere school, parttime;
speciale school, fulltime.

In de praktijk worden vermoedelijk tal van organisatorische (tussen)oplossingen
gevonden. Interessant in dit verband is een experiment in Almere. De schoolbesturen in die gemeente hebben zich gecommitteerd aan de doelstelling om binnen vijf
jaar de helft van de kinderen met een beperking op te nemen binnen de reguliere
basisscholen. Op de reguliere basisscholen zullen drie varianten van onderwijs voor
kinderen met een beperking worden aangeboden. In de eerste variant volgt het kind
onderwijs binnen de gewone groep, waarbij het waar nodig extra hulp krijgt of een
eigen programma volgt.
De tweede variant is dat een reguliere basisschool een speciale groep vormt voor
leerlingen met beperkingen. Deze volgen een op maat gesneden programma, maar
doen wel zo veel mogelijk activiteiten samen met de andere groepen.
De derde variant is een groep gekoppeld aan de school, bestemd voor kinderen die
(nog) niet kunnen meedraaien op de school. De scholen zullen worden ondersteund
door een regionaal expertisecentrum (OC&W/Uitleg 1997b)
Rol van ICT
Opmerkelijk is dat bij alle euforie over de toepassingsmogelijkheden van de
informatie- en communicatietechnologie (ICT) in het onderwijs het perspectief van
toepassingen voor leerlingen met beperkingen nog betrekkelijk weinig aandacht
krijgt. In het recent verschenen actieplan voor informatie- en communicatietechnologie in het onderwijs Investeren in voorsprong wordt een twaalftal toekomstperspectieven geschetst (OC&W 1997). ICT wordt daarbij niet alleen gezien als
effectief hulpmiddel om bijvoorbeeld beter in te spelen op wensen van leerlingen uit
het speciaal onderwijs, maar ook als ondersteuningsmiddel bij het Weer samen
naar school-beleid. Ook het perspectief van toepassing in bijzondere situaties
(ziekenhuizen, trekkende bevolking, Waddeneilanden, Nederlandse kinderen in het
buitenland) wordt genoemd. Met behulp van ICT kan een deel van het onderwijs in
principe ook op afstand (bijvoorbeeld thuis of in een internaat) worden gevolgd.
Afweging van verschillende belangen
Voor jeugdigen met beperkingen is het rugzakbeleid verreweg het belangrijkst. De
vraaggestuurde financiering van extra voorzieningen voor gehandicapten zal
gefaseerd worden ingevoerd met een eerste stap per 1 augustus 1999. In de
beleidsvoornemens staan de wensen en keuzemogelijkheden van ouders centraal.
De draagkracht van scholen zal echter zodanig moeten zijn dat zij het gehandicapte
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kind ook daadwerkelijk een aangepast programma kunnen bieden, waarbij niet
alleen het kind maar ook de klasgenoten zich prettig voelen en de aandacht krijgen
die zij verdienen.
Uit de eerste evaluatie van de onderwijs-op-maatkwaliteit van basisscholen blijkt
dat veel scholen op dit moment nog niet tot voldoende differentiatie in staat zijn;
niet alleen omdat de klassen te groot zijn of de hulp- en leermiddelen ontoereikend,
maar vooral omdat de onderwijskundige en pedagogisch-didactische aanpak tekortschiet.
Integratie van jeugdigen met beperkingen vereist een evenwichtige afweging van
verschillende belangen: de belangen van het gehandicapte kind en zijn ouders, de
belangen en mogelijkheden van de school en de belangen van de klasgenoten.
Scholen zullen ook met de belangen van de andere leerlingen rekening moeten
houden. Uit onderzoek naar de mening van ouders over het Weer samen naar
school-beleid blijkt dat de overgrote meerderheid van de ouders de beleidslijn om
minder kinderen naar het speciaal onderwijs te verwijzen onderschrijft zolang
'gewone' kinderen er maar niet onder lijden (Peetsma en Gijtenbeek 1997).
Kinderen met ernstige gedragsproblemen (bijvoorbeeld agressiviteit) horen volgens
de meeste ouders niet thuis op de gewone basisschool.

Dat een afweging van verschillende belangen niet eenvoudig is, blijkt ook uit de
vraag die begin mei 1997 aan de Haarlemse rechtbank werd voorgelegd. Ouders
van een verstandelijk gehandicapt meisje wilden hun dochter op een naburige
openbare basisschool plaatsen. De gemeente, als schoolbestuur, vond dit echter een
te grote belasting voor de school (Het onderwijsblad 1997a). Het vonnis van de
rechter luidde dat de gemeente het verzoek opnieuw in beraad moest nemen. De
rechter oordeelde dat de gemeente in principe de ruimte moet hebben om het kind
te weigeren, maar dat in dit geval de weigering onvoldoende was gemotiveerd. De
gemeente kwam na heroverweging tot dezelfde conclusie (Het onderwijsblad
1997b). Deze affaire illustreert dat het streven naar geïntegreerde opvang zijn
grenzen kan vinden in de bereidheid van scholen voor regulier onderwijs om leerlingen met beperkingen op te vangen.
3.4.4 Leerlingenvervoer en aanpassing van gebouwen
Naast de onderwijskundige inrichting zijn ook de bereikbaarheid en de fysieke
toegankelijkheid van het onderwijsaanbod een punt van aandacht voor gehandicapten. Scholen voor speciaal onderwijs zijn dunner gezaaid dan scholen voor
regulier onderwijs. Bovendien zijn leerlingen met lichamelijke of zintuiglijke
beperkingen veelal minder mobiel.
Leerlingenvervoer in het basis- en het speciaal onderwijs
De verantwoordelijkheid voor het leerlingenvervoer ligt sinds 1987 bij de gemeenten. Zij hebben de opdracht een regeling vast te stellen omtrent het leerlingenver63

voer naar basis- en (voortgezet) speciaal onderwijs, terwijl de middelen die met het
leerlingenvervoer zijn gemoeid zijn overgeheveld naar het gemeentefonds. Het
beroep op leerlingenvervoer kan worden ingeperkt door het stellen van afstandsgrenzen waarbinnen geen aanspraak op vervoersfaciliteiten bestaat. In de modelverordening van de Vereniging van Nederlandse gemeenten (VNG) die door veel
gemeenten geheel of gedeeltelijk is overgenomen, zijn die gesteld op vier kilometer
voor het basis- en voortgezet speciaal onderwijs en twee kilometer voor het speciaal
onderwijs. Volgens informatie van de VNG is per augustus 1997 een aangepaste
modelverordening van kracht geworden waarin de afstandsgrens is opgetrokken
naar een uniforme maat van zes kilometer voor basis- en speciaal onderwijs.
Een lichamelijke of zintuiglijke beperking was en is niet een afzonderlijke grond
voor de toekenning van vervoersfaciliteiten. Leerlingen die in plaats van een
verafgelegen school voor speciaal onderwijs te bezoeken dichter bij huis ambulante
begeleiding krijgen in het reguliere onderwijs, verliezen dus hun recht op een
vervoersvoorziening wanneer deze school binnen een afstand van zes kilometer
ligt. Wel bevat de verordening een hardheidsclausule waarop een beroep kan
worden gedaan indien onoverkomelijke problemen ontstaan.
De wettelijke verplichting een eigen bijdrage te heffen zal komen te vervallen en
wordt omgezet in een keuzemogelijkheid: gemeenten kunnen kiezen tussen geen
eigen bijdrage, een drempelbedrag voor de eerste kilometers, of een inkomensafhankelijke eigen bijdrage.
Hoeveel leerlingen met beperkingen een beroep doen op vervoersfaciliteiten is niet
bekend. Slechts is een schatting bekend van het totale aantal leerlingen dat
vervoersfaciliteiten geniet in het basis- en (voortgezet) speciaal onderwijs. Dit
bedroeg in 1992 volgens de evaluatiestudie van Vermeulen et al. (1994) 87.000
leerlingen. Uit dezelfde studie blijkt dat ongeveer twee derde van de leerlingen in
het onderwijs voor visueel en auditief gehandicapten wordt vervoerd, terwijl in het
onderwijs voor lichamelijk en meervoudig gehandicapten negen op de tien leerlingen worden vervoerd. Ouders zijn overwegend tevreden met het vervoer; klachten hebben met name betrekking op de lange reistijd als gevolg van combinatieritten (Vermeulen et al. 1994).6
Huisvesting
Bij de fysieke toegankelijkheid van schoolgebouwen gaat het om zaken als een
invalidentoilet en de toegankelijkheid van de school en het schoolterrein voor
rolstoelgebruikers (een hellingbaan, geen drempels, brede deurkozijnen, traplift).
Met de decentralisatie van de huisvesting van scholen naar de gemeenten per 1997
is er een taakverdeling tussen gemeenten en schoolbesturen ontstaan. In het primair
onderwijs is het schoolbestuur verantwoordelijk voor de aanpassingen aan de
binnenkant van het gebouw, zoals het aanbrengen van een invalidentoilet, het
verwijderen van drempels en het verbreden van deurkozijnen. Het bestuur ontvangt
de daarvoor benodigde middelen van het rijk via de post 'onderhoud'. De gemeente
is verantwoordelijk voor het toegankelijkheid van het terrein waarop de school is
gevestigd en voor een eventuele traplift.
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Ook in het voortgezet onderwijs geldt deze taakverdeling. Besturen ontvangen hier
echter geen aparte vergoeding van het rijk, maar moeten de voorziening bekostigen
uit de lumpsum. Slechts indien de kosten boven een aan de schoolgrootte gerelateerde drempel uitkomen kan de gemeente worden aangesproken.
Informatie over de fysieke toegankelijkheid van het scholenaanbod, over de mate
waarin voorzieningen zijn aangebracht, en over de toereikendheid van het beleid
ontbreekt.
3.5 Jongeren met lichamelijke of zintuiglijke beperkingen in het initieel
beroeps- en hoger onderwijs
3.5.1 Onderwijsdeelname na de leerplicht
Jeugdigen met beperkingen die aan voortgezet speciaal onderwijs deelnemen,
stromen vrijwel niet door naar het hoger onderwijs. Het vso richt zich vooral op het
(i)vbo- en mavo-niveau. De meeste jeugdigen met beperkingen die een verdere
beroepsopleiding volgen, doen dat dan ook op het niveau mbo/leerlingwezen.
Over de deelname van jeugdigen met beperkingen aan het reguliere algemeen
voortgezet onderwijs (mavo/havo) en voorbereidend wetenschappelijk onderwijs
(vwo) is weinig bekend. In paragraaf 3.2 zijn aan de hand van steekproefonderzoek
en van speciale examenregelingen enkele indicaties gegeven. Daaruit bleek dat
jeugdigen van 12-18 jaar met lichamelijke of zintuiglijke beperkingen weinig zijn
te vinden in de hogere vormen van voortgezet onderwijs.
In deze paragraaf wordt kort ingegaan op de deelname aan en ontwikkelingen in
het mbo/leerlingwezen en het hoger onderwijs (hbo en wetenschappelijk onderwijs). Daaraan voorafgaand wordt een indicatie gegeven van de deelname aan
onderwijs na de leerplicht. Tabel 3.6 geeft het percentage 16-24-jarigen dat deelneemt aan een reguliere opleiding, hetzij in voltijd hetzij in deeltijd. De deelname
van jeugdigen met matige en ernstige beperkingen is in verband met het geringe
aantal respondenten niet uitgesplitst naar soort onderwijs.

Tabel 3.6 Deelname van de bevolking van 16-24 jaar aan regulier onderwijs, a naar mate van beperking, 1995
(verticaal gepercenteerd)
geen beperkingen

lichte beperkingen

matige/ernstige beperkingen

vbo/avo
mbo
hbo/wo
totaal deelname

18
27
16
61

17
26
9
52

39

geen deelname
(n)

39
(1.858)

48
(188)

61
(33)

a

Zowel voltijd als deeltijd onderwijs.

Bron: SCP (AVO'95 en AGB-scriptpanel)
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Uit tabel 3.6 blijkt dat jongeren met een matige of ernstige beperking na de
leerplicht minder deelnemen aan vervolgopleidingen dan jongeren zonder
beperking. Jongeren met een lichte beperking nemen een tussenpositie in: zij zijn
naar verhouding weinig te vinden in het hoger onderwijs.
3.5.2 Jeugdigen met beperkingen in het mbo/leerlingwezen
Met ingang van 1 januari 1996 is de Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB) in
werking getreden. Een van de onderdelen van deze wet is de vorming van regionale
opleidingscentra (ROC's). In deze ROC's zijn de 'oude' onderwijssoorten (zoals
mbo, en beroepsbegeleidend onderwijs in het kader van het leerlingwezen (bbo)) en
de volwasseneducatie, alsmede het vormingswerk samengevoegd. Een doelstelling
van deze ROC's is het vergroten van de toegankelijkheid, de deelname en het
rendement van doelgroepen als meisjes, allochtonen en gehandicapten. Tot
1 januari 1998 ontvingen de ROC's voor deze doelgroepen een aanvullende
vergoeding. Uit metingen van de voortgang van het vernieuwingsproces in het
secundair beroepsonderwijs, die jaarlijks door het Instituut voor Toegepaste Sociale
Wetenschappen (ITS) worden verricht, kan het volgende beeld worden
gedestilleerd over de deelname van jeugdigen met beperkingen (Van Esch et al.
1995; Van Esch en Vrieze 1996; Van Esch en Vrieze 1997).
Het aantal gehandicapte leerlingen in het secundair beroepsonderwijs (mbo/bbo) en
het vormingswerk liep tussen 1992/'93 en 1994/'95 sterk terug: van ruim 2.044 tot
1.534 (van 0,6% van het totale aantal leerlingen tot 0,4%). Een mogelijke verklaring voor deze terugloop schuilt volgens de onderzoekers in het feit dat een deel
van de instellingen aangeeft gehandicapten niet te registeren.
In 1995/'96 blijkt de toegankelijkheid van het secundair beroepsonderwijs voor
gehandicapten flink te zijn toegenomen.7 In dat jaar namen aanzienlijk meer
gehandicapten deel aan het secundair beroepsonderwijs en het vormingswerk,
namelijk 2.470. De onderzoekers van het ITS schrijven deze toename toe aan zowel
de start van een aantal projecten gericht op gehandicapten (waarover later in deze
paragraaf meer) als aan een verbeterde registratie. Leerlingen met beperkingen
nemen nu meer deel aan beroepsonderwijs dan aan vormingswerk.
Barrières en belemmeringen
Onderzoek uit 1992 van het Centrum innovatie beroepsonderwijs bedrijfsleven
(CIBB), nu Centrum voor innovatie van opleidingen (CINOP), maakte duidelijk dat
van de potentiële doelgroep van gehandicapte jeugdigen naar schatting slechts een
gering deel (circa 15%) wordt bereikt door de beroepsopleidingen (mbo, hbo, centra
voor vakopleiding en de vijf speciale centra voor beroepsopleiding) (Raets en De
Vries 1992). Die raming houdt echter geen rekening met een aantal subjectieve
factoren bij de persoon met beperkingen, zoals motivatie, zelfbeeld en zelforganiserend vermogen. Zouden dit soort factoren wel worden verdisconteerd dan zou de
potentiële doelgroep ongetwijfeld kleiner blijken en de feitelijke deelnamegraad
bijgevolg groter.
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Behalve van belemmeringen bij de gehandicapte zelf kan er ook sprake zijn van
barrières bij de onderwijsinstellingen. In 1992 verscheen een ander onderzoek,
eveneens van het CIBB, naar knelpunten bij de deelname aan beroepsopleidingen
Van Doorn et al. 1992). Dat onderzoek bracht tal van knelpunten aan het licht,
zowel bij de instroom en doorstroom als bij de uitstroom van gehandicapten uit het
initieel beroepsonderwijs: een ontoereikende voorlichting aan gehandicapte leerlingen, onbekendheid van scholen en instellingen met de benadering van leerlingen
met beperkingen, ingewikkelde regelgeving van diverse departementen,
onvoldoende begeleiding tijdens de opleiding (ambulant of adl-hulp), ontbreken
van noodzakelijke apparatuur en aanpassingen, weinig stageplaatsen en leer-/arbeidsplaatsen voor gehandicapten, enzovoort.
Beide onderzoeken leidden tot de conclusie dat de toegankelijkheid van het secundaire beroepsonderwijs substantiële verbetering behoeft. Om na te gaan aan welke
bestuurlijke, financiële en structurele randvoorwaarden moet worden voldaan om
de toegankelijkheid te verbeteren, is in het najaar van 1995 het project Samen naar
werk gestart. Dit project wordt gefinancierd door drie ministeries (SZW, VWS,
OC&W) en door de bedrijfsverenigingen, verenigd in het Tijdelijk instituut voor
coördinatie en afstemming (TICA), thans Landelijk instituut sociale verzekeringen
(LISV). Het project heeft onder meer tot doel de deelname van mensen met beperkingen aan het regulier beroepsonderwijs te bevorderen. Ook de gediplomeerde
uitstroom naar de arbeidsmarkt moet worden vergroot.
Er zijn vijf pilotprojecten geselecteerd waarin wordt samengewerkt tussen
instellingen voor regulier beroepsonderwijs en de vijf speciale (op grond van de
Wet arbeid gehandicapte werknemer erkende) instituten voor beroepsopleidingen
voor gehandicapten. De projecten zullen door TNO/PG worden geëvalueerd.
Sinds het eind van 1995 voert het CINOP (voorheen CIBB en Stichting Volwassenen-Educatie (SVE)) het project Expertise-opbouw beroepsopleiding gehandicapten (EBG-project) uit. Dit project is vooral gericht op deskundigheidsbevordering
binnen ROC's. In 1996 zijn hiervoor een aantal pilotinstellingen aangewezen (Van
Esch en Vrieze 1997). Deze projecten zijn gekoppeld aan de pilotprojecten van
Samen naar werk. Met ingang van 1 januari 1998 worden de projecten voortgezet
onder de naam EBGz. Belangrijkste doelstelling is de stapsgewijze overdracht van
de ontwikkelde instrumenten bij alle ROC's, zodat zij beter in staat zijn zelf mensen met beperkingen op te vangen en op te leiden. Over de resultaten van deze
beide projecten zal in de volgende Rapportage gehandicapten verslag worden
gedaan.
3.5.3 Jeugdigen met beperkingen in het hoger onderwijs
Door hun eigen beperkingen en door barrières bij instellingen (zie § 3.5.2) bereiken
jeugdigen met beperkingen vaak niet het havo- of vwo-niveau waarmee doorstroming naar het hoger onderwijs mogelijk is.
Het aantal lichamelijk gehandicapte deelnemers aan hbo en wo is onbekend. Een
minimumindicatie zou kunnen worden afgeleid uit een gegeven van de Informatiebeheergroep (IBG), die zorgdraagt voor de studiefinanciering voor voltijdstude67

renden in het hoger onderwijs. Studenten met een handicap kunnen een verlenging
van inschrijvingsduur en studiefinancieringsduur met één jaar aanvragen.
Volgens een globale analyse van de IBG hebben op dit moment ongeveer 250 studenten in het hoger onderwijs op grond van hun handicap recht op één jaar
verlenging. Dat zou bij een totale aantal van 334.000 studenten in het hoger
onderwijs neerkomen op 0,7‰. Vermoedelijk is dit een te lage schatting: er zijn
ongetwijfeld ook studenten met beperkingen die geen verlenging aanvragen.
Hbo-instellingen en universiteiten houden zelf geen registratie bij van het aantal
gehandicapte studenten. Daarmee is niet gezegd dat er in het geheel geen aandacht
naar deze groep uitgaat. De afgelopen jaren functioneerde binnen het wetenschappelijk onderwijs de Interuniversitaire werkgroep voorzieningen gehandicapten
(IWVG), een platform van plaatselijke universitaire werkgoepen dat de integratie
en emancipatie van zowel studenten als medewerkers met een functiestoornis in het
reguliere onderwijs wilde bevorderen.8 De IWVG werkte samen met de Stichting
Handicap en Studie (inmiddels Expertisecentrum voor Onderwijs en Handicap) die
sinds 1945 informatie en adviezen geeft aan instellingen en individuele studenten
over voorzieningen waardoor mensen met lichamelijke beperkingen aan het
onderwijs kunnen deelnemen.9 De activiteiten van de plaatselijke werkgroepen
betreffen onder andere: de aanpassing van gebouwen, het ontwikkelen van voorlichtingsmateriaal voor gehandicapte studenten, het toegankelijk maken van
schriftelijk materiaal voor visueel gehandicapten, de aanleg van ringleidingen, het
aanstellen van contactpersonen en het organiseren van themabijeenkomsten en
lezingen (IWVG 1991 en IWVG 1994). Problemen van individuele gehandicapte
studenten lijken in het algemeen ad hoc en informeel te worden opgelost. Het hbo
kent geen vergelijkbaar samenwerkingsverband. Hiertoe worden wel pogingen
ondernomen (zie noot 8).
Vermoedelijk wijkt een deel van de jeugdigen met beperkingen uit naar de Open
Universiteit (zie ook § 3.6.2), een instelling die vanwege haar aard (afstandsonderwijs) veel werk maakt van aangepast onderwijs voor mensen met bijzondere
persoonlijke omstandigheden (niet alleen mensen met lichamelijke beperkingen,
maar ook met onregelmatig werk, in de topsport, zeevarend en dergelijke).
3.6 Volwasseneneducatie
Na de fase van het initiële onderwijs neemt nog een aanzienlijk aantal volwassenen
deel aan een vorm van volwasseneneducatie (Herweijer 1995). Het gaat daarbij om
opleidingen die zeer uiteenlopen qua duur, intensiteit en gerichtheid. Naast kwalificerende 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 die meer inspelen op consumptieve motieven (bv. hobby, interesse).
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3.6.1 Algemeen
Wanneer de onderwijsdeelname van volwassenen met een beperking wordt vergeleken met die van volwassenen zonder beperking, dan blijkt dat de groep met
beperkingen minder vaak deelneemt aan onderwijs (tabel 3.7). Onder de totale
bevolking van 25 jaar en ouder bedraagt het deelnamepercentage van volwassenen
met een matige of ernstige beperking niet meer dan de helft van het percentage van
volwassenen zonder enige beperking.
Zowel de onderwijsdeelname als het hebben van beperkingen hangt echter nauw
samen met leeftijd: ouderen nemen minder deel aan onderwijs én hebben meer
beperkingen dan jongeren. Daarom is het belangrijk verschillende leeftijdscategoriën te onderscheiden. Bij de afzonderlijke leeftijdscategorieën blijken de deelnameverschillen inderdaad geringer, hoewel niet afwezig. In de leeftijd tot 65 jaar
hebben deelnameverschillen met name betrekking op kwalificerend onderwijs. De
deelname aan niet-kwalificerende opleidingen door mensen met matige of ernstige
beperkingen blijft tot die leeftijd maar weinig achter.
Voor wie zich als gevolg van lichamelijke beperkingen moeilijk kan verplaatsen,
vormt het 'onderwijs op afstand' een alternatief. In de laatste kolom van tabel 3.7 is
het percentage vermeld dat een schriftelijke opleiding of een opleiding via radio of
tv volgt (afstandsonderwijs). Dit percentage is min of meer gelijk voor volwassenen
met en zonder beperkingen. Onderwijs op afstand is dus naar verhouding
belangrijk voor volwassenen met een lichamelijke of zintuiglijke beperking. Het
voorziet overigens niet in de sociale functie (contacten) die het volgen van een
opleiding of cursus ook kan hebben.

Tabel 3.7 Deelname aan onderwijs door mensen van 25 jaar en ouder, naar leeftijd en mate van lichamelijke of
zintuiglijke beperking, 1995 (in procenten)
kwalificerend
onderwijs

niet -kwalificerend
onderwijs

totaal
onderwijs

waarvan
afstandsonderwijs

29
24
18

25
28
22

44
43
34

10
10
10

13
11
5

21
23
20

29
31
22

4
5
4

1
1
1

14
15
8

15
16
9

2
2
1

21
14
7

23
23
15

37
32
19

7
6
4

25-44 jaar
geen beperkingen
lichte beperkingen
matige/ernstige beperkingen
45-64 jaar
geen beperkingen
lichte beperkingen
matige/ernstige beperkingen
65 jaar en ouder
geen beperkingen
lichte beperkingen
matige/ernstige beperkingen
totaal 25 jaar en ouder
geen beperkingen
lichte beperkingen
matige/ernstige beperkingen
Bron: SCP (AVO'95 en AGB-scriptpanel)
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Naast de leeftijd zijn het opleidingsniveau, het geslacht en het hebben van werk
belangrijke determinanten van deelname van volwassenen aan onderwijs. Hoger
opgeleiden volgen vaker een cursus of opleiding dan lager opgeleiden, mannen en
werkenden volgen vaker een kwalificerende opleiding dan vrouwen en niet
werkenden, vrouwen nemen meer dan mannen deel aan niet-kwalificerende
opleidingen (Herweijer 1995). Deze gegevens vallen ook af te leiden uit tabel 3.8
(kolommen waar '%' boven staat).
Omdat determinanten van onderwijsdeelname, zoals het opleidingsniveau en het
hebben van werk, eveneens samenhangen met het hebben van beperkingen, is het
de vraag in hoeverre er deelnameverschillen resteren tussen volwassenen met en
zonder beperkingen als de invloed van de andere determinanten (zoals leeftijd of
het opleidingsniveau) is verdisconteerd. Tabel 3.8 bevat de resultaten van een
multivariate analyse die daar uitsluitsel over geeft. De tabel bevat de odds ratios
voor de deelname aan volwasseneneducatie in verschillende bevolkingsgroepen.
Deze geven aan in welke mate de verhouding deelnemers/niet-deelnemers in een
groep afwijkt van diezelfde verhouding in de totale bevolking. Een odds ratio
groter dan 1 wijst op hogere deelname, terwijl voor een odds ratio kleiner dan 1 het
omgekeerde geldt.

Tabel 3.8 Deelname aan volwasseneneducatie, naar geslacht, leeftijd, opleidingsniveau, werkzaamheid en mate
van beperking, 1995
kwalificerend onderwijs
feitelijk
(%)
geslacht
man
vrouw
leeftijd
25-44 jaar
45-64 jaar
 65 jaar
opleidingsniveau
basisonderwijs
lbo/mavo
havo/vwo/mbo
hbo/wo
werkend
wel
niet
mate van beperking
geen
licht
matig/ernstig

feitelijk
(%)

28
5

gecorrigeerd
(odds ratio)
sign.
1,00
0,69
sign.
1,00
0,49
0,13
sign.
1,00
1,41
2,85
3,39
sign.
1,00
0,28

21
14
7

1,00
0,99
0,95

23
23
15

23
13
27
12
1
6
12
27
31

Bron: SCP (AVO'95 en AGB-scriptpanel)
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niet-kwalificerend
onderwijs

18
26
25
21
12
11
18
28
35
24
18

totaal onderwijs

gecorrigeerd
(odds ratio)
sign.
1,00
1,84
sign.
1,00
0,97
0,62
sign.
1,00
1,60
2,74
4,00

feitelijk
(%)

1,00
0,91
sign.
1,00
1,19
0,92

43
21

34
33
42
29
13
16
27
45
53

36
32
19

gecorrigeerd
(odds ratio)
sign.
1,00
1,26
sign.
1,00
0,72
0,43
sign.
1,00
1,49
2,91
4,13
sign.
1,00
0,58
sign.
1,00
1,14
0,90

De resultaten van de multivariate analyse tonen de eerdergenoemde verschillen:
vooral het opleidingsniveau is belangrijk, terwijl er verder ook verschillen zijn naar
leeftijd, geslacht en het hebben van werk. Nadat rekening is gehouden met deze
kenmerken blijkt de mate van beperking, zoals die hier is gemeten nog nauwelijks
samen te hangen met onderwijsdeelname: volwassenen met ernstige beperkingen
volgen even vaak onderwijs als volwassenen zonder beperkingen. Volwassenen met
een lichte beperking onderscheiden zich door een wat hogere onderwijsdeelname.
Het is niet duidelijk wat daarvan de oorzaak is.
Dat verschillen in onderwijsdeelname tussen volwassenen met en zonder een
beperking wegvallen nadat de invloed van andere kenmerken is verdisconteerd,
betekent niet dat de mate van beperking in het geheel geen invloed heeft op
deelname aan volwasseneneducatie. Het wijst er slechts op dat beperkingen zoals
hier gemeten geen rechtstreekse invloed hebben op de deelname. Dat laat onverlet
dat er indirecte invloeden zullen zijn. Zo hebben volwassenen met een beperking
tevens een lager opleidingsniveau (zie hoofdstuk 10) en nemen zij minder vaak
deel aan het arbeidsproces (zie hoofdstuk 4). Beide kenmerken zijn op hun beurt
weer van invloed op de deelname.
3.6.2 Basiseducatie, vavo en Open Universiteit
Enkele onderzoeken op deelterreinen bieden nog enige aanvullende informatie. Uit
het in paragraaf 3.5.2 aangehaalde ITS-monitoronderzoek van vernieuwingen in de
sector van het beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie kunnen de volgende
cijfers over deelname van mensen met beperkingen aan basiseducatie en voortgezet
algemeen volwassenen onderwijs (vavo) worden afgeleid (tabel 3.9).

Tabel 3.9 Gehandicapte deelnemers aan basiseducatie en vavo, 1992/'93-1995/'96 (in absolute aantallen en (tussen
haken) percentage gehandicapte deelnemers)
1992/'93

1993/'94

1994/'95

1995/'96

basiseducatie

874 (1,5)

1.207 (1,0)

1.022 (0,7)

1.325 (1,0)

vavo

233 (0,3)

77 (0,1)

77 (0,1)

166 (0,2)

Bron: Van Esch et al. (1995); Van Esch en Vrieze (1996 en 1997)

Uit twee onderzoeken van ROC's in het oosten van het land naar de participatie van
mensen met lichamelijke beperkingen aan (volwassenen)educatie en de eventuele
belemmeringen die daarbij worden ondervonden, blijkt onder meer dat ongeveer
een derde van de ondervraagde groep (mensen met lichamelijke beperkingen)
problemen heeft ondervonden bij het volgen van een opleiding nadat men ziek is
geworden of een handicap heeft gekregen (Scheeve en Stulen 1996). Ongeveer de
helft van de instellingen heeft voorzieningen getroffen voor mensen met een
lichamelijke beperking. De meerderheid van de instellingen beschikt echter niet
over primaire voorzieningen voor mensen met beperkingen, zoals een hellingbaan,
een aangepast toilet of drempelvrije doorgangen (Scheeve 1997).
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"Het onderwijssysteem van de Open Universiteit is geschikt voor mensen die niet of
moeilijk terecht kunnen bij reguliere instellingen voor hoger onderwijs. Mensen die
problemen hebben met zien, horen of bewegen bijvoorbeeld. En mensen die
- langdurig of tijdelijk - aan huis gebonden zijn, bijvoorbeeld door bedlegerigheid.
Maar ook studenten met sociale angsten of fobieën voelen zich thuis bij de OU.
Voor die studenten treft de Open Universiteit, waar nodig, speciale maatregelen."
Deze tekst staat vermeld op een folder van de Open Universiteit met de titel
Studeren met een handicap.
De Open Universiteit is een instelling voor hoger afstandsonderwijs: onderwijs dat
gevolgd kan worden in de eigen omgeving, in eigen tempo en op zelfgekozen
tijdstippen. De Open Universiteit is bovendien vrij toegankelijk, in de zin dat er
geen toegangsdiploma's worden gevraagd (maar wel een zekere voorkennis op het
niveau voortgezet onderwijs). Deelnemers moeten minimaal 18 jaar oud zijn.
In de periode 1984-1993 hebben zich 1.419 studenten bij de OU ingeschreven met
het verzoek rekening te houden met persoonlijke omstandigheden; dat is 0,95% van
de totale groep OU-studenten in die periode (Van Lang 1995). Het gaat hier om
mensen die hun handicap expliciet hebben vermeld. Van deze groep zegt 32% last
te hebben van concentratieproblemen: het gaat hier om studenten met verschillende
mentale aandoeningen, zoals fobieën, dwanghandelingen en -gedachten. Doof of
slechthorend is 16% en blind of slechtziend is 12%. Bijna 21% is slechtlopend of
zit in een rolstoel, terwijl 14% kampt met interne stoornissen en 6% bedlegerig is
(Van Lang 1995).
Gerelateerd aan het totale aantal mensen ouder dan 24 jaar met een (zeer) ernstige
beperking komt het aantal van 962 studenten met een lichamelijke handicap (excl.
ingeschrevenen met concentratiestoornissen) neer op een promillage van 0,7 (Van
Lang 1995).
Van de ondervraagde gehandicapte studenten gaf 36% als reden voor een studie bij
de OU dat er geen onderwijs kon worden gevolgd bij een reguliere instelling voor
hbo of wetenschappelijk onderwijs . Daarnaast blijkt de keuze voor de OU verband
te houden met het (afstands)karakter van het onderwijs en met het ontbreken van
diploma-eisen. Gehandicapte studenten zijn in de regel wat ouder en hebben ook
een wat lager opleidingsniveau dan niet-gehandicapte studenten (Van Lang 1995).
Uit recente inschrijvingscijfers blijkt dat eind februari 1997 ruim 1% (286) van de
in totaal 26.566 studenten met openstaande rechten volgens eigen opgave een
handicap had (visueel, auditief, mobiliteit, interne functiestoornissen of bedlegerig). Nog eens 0,5% (= 146 studenten) gaf bij inschrijving aan concentratieproblemen te hebben (cijfers van de OU).
Uit onderzoek in Engeland en Duitsland is gebleken dat van de gehandicapte
studenten ongeveer de helft bij de inschrijving melding maakt van de handicap
(OU 1992).
De Open Universiteit voert een actief gehandicaptenbeleid (OU 1992). De OU heeft
een aparte medewerker voor gehandicaptenbeleid in dienst. Er zijn speciale
voorzieningen voor gehandicapte studenten in de sfeer van de voorlichting en
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advisering, de inschrijving, het cursusmateriaal, de tentaminering en de toegankelijkheid van de centrale vestiging in Heerlen en de studiecentra in het land.
3.7 Samenvatting
De laatste jaren wordt door de overheid, gehandicaptenorganisaties en ouders
aangedrongen op integratie van gehandicapte kinderen in het reguliere onderwijs
- al dan niet met aanpassingen of extra begeleiding - in plaats van deelname aan
speciale onderwijsvoorzieningen. Momenteel worden er plannen ontwikkeld om het
onderwijs aan gehandicapte jeugdigen niet langer te financieren via de scholen,
maar via de leerling (De rugzak). Deze laatste krijgt, afhankelijk van de ernst van
de beperking, een bedrag toegewezen, dat door de school kan worden besteed aan
extra faciliteiten (personele en materiële voorzieningen en aanpassingen).
In 1996/'97 werden 4.700 leerlingen met lichamelijke of zintuiglijke beperkingen
ambulant begeleid in het reguliere onderwijs, ruim drie keer zo veel als in 1985/'86.
Deze toename geldt met name voor het basisonderwijs. De sterke groei van
ambulante begeleiding heeft niet geleid tot een daling van de deelname aan het
speciaal onderwijs voor lichamelijk of zintuiglijk gehandicapten: in 1996/'97
namen hieraan bijna 17.000 leerlingen deel, 23% meer dan in 1985/'86. De toenamen van de deelname aan het speciaal onderwijs en het aantal ambulant begeleide leerlingen staan in contrast met de afname van het totale aantal jeugdigen in
deze periode. Het gebruik van ambulante en speciale onderwijsvoorzieningen is
betrekkelijk gering in verhouding tot het totale aantal jeugdigen met een beperking.
Jeugdigen van 12-18 jaar met matige of ernstige beperkingen nemen minder deel
aan hogere vormen van voortgezet onderwijs, zoals de bovenbouw van het
havo/vwo of het mbo/hbo/wo dan jongeren zonder beperkingen. Ook nemen
jongeren met een matige of ernstige beperking na de leerplicht minder deel aan
vervolgopleidingen dan jongeren zonder beperking. Het secundair beroepsonderwijs is de afgelopen jaren gestart met een doelgroepenbeleid, waarbij het gaat om
het vergroten van de deelname en het rendement van doelgroepen zoals gehandicapten. In 1995/'96 namen aanzienlijk meer gehandicapten deel aan het secundair
beroepsonderwijs en het vormingswerk. Deze toename is niet alleen het gevolg van
een aantal projecten gericht op gehandicapten, maar ook van een verbeterde
registratie. Toch wordt van de potentiële doelgroep van gehandicapte jeugdigen
slechts een beperkt deel bereikt. De toegankelijkheid van het secundaire beroepsonderwijs behoeft substantiële verbetering. Het aantal gehandicapte deelnemers aan
het hoger onderwijs is onbekend.
Over de wijze waarop kinderen met verstandelijke beperkingen worden opgevangen
(speciaal onderwijs, dagactiviteiten, kinderdagverblijven) zijn alleen tellingen
beschikbaar van het aantal ingeschrevenen bij voorzieningen, maar soms is onduidelijk of het hier om mensen met verstandelijke beperkingen gaat. Het gebruik van
het zmlk-onderwijs is toegenomen de afgelopen tien jaar, terwijl het aantal jongeren van 4-19 jaar het afgelopen decennium met 10% verminderde.
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De afgelopen jaren worden steeds vaker kinderen met verstandelijke beperkingen
- met name Downsyndroom - op de reguliere basisschool geplaatst. Thans volgen in
Nederland circa 300 kinderen met verstandelijke beperkingen onderwijs op een
reguliere basisschool.
De onderwijsdeelname van volwassenen wordt vooral verklaard uit hun opleidingsniveau, leeftijd, geslacht en het hebben van werk. Of mensen ernstige beperkingen
ervaren is niet van directe invloed op de onderwijsdeelname. Wel zijn er indirecte
invloeden, doordat volwassenen met een beperking een lager opleidingsniveau
hebben en minder vaak deelnemen aan het arbeidsproces (zie hoofdstuk 4).

Noten
1
2

3
4
5

6

7
8
9
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In de zorgsector is dat net andersom: er is geen verplichting om zorg te ondergaan, maar instellingen in
de zorgsector kennen wel een zorgplicht (zie commissie-Rispens 1995: 29).
In 1995 was hiervoor voor het (v)so in totaal 29,1 miljoen gulden beschikbaar. De ambulante begeleiding vanuit het speciaal onderwijs richt zich overigens niet alleen op leerlingen met lichamelijke en
verstandelijke handicaps maar ook op kinderen met leermoeilijkheden en op (zeer) moeilijk opvoedbare
kinderen
Het promillage 10-jarigen dat aan een vorm van speciaal onderwijs voor lichamelijk of zintuiglijk
gehandicapten deelneemt is toegenomen van 4,4‰ in 1980 tot 7,3‰ in 1995.
Exclusief die groep bedraagt het promillage ernstig of zeer ernstige beperkte jeugdigen ten minste 26.
Naarmate plasproblemen samengaan met andere (zeer) ernstige beperkingen ligt het promillage hoger.
In de frequentietelling van 1986 werd uitgegaan van de registraties bij instellingen voor verstandelijk
gehandicapten. Bij die methodiek kan het aantal verstandelijk gehandicapten niet goed los van het
gebruik van de voorzieningen worden vastgesteld en impliceert een toenemend voorzieningengebruik
een toenemend aantal verstandelijk gehandicapten.
Behalve op het vervoer in het kader van het onderwijs kunnen mensen met beperkingen ook een beroep
doen op vervoersvoorzieningen in het kader van de Wet voorzieningen gehandicapten (zie § 9.3). Voor
vervoer naar en van het werk kunnen mensen met beperkingen een beroep doen op de AAW (zie § 4.4).
De cijfers over 1995/'96 zijn ter beschikking gesteld door het ITS en zullen naar verwachting eind
1997/begin 1998 worden gepubliceerd.
Deze IWVG is onlangs opgeheven. Er zijn plannen voor de oprichting van een nieuwe werkgroep, die
zich op het gehele hoger onderwijs zal richten.
Deze stichting wordt gesubsidieerd door het ministerie van OC&W.

4 ARBEID

4.1 Inleiding
De arbeidsintegratie vormt een van de speerpunten van het gehandicaptenbeleid.
Dat valt af te leiden uit de nota De perken te buiten (TK 1994/1995a), waarin over
die integratie wordt gezegd: "Het kabinet (...) is van mening dat de arbeidsmarktpositie van werknemers met een arbeidshandicap moet verbeteren. Om dit te
bereiken overweegt het kabinet een aantal op reïntegratie gerichte maatregelen te
nemen, die erop gericht zijn dat personen met een arbeidshandicap meer mogelijkheden zullen krijgen zich te kwalificeren voor een nieuwe functie, en dat zij gemotiveerd zullen zijn ook daadwerkelijk een nieuwe werkkring te aanvaarden (...)".
(TK 1994/1995a: 68).
Deze beleidsdoelstelling is uitgewerkt tot een nieuwe visie op de organisatie van de
bestaande reïntegratie-instrumenten en -activiteiten. Die visie kreeg gestalte in de
nota Hoofdlijnen (re)integratiebeleid arbeidsgehandicapten, waarover advies is
gevraagd aan een aantal maatschappelijke organisaties (SWZ 1997). Inmiddels is
een voorstel voor een Wet op de reïntegratie ingediend bij de Tweede Kamer (TK
1996/1997a).
Het beleid voor de bevordering en het behoud van de arbeidsdeelname van mensen
met beperkingen staat in dit hoofdstuk over arbeid centraal. Voorafgaand aan de
beschrijving van dit beleid wordt in paragraaf 4.2 ingegaan op de (kenmerken van)
werkenden met fysieke beperkingen. Uit het overzicht in die paragraaf zal blijken
dat mensen met en zonder beperkingen niet erg van elkaar verschillen als men naar
de kenmerken van hun werk kijkt; wat sterk verschilt is de arbeidsdeelname op
zich: hoe ernstiger de beperking, hoe sterker die deelname achterblijft bij het
gemiddelde. Dit ondanks het bestaan van een reeks van instrumenten en activiteiten die de arbeidsdeelname van gehandicapten moeten bevorderen of er ten minste
toe moeten bijdragen dat hun kansen op de arbeidsmarkt worden vergroot.
In vier paragrafen in dit hoofdstuk wordt op die instrumenten en activiteiten en het
beleid dienaangaande ingegaan. In paragraaf 4.3 wordt een poging gedaan om de
omvang van de doelgroep vast te stellen; in paragraaf 4.4 volgt een overzicht van
de huidige voorzieningen.
Er zijn vele instanties, maatschappelijke instellingen maar bijvoorbeeld ook
werkgevers die, al dan niet gebruikmakend van de voorzieningen, mensen met
arbeidshandicaps aan het werk proberen te krijgen of te houden. Deze activiteiten,
die in een aantal gevallen de vorm van reïntegratieprojecten hebben, worden
besproken in paragraaf 4.5. In paragraaf 4.6 komt het (voorgenomen) beleid ter
sprake.
In een laatste beschrijvende paragraaf (4.7) worden de arbeidsvoorzieningen
besproken die gericht zijn op personen die op de reguliere arbeidsmarkt (nog) geen
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kans maken. In die paragraaf over de zogenoemde 'beschermde arbeidsmarkt' wordt
ingegaan op de sociale werkvoorziening en activiteiten van de dagverblijven voor
volwassen gehandicapten.
Ten behoeve van dit hoofdstuk is een voorstudie verricht door het Verwey-Jonker
Instituut (Van Gelder en Gorter 1997); in het navolgende zijn delen uit die voorstudie samengevat of overgenomen.
4.2 Kenmerken van werkenden met beperkingen
In deze paragraaf wordt ingegaan op enkele kenmerken van de arbeid die werkenden met beperkingen verrichten en op hun arbeidsomstandigheden. Daaraan vooraf
wordt in tabel 4.1 een overzicht gegeven van de ontwikkeling in de dagelijkse
activiteit van categorieën uit de bevolking van 16-55 jaar die zijn onderscheiden
naar de mate waarin ze in hun dagelijks leven belemmerd worden door ziekte of
aandoeningen.

Tabel 4.1 Personen van 16-55 jaar die geen volledig dagonderwijs volgen, naar de activiteitencategorie waartoe ze
zichzelf rekenen, naar ernst van de lichamelijke belemmeringen, a 1983-1995 (verticaal gepercenteerd)
geen belemmeringen
allen
werkend
werkloos
arbeidsong.
overigb
(n)
mannen
werkend
werkloos
arbeidsong.
overigb
(n)
vrouwen
werkend
werkloos
arbeidsong.
overigb
(n)
a
b

lichte belemmeringen

1983

1987

1991

1995

63
7
1
29

70
10
1
19

76
7
1
16

77
9
1
13

(7.083) (7.645) (6.207) (7.053)

88
9
1
2

90
8
1
1

94
4
1
1

92
6
1
1

(3.496) (3.805) (3.071) (3.553)

40
5
0
55

50
12
1
37

57
11
1
31

61
13
1
25

(3.587) (3.840) (3.136) (3.500)

1983 1987

ernstige belemmeringen

1991

1995

54
10
12
24

60
12
12
16

65
11
9
15

(689) (792)

(700)

(691)

75
8
16
1

80
8
12
0

81
7
10
2

(309) (372)

(322)

(328)

36
12
8
44

43
16
11
30

51
14
8
27

20
5
21
54

(380) (420)

(378)

(363)

(117)

53
7
9
31

77
8
13
2

32
6
7
55

1983 1987 1991
27
5
45
23

33
7
47
13

1995

36
9
44
11

(284) (260) (268) (314)

32
6
60
2

40
7
53
0

39
5
56
1

76

40
12
48
1

(167) (165) (144) (150)

20
7
39
34

32
14
32
22

26
23
29
22

(95) (124) (164)

In paragraaf 2.3 wordt het begrip 'belemmeringen' toegelicht.
Degenen die zich rekenen tot de huishoudensvoerenden vormen hierbinnen verreweg de belangrijkste groep.

Bron: SCP (AVO'83, '87, '91, '95)

33
17
38
12

Van de bevolking van 16-55 jaar die geen volledig dagonderwijs volgt, rekende in
1995 ongeveer drie kwart zich tot de werkenden. Onder degenen die lichte belemmeringen ondervinden, is dat aandeel wat lager (twee derde), onder degenen die
zich ernstig belemmerd voelen zeer veel lager (een derde).
Bij degenen met lichte belemmeringen is de arbeidsdeelname toegenomen, onder
degenen die zich als ernstig belemmerd beschouwen is de ontwikkeling wat
onduidelijk. Het totale percentage personen dat zich tot de werklozen of
arbeidsongeschikten rekent, bleef bij alle groepen ongeveer constant, maar er is
sprake van een verschuiving van arbeidsongeschiktheid naar werkloosheid. Deze
verschuiving is een gevolg van twee veranderingen in de regeling voor arbeidsongeschiktheid: de veel scherpere formulering van het in die regeling gehanteerde
begrip van ziekte en de aanzienlijke verruiming van de soorten werk die nog als
passend worden beschouwd. De cijfers tonen aan dat deze maatregelen niet tot een
toename van de arbeidsdeelname hebben geleid, maar tot substitutie van relatief
dure door relatief goedkope uitkeringen.
De gemiddelde toename van de arbeidsdeelname komt voor het grootste deel voor
rekening van vrouwen. Dat blijkt als de dagelijkse activiteit voor mannen en
vrouwen apart wordt bezien (onderste helft van tabel 4.1). Onder mannen zijn de
ontwikkelingen in de periode van 1983 tot 1995 niet sterk, alhoewel een tendens
van stijgende arbeidsdeelname en van afnemende arbeidsongeschiktheid te
bespeuren valt. Vrouwen zijn zich in alle categorieën in gelijke mate minder tot de
huishoud-voerenden gaan rekenen (antwoord 'overig') maar hun succes op de
arbeidsmarkt is wisselend. Onder vrouwen met lichte belemmeringen is sprake
geweest van een sterke stijging van de arbeidsdeelname (van 32 naar 50%) maar
onder vrouwen die zich ernstig belemmerd voelen is dat veel minder het geval
geweest. Het percentage dat zich als werkloos of arbeidsongeschikt beschouwt is
ten opzichte van 1983 dan ook verdubbeld (van een kwart tot de helft van de
categorie).
Niet iedere beperking levert eenzelfde nadeel op de arbeidsmarkt op. Dat blijkt als
de activiteitencategorie wordt uitgezet tegen het type beperking (tabel 4.2). In
verband met het geringe aantal werkenden binnen bepaalde categorieën is onderscheid naar ernst binnen een type beperking niet altijd mogelijk.
Doofheid en beperkingen in de arm/handfunctie van arm en hand leveren kennelijk
de minste problemen op bij het vinden en behouden van werk, hetgeen is af te
leiden uit het feit dat de arbeidsdeelname van deze categorieën het gemiddelde voor
de totale bevolking van 16-55 jaar benadert. Onder de andere categorieën ligt zowel
het percentage werklozen als het aandeel arbeidsongeschikten veel hoger dan bij de
totale bevolking het geval is. Beperkingen in de persoonlijke verzorging gaan het
vaakst met arbeidsongeschiktheid samen. De vrij geringe differentiatie in percentages werklozen wijst erop dat alle categorieën mensen met beperkingen in gelijke
mate de gevolgen ondervinden van de veranderingen in het arbeidsongeschiktheidsbeleid.
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Tabel 4.2 Personen van 16-55 jaar die geen volledig dagonderwijs volgen, naar de activiteitencategorie waartoe ze
zichzelf rekenen, naar type lichamelijke beperking, 1995 (horizontaal gepercenteerd)
werkend
werkloos
arbeidsongeschikt
overig
beperkingen bij
zien
50
17
13
20
horen
68
10
6
16
persoonlijke verzorging
42
15
29
15
huishoudelijke verrichtingen
44
16
21
19
zitten en staan
50
14
17
18
arm/handfunctie
62
12
13
13
lopen
41
14
16
16
ernstige beperkingen bij
huishoudelijke verrichtingen
26
21
37
16
zitten en staan
26
11
43
20
arm/handfunctie
68
15
8
9
lopen
28
17
42
13
totale bevolking van 16-55 jaar

74

10

3

14

Bron: SCP (AVO'95)

In tabel 4.3 staan enkele kenmerken weergegeven van het werk van categorieën
mensen met belemmeringen.

Tabel 4.3 Kenmerken van de dagelijkse arbeid, a naar ernst van de eventueel ondervonden belemmeringen, 1991
en 1995 (in procenten)
geen
belemmeringen

lichte
belemmeringen

ernstige
belemmeringen

1991

1995

1991

1995

1991

1995

dienstverband
zelfstandige
voltijds loondienst
deeltijds loondienst

9
70
21

9
68
23

7
66
27

7
63
30

6
60
34

7
60
34

uren werk per week
1-29
30-39
 40

18
41
41

18
40
42

24
38
38

26
39
35

26
27
47

26
35
39

gemiddelde arbeidstijd uren p/w
ideale arbeidstijd uren p/w

35
32

38
32

34
31

36
30

31
31

39
29

soort diensten
dagdienst
anders

81
19

79
21

82
20

80
20

84
18

81
19

(5.147) (6.118)

(563)

(605)

(209)

(256)

(n)
a

Zoals door respondenten zelf aangegeven.

Bron: SCP (AVO'91 en '95)
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Werkenden die zich belemmerd voelen, werken wat vaker dan anderen in deeltijd;
daarin is in vier jaar tijd weinig verandering gekomen. Onder werkenden met
ernstige belemmeringen is er een kleine groep die zeer lange werkweken maakt. In
de cijfers uit 1991 komt dit tot uiting in het hoge percentage dat meer dan 40 uur
per week werkt (niet in de tabel aangegeven), in die uit 1995 in de vrij hoge
gemiddelde arbeidstijd.
De behoefte om korter te werken is onder degenen met belemmeringen niet groter
dan onder anderen: allen zien een werkweek van gemiddeld 30 uur als de ideale.
Het verschil tussen werkelijke en ideale arbeidstijd is in de afgelopen vier jaar wat
groter geworden. De verschillen onder degenen met ernstige belemmeringen
worden vertekend door de eerdergenoemde groep harde werkers. In feite wensen
degenen met belemmeringen gemiddeld niet vaker dan anderen een deeltijdbaan.
Beperkingen hebben geen invloed op het soort arbeidsdienst dat wordt verricht:
degenen met beperkingen werken even vaak in andere dan dagdiensten zoals
ploegendienst, wisseldiensten, enzovoort.
In tabel 4.4 is informatie te vinden over het beroepsniveau van categorieën mensen
met beperkingen. Daarbij is gekeken naar zowel werkenden als naar het totaal van
degenen die ooit een beroep hebben uitgeoefend.

Tabel 4.4 Beroepsniveau, naar ernst van de beperkingen bij de totale bevolking en bij werkenden, 1995 (verticaal
gepercenteerd)
allen met een (voormalig) beroep
geen
lichte
beperkingen beperkingen
elementair
laag
middelbaar
hoger
wetenschappelijk
(n)

werkenden

matige/
ernstige
beperkingen

geen
lichte
beperkingen beperkingen

matige/
ernstige
beperkingen

7
34
35
17
6

9
35
37
14
5

13
46
31
8
3

7
32
35
19
7

7
33
37
18
6

7
42
36
13
2

(6.469)

(910)

(399)

(4.673)

(555)

(130)

Bron: SCP (AVO'95)

Werkenden met matige of ernstige beperkingen blijken oververtegenwoordigd
onder de lagere beroepsgroepen; lichte beperkingen hebben geen invloed op het
beroepsniveau. Dit beeld is bij de totale bevolking nog wat scherper. Dat komt
enerzijds door ouderen die, toen zij nog werkten, een gemiddeld wat lager beroep
hebben uitgeoefend dan de huidige beroepsbevolking en anderzijds door het grotere
risico op ongevallen en slijtage (met beperkingen en arbeidsongeschiktheid als
gevolg) onder mensen uit lagere beroepsgroepen.
In welke mate zijn de arbeidsomstandigheden van werkenden met beperkingen
gunstiger of juist minder gunstig dan gemiddeld? In de tabellen 4.5 tot en met 4.7
staat in cijfers de beleving van die arbeidsomstandigheden weergegeven. Naast de
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ervaren zwaarte van het verrichte werk (tabel 4.5) is gevraagd naar vrijheden die
men van de werkgever krijgt (tabel 4.6) en naar een oordeel over de kwaliteit van
de baan en van de werksfeer (tabel 4.7). Voor de goede orde: het gaat hier om de
waardering van werkenden, niet om een objectief waargenomen sociale positie.

Tabel 4.5 Ervaren arbeidsomstandigheden, naar ernst van lichamelijke beperkingen, 1995 (in procenten)

lawaaierige werkomgeving
vuil werk
stank in de werkomgeving
gevaarlijk werk
lichamelijk zwaar werk
in hoog tempo werken
eentonig werk
(n)

geen
beperkingen

lichte
beperkingen

matige/ernstige
beperkingen

16
22
11
6
20
40
6

22
22
12
7
20
36
8

23
22
18
10
27
40
8

(3.227)

(328)

(146)

Bron: CBS (DLO'94 en '95) SCP-bewerking

Tabel 4.6 Ervaren kwaliteit van de verrichte arbeid en van de werksfeer, naar ernst van lichamelijke beperkingen,
1995 (in procenten)

opnemen verlof zelf te bepalen
wijze uitvoering werk zelf te bepalen
werk ieder moment te onderbreken
temperatuur op werkplek zelf te regelen
ventilatie op werkplek zelf te regelen
(n)
Bron: CBS (DLO'94, '95) SCP-bewerking

geen
beperkingen

lichte
beperkingen

matige/ernstige
beperkingen

67
66
54
42
49

63
67
51
38
46

73
62
54
39
41

(3.223)

(328)

(145)

Tabel 4.7 Ervaren arbeidsomstandigheden en arbeidsmogelijkheden, naar ernst van lichamelijke beperkingen, 1995
(in procenten)
geen
beperkingen

lichte
beperkingen

matige/ernstige
beperkingen

(grotendeels) eens met de stelling
kan zich ontplooien in het werk
werk sluit aan bij opleiding/ervaring
promotiekansen zijn goed
de beloning voor het werk is goed

78
77
33
73

73
73
28
66

71
78
25
70

onderlinge sfeer op het werk is goed
heeft plezier in het werk

80
93

78
86

78
89

(3.225)

(328)

(146)

(n)
Bron: CBS (DLO'94, '95) SCP-bewerking
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Uit tabel 4.5 valt af te leiden dat onder werkenden met ernstige beperkingen het
werk in meer gevallen als zwaar en de werkomgeving als minder plezierig wordt
ervaren. Ook over de vrijheden die men heeft om de dagelijkse uitvoering van het
werk en bepaalde arbeidsomstandigheden naar eigen inzicht te regelen, oordelen
mensen met beperkingen gemiddeld vaker iets negatiever dan andere werkenden
(tabel 4.6), maar de meeste van de gevonden verschillen zijn niet significant. Over
de mogelijkheden om zich te ontplooien en over de promotiekansen ten slotte zijn
degenen met beperkingen gemiddeld eveneens vaker wat minder te spreken
(tabel 4.7).
Onder werkenden met beperkingen zijn er al met al iets meer mensen die hun
arbeidsomstandigheden minder gunstig vinden. Toch zijn de uitkomsten niet
zodanig dat men mag concluderen tot groot sociaal nadeel op dit vlak; daarvoor
zijn de verschillen met de werkenden zonder beperkingen te klein. Die verschillen
ontstaan bovendien doordat mensen met beperkingen wat vaker in lager gekwalificeerde beroepen werkzaam zijn, beroepen die vaker voorkomen in sectoren als de
industrie of de bouwnijverheid en waarin een aantal arbeidsomstandigheden
minder gunstig is.
De wat negatievere kijk op ontplooiingsmogelijkheden en promotie kan verband
houden met het ziekteverzuim. Alvorens op dat verband in te gaan, worden in
tabel 4.8 enige cijfers over dat verzuim vermeld.

Tabel 4.8 Ziekteverzuim van werkenden van 16-59 jaar, naar ernst van de eventueel ervaren belemmeringen, 1991
en 1995 (in procenten tenzij anders vermeld)
geen belemmeringen
1 of meer keer ziek
aantal ziektedagen laatste 3 keer a
waarvan meer dan 30 dagen
ziekb
(n)
a

b

lichte belemmeringen

ernstige belemmeringen

1991
48
4

1995
42
3

1991
64
9

1995
64
9

1991
66
12

1995
63
10

5

4

13

10

29

23

(5.147)

(6.118)

(563)

(605)

(209)

(256)

Van alle werkenden meldde 2,3% zich in een jaar tijd vier of meer keer ziek, van de ernstig belemmerde
werkenden 9,3%; het aantal verzuimdagen is alleen voor de laatste drie ziekmeldingen bekend.
Dit betreft het percentage mensen dat meer dan 30 dagen ziek was, van de mensen waarvan het aantal
ziektedagen van de laatste 3 keer ziek, bekend was.

Bron: SCP (AVO'91 en '95)

Ruim 40% van de werkende bevolking in het hier gebruikte steekproefonderzoek
heeft zich in een jaar tijd ten minste een keer ziek gemeld. Onder degenen die zich
belemmerd voelen in hun dagelijkse activiteiten blijkt dat percentage aanzienlijk
hoger te liggen. Dat laatste is niet zo vreemd als men zich realiseert dat achter veel
belemmeringen chronische ziekten schuilgaan die ten minste periodiek en tijdelijk
het werken onmogelijk maken (zie hoofdstuk 2).
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Ook het aantal ziektedagen, ofschoon gemiddeld genomen tussen 1991 en 1995
gedaald, ligt veel hoger bij degenen met beperkingen. Van degenen die zich als
ernstig belemmerd beschouwen, heeft 23% zelfs meer dan 30 ziektedagen in een
jaar tijd, tegen 5% gemiddeld voor alle werkenden samen (niet in de tabel vermeld). Bij hen wordt het ziekteverzuim een bedreiging voor de arbeidspositie.
Overigens is het complement van deze bevinding zeker zo belangrijk: ruim drie
kwart van de werkenden met ernstige belemmeringen verzuimt gemiddeld
genomen geen dag vaker dan werkenden zonder beperkingen.
Naar aanleiding van het privatiseren van het ziekterisico door intrekking van de
Ziektewet is de vrees geuit dat deze verandering in de sociale zekerheid zou leiden
tot zogenoemde risicoselectie door werkgevers. Die selectie blijkt zich inderdaad
voor te doen. Uit onderzoek blijkt dat werkgevers bij het aannemen van personeel
scherper dan vroeger letten op verzuimrisico's (15% van de ondervraagde bedrijven), vaker op het ziekteverzuim van nieuw personeel letten (50% van de bedrijven) maar werknemers ook vaker vanwege een hoog ziekteverzuim ontslaan (4%)
(Boonk et al. 1997). Overigens blijkt ook 4% van de bedrijven bij werving en
selectie een zekere voorkeursbehandeling aan gehandicapten te hebben gegeven.
In het voorgaande is gesproken over ziekteverzuim als iets dat mensen overkomt; er
is echter ook een verband tussen het werk, dat verzuim en arbeidsongeschikt
worden. Over vroeger werk als oorzaak van arbeidsongeschiktheid staan enkele
cijfers in tabel 4.9.

Tabel 4.9 Arbeidsongeschikten, naar de relatie tussen arbeidsongeschiktheid en omstandigheid op het werk, naar
ernst van de lichamelijke beperkingen, 1995 (in procenten)

arbeidsongeschiktheid ten minste in
belangrijke mate gevolg van het werk
(n)
werkkenmerken die een rol hebben gespeeld
bij arbeidsongeschiktheid
lichamelijke belasting
geestelijke belasting
veiligheid
relatie met de leiding
arbeidsomstandigheden algemeen
(n)

geen
beperkingen

lichte
beperkingen

matige/ernstige
beperkingen

42

41

40

(190)

(165)

(235)

51
57
5
16
43

65
38
11
12
36

80
29
12
9
41

(100)

(89)

(124)

Bron: SCP (AVO'95)

In 40% van de gevallen zeggen respondenten dat de arbeidsongeschiktheid ten
minste in belangrijke mate een gevolg is van kenmerken van het werk. De lichamelijke en de geestelijke belasting blijken verreweg de belangrijkste kenmerken; onder
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degenen met beperkingen is het toch vooral de lichamelijke belasting die naar hun
mening aan de arbeidsongeschiktheid heeft bijgedragen. Daarnaast zegt ruim 10%
van degenen met beperkingen dat hun arbeidsongeschiktheid mede het gevolg is
van onvoldoende veiligheid op het werk.
De gepresenteerde cijfers maken aannemelijk dat er een verband is tussen werk en
het ontstaan van matige of ernstige lichamelijke beperkingen (bij 15% van de 1655-jarigen met ernstige beperkingen). Deze constatering nodigt uit tot nuancering
van de gedachte dat arbeid een maatschappelijk goed is dat aan mensen met beperkingen helaas te vaak wordt onthouden; arbeid doet ook beperkingen ontstaan.
4.3 De doelgroep van de voorzieningen voor arbeidsintegratie
De huidige voorzieningen voor integratie van arbeidsgehandicapten zijn gericht op
arbeidsongeschikten of op werkenden die arbeidsongeschikt dreigen te worden.
Gegevens over die voorzieningen hebben eveneens betrekking op arbeidsongeschikten. Nu is er nogal wat verschil tussen arbeidsongeschikten en de doelgroep
van deze rapportage: de mensen met lichamelijke of verstandelijke beperkingen.
Een deel van dat verschil is te herleiden tot wat men wel noemt de 'vervuiling van
het begrip arbeidsongeschiktheid'. In de loop der jaren zijn tal van mensen arbeidsongeschikt verklaard die geen ernstige lichamelijke, verstandelijke of psychische
beperking hadden, maar die door een combinatie van leeftijd, gebrek aan opleiding
en economische tegenslag van hun werkgever op straat waren komen te staan
zonder veel kans om een nieuwe baan te krijgen. Inmiddels is het arbeidsongeschiktheidsbeleid aanmerkelijk gewijzigd in een poging deze 'oneigenlijke' invulling van het begrip 'arbeidsongeschiktheid' ongedaan te maken. Hoewel er zeker
trendbreuken te zien zijn, zijn er nog steeds grote groepen, vooral vanaf de middelbare leeftijd, die arbeidsongeschikt zijn verklaard zonder een duidelijk aanwijsbare
beperking te hebben.
Vanwege deze vervuiling ontstond behoefte aan een nieuw begrip, dat aangeeft dat
iemand met beperkingen die overigens tot werken in staat is, toch belemmeringen
ondervindt op de arbeidsmarkt: de arbeidsgehandicapte. In de nota Hoofdlijnen
(re)integratiebeleid gehandicapten wordt de arbeidsgehandicapte gedefinieerd als
degene die wegens ziekte of gebrek problemen ondervindt bij het behouden of
vinden van werk (SWZ 1997). Uit de context blijkt dat hieronder ook personen
verstaan worden die om psychische redenen moeilijkheden ondervinden op de
arbeidsmarkt. Het nieuwe beleid voor 'arbeidsgehandicapten' is dus gericht op een
populatie die bestaat uit de doelgroep van deze rapportage, mensen met lichamelijke of verstandelijke beperkingen, en daarnaast ook op mensen die om psychische
redenen moeilijkheden op de arbeidsmarkt ervaren.
Het verschil tussen het aantal arbeidsongeschikten en de doelgroep van deze
rapportage blijkt uit de cijfers in tabel 4.10, waarin de arbeidsongeschikten zijn
onderverdeeld in groepen naar de ernst van hun lichamelijke beperkingen en de
oorzaak van hun arbeidsongeschiktheid.
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Tabel 4.10 Arbeidsongeschikten naar oorzaak van de arbeidsongeschiktheid en de ernst van lichamelijke
beperkingen, 1995 (in procenten)
geen
beperkingen

lichte
beperkingen

matige/ernstige
beperkingen

(n)

psychische stoornissen
aandoening van hart- en bloedvaten
aandoening van het bewegingsapparaat
overige aandoeningen

52
39
21
35

24
26
20
35

24
36
51
31

(122)
(62)
(298)
(105)

totaal

32

28

40

(589)

Bron: SCP (AVO'95)

In bijna een derde van de gevallen in de onderzochte steekproef gaat arbeidsongeschiktheid niet samen met enige lichamelijke beperking. Dit doet zich, voor de
hand liggend, het vaakst voor onder degenen die wegens psychische stoornissen
arbeidsongeschikt zijn, maar ook onder degenen die wegens hart- en vaataandoeningen zijn afgekeurd heeft 40% geen lichamelijke beperking (wellicht dankzij het
stoppen met werken). De laatstgenoemde reden voor arbeidsongeschiktheid blijkt
overigens bijna even vaak wel met ernstige lichamelijke beperkingen samen te
gaan, maar de combinatie van ernstige beperkingen en arbeidsongeschiktheid komt
het vaakst voor bij aandoeningen van het bewegingsapparaat.
Op grond van de gegevens in tabel 4.10 kan gesteld worden dat mensen met fysieke
beperkingen ongeveer 70% vormen van het totale aantal arbeidsongeschikten. In de
beleidsdiscussie speelt het onderscheid tussen mensen met beperkingen en arbeidsgehandicapten verder een ondergeschikte rol. In het vervolg van dit hoofdstuk
wordt geregeld gesproken over arbeidsgehandicapten in de wetenschap dat deze
categorie grotendeels, maar niet volledig samenvalt met de doelgroep van deze
rapportage.
Binnen de totale groep van arbeidsgehandicapten zijn allerlei deelgroepen te
onderscheiden naar de mate waarin zij kans maken een arbeidsplaats te krijgen of
te behouden. Een belangrijk criterium is wat een arbeidsgehandicapte te bieden
heeft in relatie tot de vraag op de arbeidsmarkt. Daaraan nauw verbonden is de
vraag welk (veelal financieel) risico een werkgever en een arbeidsgehandicapte
lopen als ze een arbeidsovereenkomst aangaan. Men kan daarbij denken aan de
volgende aspecten.
- Werkervaring
Voor zowel werkgever als werknemer maakt het nogal wat uit of de arbeidsgehandicapte nog werkt, het werk is kwijtgeraakt of nooit heeft gewerkt. Het
blijkt gemakkelijker om een nog werkende aan het werk te houden dan om een
niet meer werkende met dezelfde capaciteiten weer aan het werk te krijgen; wie
werkervaring heeft, kan een staat van dienst laten zien. Het ligt voor de hand
dat de hiervoor onderscheiden groepen nogal verschillen naar de mate waarin
bij het stimuleren van de arbeidsdeelname het opdoen van werkervaring of
gewenning aan werken en aan het bedrijf noodzakelijk is. Daarnaast kan de
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-

-

-

-

-

bereidheid van een niet-werkende om werk te aanvaarden sterk beïnvloed
worden door het risico dat deze loopt om verworven rechten (uitkering) te
verliezen.
Geschiktheid
Is de arbeidsgehandicapte voldoende geschoold om op de arbeidsmarkt terecht
te kunnen? Indien dat niet het geval is, moet eerst scholing plaatsvinden voordat aan bemiddeling kan worden gedacht.
Productiviteit
Werknemers die niet voor de volle honderd procent productief zijn, vormen een
kostenpost. Als financiële compensatie kan plaatsvinden door bijvoorbeeld
subsidies op de loonkosten of door werken met behoud van een deel van de
uitkering, is dit risico voor werkgevers weggenomen.
Stabiliteit van beperkingen
Met een werknemer bij wie de beperkingen stabiel zijn, zijn veel simpeler
afspraken te maken dan met iemand die wisselend last heeft van beperkingen
en bij wie niet vooraf valt in te schatten wanneer verlies aan productiviteit of
ziekteverzuim optreedt. Men zal dit risico van ziekteverzuim moeten compenseren om werkgevers voor de betreffende categorie te interesseren. Dat geldt
eens temeer voor mensen die beperkingen ondervinden als gevolg van
chronisch degeneratieve aandoeningen met wie telkens als ze dat aangeven
nieuwe afspraken moeten worden gemaakt.
Omstandigheden buiten het werk
Vervoer van en naar het werk wordt meestal wel meegenomen in het geheel
van voorzieningen dat degene met beperkingen ter beschikking staat om zijn of
haar werk te doen. In de Rapportage gehandicapten 1995 werd erop gewezen
dat degene met ernstige beperkingen die werkt vermoedelijk tijd tekortkomt om
zelf de persoonlijke en huishoudelijke verzorging ter hand te nemen en dus
hulp nodig heeft.
Type stoornis (en beperking)
Uit al wat ouder onderzoek bleek dat WAO'ers die zijn afgekeurd wegens
kanker, psychische stoornissen of stoornissen van de ademhalingswegen een
geringere kans op succesvolle reïntegratie maken (minder dan een derde).
Degenen met zintuiglijke beperkingen, hart- en vaatziekten en degenen die
door een ongeval zijn getroffen daarentegen hebben een redelijk goede kans
(meer dan 55% reïntegreert) (Van Haselen et al. 1988).

Het is niet mogelijk om de doelgroepen van integratiebeleid, rekening houdend met
de hiervoor genoemde aspecten, volledig en enigszins nauwkeurig te kwantificeren.
Van een aantal groepen is de omvang min of meer bekend. In tabel 4.11 zijn de
gevonden cijfers samengevat.
De cijfers in tabel 4.11 zijn vaak ruwe schattingen. Soms hebben ze betrekking op
mensen met beperkingen, soms op arbeidsongeschikten. In het ene geval is een
cijfer voor de hele beroepsbevolking gegeven, in het andere betreft het alleen een
onderzoeksgroep van 18-45-jarigen. De Vos et al. (1995) schatten dat zo'n 360.000
van de in totaal 900.000 arbeidsongeschikten zouden kunnen werken. Dat betekent
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dat naar hun opvatting ruim een half miljoen mensen in Nederland zodanig
arbeidsgehandicapt zijn dat zij binnen het bestaande bestel van (beschermde)
arbeidsmarkt en voorzieningen niet (meer) kunnen werken. Van deze arbeidsgehandicapten is bijna de helft jonger dan 55 jaar; het aantal personen met
lichamelijke beperkingen onder hen kan geschat worden op 170.000 (Timmermans
en Schoemakers-Salkinoja 1996: 64).

Tabel 4.11 Doelgroepen van arbeidsintegratiebeleid binnen de potentiële beroepsbevolking (16-64 jaar)
respectievelijk de arbeidsongeschikte bevolking van 18-45 jaar, 1995 (in aantallen x 1.000)
aantal x 1.000
binnen de potentiële beroepsbevolking van 16-64 jaar
werkenden met matige of ernstige beperkingen
werkend met arbeidsvoorzieningen
werkend met behoud uitkering arbeidsongeschiktheid
twee maanden of langer per jaar wegens ziekte niet werkend
jaarlijks toetredend tot de WAO
verstandelijk gehandicapte beroepsbevolking

350
140
40
40
73
34

binnen de arbeidsongeschikte bevolking van 18-45 jaar
arbeidsongeschikten die naar eigen inzicht zouden kunnen werken
van wie vroeggehandicapten
van wie een beroepsopleiding willen volgen
van wie een arbeidsvoorziening nodig hebben
van wie de opleiding aangepast moet zijn

56
6
47
24
15

Bron: CBS/Nimawo (1990); Van Sonsbeek en Verwey (1991); De Vos et al. (1995); SCP (AVO'95); CBS (1997a);
Plemper en Gorter (1994); Nijboer et al. (1995); De Vos et al. (1995)

Een beter beeld van de doelgroepen van arbeidsintegratiebeleid valt momenteel niet
te geven; van belang is de orde van grootte: de doelgroepen worden, gerekend naar
de potentiële beroepsbevolking (16-65 jaar), in tienduizenden en soms honderdduizenden gemeten.
4.4 Voorzieningen voor integratie en reïntegratie
Er zijn nogal wat voorzieningen die in het kader van het reïntegratiebeleid voor
arbeidsongeschikten tot stand zijn gekomen. Het Verwey-Jonker Instituut heeft in
opdracht van het SCP deze voorzieningen bestudeerd (Van Gelder en Gorter 1997);
daarbij is voortgebouwd op verschillende eerder verrichte inventarisaties. In
tabel 4.12 is een overzicht van de voorzieningen of instrumenten te vinden en
- voorzover bekend - van het gebruik. In bijlage C zijn de voorzieningen en
instrumenten beknopt beschreven.
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Tabel 4.12 Gebruik van instrumenten voor integratie en reïntegratie van arbeidsgehandicapten, 1995
gebruikersa
A

B

C

D

E

F

a

Incentives voor de werkgever
1
loondispensatie WAGW bij benedennormale arbeidsprestatie
2a
loonkostensubsidie ter stimulering in dienst nemen (houden) gehandicapten
2b
inwerk- en begeleidingssubsidie als bij 2a
3
vergoeding persoonlijke ondersteuning werknemer (o.a. jobcoach)
4
overname loonbetalingsplicht bij ziekte door bedrijfsvereniging
5
versnelde herziening arbeidsongeschiktheidsuitkering bij wijziging geschiktheid van een (deels)
arbeidsongeschikte werkende
6
versnelde toekenning uitkering van werkende voormalig arbeidsongeschikte die weer (deels)
arbeidsongeschikt wordt
7
vergoeding voor aanpassing arbeidsplaats

deelgroep van 4
660

Verplichtingen/sancties werkgever
8
verplichting aanpassing arbeidsplaats
9
registratie- en informatieplicht aangaande aantal gehandicapte werknemers
10
verplichting percentage gehandicapten in dienst te hebben
11
verplichting aanbieding passende arbeid aan deels arbeidsongeschikte werknemer
12
verplichting ziekmelding werknemer na 13 weken ziekte
13
verplichting tot opstellen reïntegratieplan (in aansluiting op 12)
14
sanctie op niet aanbieden passende arbeid in 2e ziektejaar
15
als 14, maar dan bij een niet-arbeidsongeschikte werknemer
16
verhaalsrecht bedrijfsvereniging bij nalaten aanpassing arbeidsplaats
17
plicht verzuimbeleid krachtens ARBO-wet

plicht tot 7
.
is niet van kracht
.
.
103.000
.
.
sanctie bij 7
.

Incentives voor de werknemer
18
loonsuppletie bij werk tegen loon lager dan theoretische verdiencapaciteit
19
garantieregeling oudere arbeidsongeschikten
20
proefplaatsing en reïntegratie-uitkering gedeeltelijk arbeidsongeschikte
21
uitstel herbeoordeling arbeidsgeschiktheid bij reïntegratie (zie 20)
22
uitstel herbeoordeling arbeidsongeschiktheid tijdens scholing
23
idem na scholing
24
uitstel herbeoordeling bij twijfel aan succes na aanvaarding werk
25
hogere uitkeringsrechten voor arbeidsongeschikte die tegen hoger uurloon dan vroegere gaat
werken
26
ontslagbescherming eerste twee jaar van ziekte
27a
werkaanpassingen, hulpmiddelen, vervoersvoorzieningen AAW
27b
idem scholing
28
stimuleringsuitkering arbeidsongeschikte 50-plussers, die tussen 1992 en 1994 zijn gaan werken
29
taakverlichting alleenstaande werkenden 55+ (preventie arbeidsongeschiktheid)
30
arbeidsbemiddeling krachtens de WAGW
Verplichtingen/sancties werknemer
31
verplichting passende arbeid te aanvaarden
32
idem in eerste ziektejaar (grotendeels vervallen)
33
idem gedeeltelijk arbeidsongeschikte die WW ontvangt
34
verplichting scholing te aanvaarden
Scholing
35
36
37
38

behoud WW-rechten gedeeltelijk arbeidsongeschikte bij scholing
vergoeding opleiding en scholing ex art. 64 WAO
idem ex art. 57 AAW
toelage bij inkomensderving door volgen scholing ex AAW

Regelingen voor zelfstandigen
39
inkomenssuppletie gedeeltelijk arbeidsongeschikte die minder verdient dan de theoretische
verdiencapaciteit
40
kredietverlening bij starten eigen bedrijf door arbeidsongeschikte

540
5.300
3.200
570
420
deelgroep van 4

.
.
.
.
.
.
.
.
.
4.500
2.500
145
.
37.900

.
incidenteel
.
.

.
.
4.600

.
.

Een . wil hier zeggen dat hierover geen gegevens beschikbaar zijn.

Bron: Van Gelder en Gorter (1997) gebaseerd op diverse andere bronnen
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Het eerste dat opvalt aan het overzicht in tabel 4.12 is de veelheid aan voorzieningen en regelingen enerzijds en het gebrek aan informatie over het aantal
gebruikers anderzijds.
Een vergelijking met cijfers in tabel 4.11 leert vervolgens dat de meeste voorzieningen slechts een zeer klein deel van de doelgroep bereiken. Men kan erover
twisten of de doelgroep in paragraaf 4.3 niet te ruim is omschreven, maar de orde
van grootte van de omvang van de doelgroep verschilt zo van die van het aantal
gebruikers dat het bereik zeer klein mag worden genoemd. Uitzonderingen daarop
zijn de arbeidsbemiddeling in het kader van de Wet arbeid gehandicapte werknemers (WAGW), die in één jaar tijd 50% van de vooraf vastgestelde doelgroep
bereikte, en de loonkostensubsidie met een bereik van 45%.
Van enkele voorzieningen was bij invoering een verwachting over het gebruik
uitgesproken. Het werkelijke gebruik blijft ver bij de verwachting achter
(tabel 4.13).

Tabel 4.13 Verwacht en werkelijk gebruik (nieuwe gevallen) van enkele instrumenten voor integratie of reïntegratie
van arbeidsgehandicapten, 1995
verwacht gebruik
11.500
10.000
7.300
80.000

loonkostensubsidie
inwerk- en begeleidingssubsidie
stimuleringsuitkering
arbeidsbemiddeling WAGW
a
In 1996 steeg dit aantal tot 48.000.

werkelijk gebruik
5.200
3.200
145
40.000a

%
45
32
2
50

Bron: Boonk et al. (1997); De Vos en Smitskam (1997)

De loonkostensubsidie is uitgegroeid tot het meest toegepaste reïntegratieinstrument bij werkgevers: eind 1996 bedroeg het aantal lopende subsidies bijna 11.000.
Van enkele voorzieningen die op werkgevers zijn gericht is bekend waarom er geen
gebruik van is gemaakt; in tabel 4.14 staan de antwoorden gerangschikt.

Tabel 4.14 Reden dat bedrijven nooit gebruik hebben gemaakt van loonkostensubsidies en werkgeversvoorzieningen bij 93 bedrijven (in procenten)
onbekend met de regeling
administratieve rompslomp
bedrijf financiert het zelf
nog niet nodig gehad
niet van toepassing
overige redenen
(n )
Bron: De Vos (1996)
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loonkostensubsidie
49
16
15
12
20
7

werkgeversvoorziening
33
24
24
19
26
14

(93)

(93)

Op basis van de summiere gegevens die hiervoor zijn gepresenteerd, ontstaat de
indruk dat de voorzieningen voor reïntegratie kennelijk nogal onoverzichtelijk zijn
voor de gebruikers en daarom wellicht zo weinig worden gebruikt. De bijdrage van
deze voorzieningen aan de bevordering van de arbeidsdeelname van mensen met
beperkingen lijkt in elk geval gering en dat is er vermoedelijk mede oorzaak van
dat die arbeidsdeelname van deze categorie zo is achtergebleven bij het gemiddelde
voor de totale beroepsbevolking (§ 4.2).
Dit inzicht is niet nieuw; sterker nog, er staat wetgeving op stapel die moet leiden
tot een eenvoudiger, doelmatiger en effectiever stelsel van voorzieningen voor
arbeidsreïntegratie. In paragraaf 4.6 wordt op de hoofdlijnen van deze beleidsvoornemens ingegaan.
4.5 Reïntegratie-activiteiten
4.5.1 Inleiding
In het voorgaande was de aandacht gericht op de instrumenten, voorzieningen en
regelingen die voor stimulering van de arbeidsintegratie van uiteenlopende groepen
arbeidsgehandicapten beschikbaar zijn. In deze paragraaf gaat het om wat er ten
behoeve van de arbeidsintegratie van gehandicapten, eventueel met gebruikmaking
van de instrumenten, wordt gedaan.
Een compleet overzicht van alle reïntegratie-activiteiten valt niet te geven Die
activiteiten berusten voor een deel op de in paragraaf 4.4 behandelde reïntegratieinstrumenten en worden daaruit ook vaak gefinancierd. Voor een ander deel komen
de activiteiten echter voort uit particulier initiatief van betrokkenen, al dan niet in
het kader van een van de vele projecten op dit gebied. De activiteiten worden niet
geregistreerd, maar er is wel enig onderzoek naar ingesteld. Het gaat daarbij om
steekproefonderzoek, waaraan wel verhoudingscijfers zijn te ontlenen, maar geen
totaalcijfers omtrent het gebruik. Dat onderzoek is overigens niet toegespitst op
mensen met lichamelijke en/of verstandelijke beperkingen.
De activiteiten worden in de volgende vier groepen besproken:
- de arbeidsbemiddeling ex artikel 16 van de Wet arbeid gehandicapte werknemers (WAGW) (§ 4.5.2);
- de activiteiten op het gebied van integratie en reïntegratie van bedrijven,
overheden en instellingen (§ 4.5.3);
- de opleidingscentra voor gehandicapten (§ 4.5.4);
- de zogenoemde integratieprojecten: gebundelde activiteiten van een of meer
organisaties en gericht op de arbeidsintegratie van specifieke, afgebakende
categorieën personen (§ 4.5.5).
4.5.2 Arbeidsbemiddeling ex artikel 16 van de WAGW
De bedrijfsverenigingen zijn verantwoordelijk voor de arbeidsbemiddeling in het
kader van artikel 16 van de WAGW. De uitvoering was tot voor kort geheel in
handen van de afdeling arbeidsintegratie van het GAK; sedert 1997 is de Arbeids89

voorziening gestart met de bemiddeling van gedeeltelijk arbeidsongeschikten
(Donker et al. 1996).
Er is sprake van twee soorten bemiddeling: basisbemiddeling en intensieve
bemiddeling. Basisbemiddeling bestaat uit ondersteuning bij het zoeken naar en
vinden van werk. Intensieve bemiddeling houdt in dat de betrokkene eerst
bemiddelbaar gemaakt moet worden door middel van bijvoorbeeld scholing,
arbeidsgewenning of beroepskeuzetesten. Het voeren van gesprekken met een
arbeidsdeskundige is onderdeel van de bemiddeling. In de praktijk is dat in bijna de
helft van de gevallen beperkt tot één gesprek (LISV 1997: 29-30).
In de eerste drie kwartalen van 1995 werd 33% van de bemiddelingen met succes
afgesloten (Donker et al. 1996: 50). Het aantal personen dat na bemiddeling van de
Arbeidsdienst van het GAK bij een nieuwe werkgever aan de slag is gegaan, is
overigens na een geleidelijke stijging tot ruim 15.000 in 1995 in 1996 teruggezakt
tot 12.700, terwijl het aantal personen waarvoor bemiddeld is juist met 16% is
gestegen. De gemiddeld hogere leeftijd van de cliënten en de toegenomen risicoselectie door werkgevers worden door Boonk et al. (1997) genoemd als mogelijke
verklarende factoren voor het afnemend succes.
Intensieve bemiddeling leek meer resultaat op te leveren dan de basisbemiddeling,
maar dat lag niet aan het soort bemiddeling maar aan het soort cliënt: degenen die
intensieve bemiddeling ontvingen, waren gemiddeld jonger en hoger opgeleid en
maakten daardoor meer kans op de arbeidsmarkt. De gegevens over het soort
bemiddeling en het resultaat ervan zijn bijeengezet in tabel 4.15.

Tabel 4.15 Werksituatie bij herbeoordeling en één jaar daarna, naar type ontvangen arbeidsbemiddeling, 1995 (in
procenten)a

geen werk, waarvan
intensieve bemiddeling
basisbemiddeling
alleen gesprekken
geen bemiddeling
wel werk, waarvan
intensieve bemiddeling
basisbemiddeling
alleen gesprekken
geen bemiddeling
totaal
intensieve bemiddeling
basisbemiddeling
alleen gesprekken
geen bemiddeling
a

type bemiddeling

werkt één jaar
na herbeoordeling

20
29
7
44

34
30
25
25

11
16
4
69

90
90
93
94

16
23
6
54

49
47
45
62

42

100

Leesvoorbeeld: van de 58% die geen werk heeft, kreeg 20% intensieve bemiddeling; 34% van deze mensen die
intensieve bemiddeling kregen, vond binnen een jaar werk.

Bron: Bergsma (1996)
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werksituatie bij
herbeoordeling
58

Uit tabel 4.15 verkrijgt men de indruk dat arbeidsbemiddeling door het GAK niet
veel effect heeft. Toch moet men voorzichtig zijn met het trekken van deze
conclusie. Uit het eerdergenoemde LISV-onderzoek (1997) blijkt dat juist degenen
die moeilijk plaatsbaar zijn bemiddeling krijgen. Daarnaast blijkt uit dat onderzoek
dat van degenen voor wie niet bemiddeld werd slechts 15% aan het werk kwam
tegen 35% van degenen voor wie wel werd bemiddeld. Bemiddeling lijkt dus wel
effect te hebben. Desondanks laat ook dit onderzoek zien dat twee op de drie
arbeidsgehandicapten niet aan het werk zijn gekomen. In het LISV-rapport wordt
gesteld dat bemiddeling vooral faalt als de cliënt voor weinig functies geschikt is,
als deze ouder is, minder gezond of lager opgeleid en als deze werkervaring mist.
Bij vrouwen wordt minder succes geboekt dan bij mannen.
Bij de uitvoering blijkt zich een aantal problemen voor te doen. Zo kunnen de
arbeidsdeskundigen te weinig slagvaardig optreden vanwege onder meer ingewikkelde en langdurige procedures, is er geen uniformiteit in de toepassingscriteria
voor instrumenten en doelgroepen, is sprake van communicatieproblemen tussen
gevalbehandelaars, en loopt de instructie van de uitvoering achter bij de wetgeving.
Cliënten hebben veelal geen hoge dunk van het effect van de bemiddeling. Onder
degenen in het onderzoek van Donker et al. die bemiddeling hebben ontvangen,
was slechts 14% van mening dat door bemiddeling hun kans op werk vergroot is.
Van degenen die bemiddeld waren en inmiddels werk hadden gevonden, zei 79%
dat men zonder bemiddeling dat werk ook wel gevonden zou hebben (Donker et al.
1996: 45-46). De respondenten in het LISV-onderzoek beoordeelden de bemiddeling in meerderheid positief, maar ook zij schatten de rol die de bemiddeling bij
de werkhervatting heeft gespeeld minder hoog dan hun eigen inzet.
4.5.3 Reïntegratie-activiteiten in bedrijven en overheidsorganisaties
De reïntegratie-activiteiten in bedrijven zijn in een onderzoek van De Vos et al.
(1995) benaderd vanuit een tweetal invalshoeken, die van de werknemer en die van
de werkgever. In het volgende worden de resultaten samengevat.
Werknemersoptiek
Het onderzoek onder werknemers werd onder andere verricht onder 7.322 WAOtoetreders (van 18-65 jaar). Ten tijde van het onderzoek (1993) waren 2.203 van
hen (weer) aan het werk. Het is deze laatste groep die waardevolle informatie heeft
verschaft over de reïntegratie-activiteiten in bedrijven. Bij 56% van deze laatsten
was de werksituatie aangepast. Welke typen aanpassingen dit waren, is te zien in
tabel 4.16.
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Tabel 4.16 Typen aanpassingen van de werksituatie bij werkende WAO'ers, 1993 (in procenten)
aanschaf hulpmiddelen
aanpassing machines en/of gereedschappen
aanpassing taakinhoud
aanpassing werktijden
aanpassing werktempo
(bij)scholing
overig
(n)

10
4
70
49
41
7
14
(1.251)

Bron: De Vos et al. (1995)

Immateriële werkaanpassingen komen veel vaker voor dan materiële zoals hulpmiddelen of aanpassing van machines of gereedschap. Aan alle WAO-toetreders uit
het onderzoek is ook gevraagd of hun bedrijf maatregelen had genomen om hun
uitval te voorkomen. Bij 21% was dit het geval. In tabel 4.17 staat een overzicht
van de maatregelen die genomen werden. In diezelfde tabel staan vergelijkbare
gegevens over de 164 vroeggehandicapten die in een deelonderzoek naar jongere
arbeidsongeschikten zijn ondervraagd. Van die vroeggehandicapten verrichtte ruim
een derde werk (met behoud van de uitkering).

Tabel 4.17 Door bedrijven genomen maatregelen ter bevordering of behoud van het werk, naar soort maatregel,
1993 (in procenten, tenzij anders vermeld)
WAO-toetreders (n = 1.543)
aanpassing van het werk
verandering van takenpakket of herplaatsing
verandering van werktijden
(bij)scholing
overige maatregelen
vroeggehandicapten
andere werk- en/of pauzetijden
hulp van collega's
lager werktempo
weglaten van taken
hulpmiddelen of aangepast meubilair/gereedschap
vervoer van, op en naar de werkplek
Bron: De Vos et al. (1995)

%
56
48
32
4
13
abs. aantal
3
8
22
2
4
8

Ook hier blijkt weer dat immateriële werkaanpassingen vaker voorkomen dan
materiële. Scholing is bij zowel de WAO-toetreders als de werkende arbeidsongeschikten een vrij weinig voorkomende aanpassing.
Werkgeversoptiek
De gegevens vanuit de optiek van werkgevers zijn afkomstig van een in 1994
gehouden telefonische enquête onder personeelsfunctionarissen bij 100 werkgevers,
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te weten 52 industriële bedrijven, 22 banken en verzekeraars, 10 nutsbedrijven en
16 overheidsorganisaties. Van deze bedrijven hebben er 91 in het verleden activiteiten ondernomen om werknemers die arbeidsongeschikt dreigden te worden in
dienst te houden; 37 bedrijven hebben ooit (gedeeltelijk) arbeidsongeschikten in
dienst genomen. Bij 52 bedrijven zijn er binnen de organisatie afspraken gemaakt
omtrent het herplaatsen van langdurig zieke werknemers.
De personeelsfunctionarissen bij de 91 bedrijven die activiteiten in het werk hadden
gesteld om mensen die arbeidsongeschikt dreigden te worden in dienst te houden,
schatten dat het in totaal om ongeveer 250 mensen ging. Voor het overgrote deel
van deze personen zijn werkaanpassingen gerealiseerd. In tabel 4.18 is te zien om
welke typen werkaanpassingen het ging.

Tabel 4.18 Typen aanpassingen van de werksituatie voor werknemers en voor in dienst genomen (gedeeltelijk)
arbeidsongeschikten, 1993 (in procenten)
aanpassing van
kennis en vaardigheden
werk- en rusttijden
taakinhoud
werkplek, gericht op houding en beweging
algemene ondersteuning bij informatieverwerving
chemische en fysische omgeving
andere taak
extra psychische begeleiding
niet gespecificeerd
(n)

oude werknemers

nieuwe werknemers

2
26
12
33
1
4
20
1
1

12
22
12
19
19
11
5

(193)

(74)

Bron: De Vos et al. (1995)

De werkplekaanpassingen worden vooral gerealiseerd voor bestaande werknemers
en veel minder voor nieuwe. Maar voor beide categorieën geldt dat de immateriële
werkaanpassingen vaker voorkomen dan de materiële. Dit laatste wordt bevestigd
in ander onderzoek onder werkgevers (Veerman en Ter Huurne 1996). Uit dit
onderzoek blijkt dat grotere bedrijven veel vaker in aanpassing voorzien dan
kleinere; daarmee samenhangend wordt in de horeca en de detailhandel veel
minder voor werknemers gedaan dan in sectoren als de procesindustrie en de
gezondheidszorg, waar veel grote bedrijven voorkomen.
Combinatie van beide invalshoeken
Vanuit de werknemersoptiek krijgt men de indruk dat er voor ongeveer de helft van
de werkende arbeidsgehandicapten werkaanpassingen worden gerealiseerd en voor
de andere helft dus niet. Vanuit de werkgeversoptiek krijgt men de indruk dat er
voor de overgrote meerderheid van de arbeidsgehandicapte werknemers aanpassingen gerealiseerd worden. Vermoedelijk zijn werkgevers niet altijd op de hoogte
van de handicaps van hun personeel en worden zij daar vooral mee geconfronteerd
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wanneer er om een werkaanpassing gevraagd wordt. De werknemers zelf zijn wat
dit betreft waarschijnlijk een betere bron. Dat geldt temeer daar in het onderzoek
onder werkgevers bedrijven in sectoren als de horeca of de handel ontbraken.
In elk geval wordt er in veel bedrijven voor een aanzienlijk deel van de arbeidsgehandicapten 'iets gedaan' in de sfeer van werkaanpassing. Gezien tegen het licht
van het vrij geringe gebruik van reïntegratie-instrumenten, zoals dat in de vorige
paragraaf bleek, is dit opvallend. In het volgende wordt ingegaan op de achtergrond
van deze discrepantie.
In minder dan de helft van de gevallen (43%) wordt voor de financiering van een
werkaanpassing via de bedrijfsvereniging een beroep gedaan op een van de
reïntegratie-instrumenten. In de meeste van deze gevallen (25%) betaalt de werkgever mee aan de uitvoering van de werkaanpassing. In ruim de helft van de
gevallen betaalt de werkgever de werkaanpassing zelf. Dit is vooral het geval bij de
grote privé-ondernemingen. Niet alleen voor het in dienst houden van 'eigen'
werknemers, maar ook bij het aanstellen van (gedeeltelijk) arbeidsongeschikten
zien veel werkgevers ervanaf een beroep te doen op de reïntegratie-instrumenten.
Van de 31 werkgevers die (gedeeltelijk) arbeidsongeschikten hadden aangenomen,
hadden er slechts 13 een voorziening aangevraagd bij de bedrijfsvereniging.
Veerman en Ter Huurne vinden in hun onderzoek een lager percentage werkgevers
die de kosten van voorzieningen geheel voor eigen rekening nemen (30%). Zij
betrokken echter ook artikel 30 van de inmiddels ingetrokken Ziektewet bij hun
analyse; dit artikel bood werknemers de mogelijkheid om tijdens hun eerste
ziektejaar gedeeltelijk of stapsgwijs weer aan de slag te gaan (Veerman en Ter
Huurne 1996).
De conclusie is dat veel problematiek rond ongeschikt werk en ongeschikte werkomstandigheden binnen de arbeidsorganisaties zelf wordt opgelost. Werkgevers en
werknemers nemen initiatieven en komen in onderling overleg tot werkaanpassingen. In veel gevallen vinden zij het niet nodig hierbij uitvoeringsorganisaties te
betrekken. Dit heeft tot gevolg dat veel reïntegratie-activiteiten in de arbeidsorganisaties zich aan het oog van de buitenwereld onttrekken. Dit positieve verhaal heeft
ook een keerzijde: omdat het proces vaak buiten wettelijke kaders wordt gehouden,
is de arbeidsgehandicapte voor de noodzakelijke aanpassingen van zijn arbeidssituatie sterk afhankelijk van de goede wil van zijn werkgever.
4.5.4 De opleidingscentra
Er bestaan drie opleidingscentra voor gehandicapten: Hoensbroeck, Werkenrode en
Sonneheerdt (Collijn et al. 1996). Deze centra zijn specifiek gericht op en geoutilleerd voor het (om)scholen in diverse vakrichtingen van mensen met beperkingen.
Een veelal individueel studieprogramma en een intensieve begeleiding maken deel
uit van de opleiding. De centra stellen geen eisen aan de vooropleiding van de
cursisten. Er wordt uitgegaan van de (nog) aanwezige capaciteiten.
De drie centra hebben ieder een 'eigen' cursistenpopulatie. In Hoensbroeck zijn dat
vooral mannen van rond de 30 jaar met aandoeningen van het bewegingsapparaat,
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in Werkenrode vooral jongere mannen (twintigers), met aandoeningen van het
bewegingsapparaat, verlammingen en hersenletsel. De cursisten van Sonneheerdt
zijn over het algemeen jonge blinde of slechtziende mannen.
De reïntegratie van de cursisten na voltooiing van hun opleiding is soms alleen
mogelijk na aanpassing van apparatuur en/of meubilair in hun werksituatie. De
centra bemiddelen en adviseren hierbij. Bij oud-cursisten van Sonneheerdt die weer
aan het werk gaan, is dit in 40% van de gevallen met speciale apparatuur en in
20% van de gevallen met aangepast meubilair. Bij de andere centra waren deze
percentages lager: Hoensbroeck: 3% aangepaste apparatuur en 20% aangepast
meubilair; Werkenrode: 5% aangepaste apparatuur en 14% aangepast meubilair.
In tabel 4.19 is te zien welk percentage van de cursisten op korte respectievelijk
lange termijn werk vond. Met de korte termijn wordt een jaar na voltooiing van de
cursus bedoeld, wat 'lange termijn' betekent, wordt uit de geraadpleegde publicatie
over het onderzoek naar effectiviteit van deze opleidingen niet duidelijk.

Tabel 4.19 Cursisten van Hoensbroeck, Werkenrode en Sonneheerdt die op langere of kortere termijn werk vinden
(in procenten)
op korte termijn
op lange termijn
(n = afgestudeerden)

Hoensbroeck
75
82

Werkenrode
76
85

Sonneheerdt
68
65

(199)

(58)

(77)

Bron: Collijn et al. (1996)

Een kwart tot een derde van de cursisten vindt, ook op langere termijn, geen werk.
Als het daarbij om geschikte en gemotiveerde mensen gaat, is dat cijfer hoog te
noemen. Als men de resultaten echter vergelijkt met die van andere instrumenten
of activiteiten, dan steken die van de opleidingscentra daarbij zeer gunstig af. Het
ware daarom te overwegen dit soort instituten een veel grotere rol te geven bij de
arbeidsintegratie.
4.5.5 Reïntegratieprojecten
De reïntegratieprojecten zijn een nogal vlottende verzameling; ze zijn veelal slecht
gedocumenteerd. Daarom is het moeilijk om een algemeen overzicht van het
gebruik te geven. In het volgende moet noodzakelijkerwijs worden volstaan met een
momentopname uit 1994 (Ernste et al. 1994). In dit onderzoek werden 291 projecten opgespoord, waarvan er 63 nader zijn onderzocht. Het is niet zeker dat deze
steekproef representatief is voor alle projecten. De cijfers omtrent het aantal
gebruikers per categorie van de 63 projecten is te vinden in tabel 4.20.
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Tabel 4.20 Aantal gebruikers van 63 reïntegratieprojecten, naar categorie projecten, 1994 (in absolute aantallen)
heroriëntatietrainingen
arbeidsgewenning/werkervaring
beroepsopleiding/scholing
detachering/uitzenden
arbeidsbemiddeling
jobcoaching/supported employment
individuele trajectbegeleiding
(n)

aantal projecten
4
12
11
4
4
8
20

aantal gebruikers
317
776
1.073
52
1.038
433
2.271

(63)

(5.960)

Bron: Ernste et al. (1994)

Over het effect van de projecten valt alleen in kwalitatieve zin iets te zeggen. In het
volgende wordt dit per type project weergegeven.
1. Heroriëntatietrainingen
Er is een relatief grote uitstroom naar beroepsopleidingen. Ook zijn er veel
deelnemers die uitzendwerk gaan verrichten. Het belangrijkste criterium voor
deelname is een grote motivatie, maar ondanks deze toelatingseis valt een
groot deel van de deelnemers juist wegens onvoldoende motivatie uit.
2. Arbeidsgewenning/werkervaring
Arbeidsgewenning wordt vooral toegepast voor mensen met een grote afstand
tot de arbeidsmarkt, met name mensen met psychische of verstandelijke
beperkingen. Ondanks de grote afstand van de deelnemers tot de arbeidsmarkt
is hier sprake van enige uitstroom naar betaald werk. Werkervaringsprojecten
hebben in het algemeen meer uitstroom naar werk.
3. Beroepsopleiding/scholing
Er is relatief veel uitstroom naar regulier werk, echter in veel mindere mate bij
verstandelijk gehandicapten. Zij stromen wel vaak door naar de sociale werkvoorziening. Deze projecten zijn er vooral voor mensen met lichamelijke of
psychische beperkingen.
4. Detachering/uitzenden
Deze projecten zijn vooral gericht op relatief kansrijken uit alle denkbare
doelgroepen. Desondanks heeft slechts een van de vier projecten een redelijke
mate van succes. Het blijkt erg moeilijk om de detacheringsplaatsen om te
zetten in vaste arbeidsplaatsen.
5. Arbeidsbemiddeling
De projecten van dit type zijn redelijk succesvol. Een vrij hoog aantal
deelnemers vindt regulier werk of uitzendwerk dat als opstap voor vast werk
kan dienen. Zo'n opstap behoort ook tot de werkwijze van deze projecten. De
doelgroep wordt in de praktijk gevormd door mensen met lichamelijke
beperkingen.
6. Jobcoaching/supported employment
Dit type projecten is erg arbeidsintensief en richt zich op moeilijk te plaatsen
doelgroepen (vooral verstandelijk gehandicapten). Hoewel de resultaten per
project wisselend zijn, zijn er over het algemeen maar weinig geslaagde
plaatsingen. Vermoedelijk hangt dit mede samen met de moeilijkheidsgraad
96

van de te plaatsen groep. Na afsluiting van de inventarisatie is elders gerapporteerd over soortgelijke projecten die veel meer succes hadden en ook
internationaal gezien zijn de resultaten gunstiger dan uit de inventarisatie
blijkt. Gunstige ervaringen zijn opgedaan met jobcoaching voor lichamelijk
gehandicapten. Men moet daarbij vooral denken aan personen die op latere
leeftijd gehandicapt zijn geraakt. Voor hen is het vaak heel moeilijk om te
leren hun beperkingen in hun werk in te passen, zodat de voortdurende steun
van een jobcoach hierbij van nut kan zijn. De meeste projecten richten zich op
verstandelijk gehandicapten. Daarnaast zijn er twee projecten voor lichamelijk
gehandicapten en een voor psychisch gehandicapten.
7. (Pure) individuele trajectbegeleiding
De resultaten zijn wisselend. Sterk bepalend voor het succes is of partijen in
staat zijn goede samenwerkingsrelaties te creëren met de organisaties die delen
van het project verzorgen. De projecten die uitgaan van een cursus, waarna de
deelnemers een traject doorlopen, hebben het meeste succes. Bij een aantal
projecten zijn er relatief veel deelnemers die vrijwilligerswerk gaan doen. Deze
mensen staan nog op een te grote afstand van de arbeidsmarkt om in een
betaalde baan te kunnen worden geplaatst en kunnen door middel van hun
vrijwilligerswerk alvast aan een arbeidsritme wennen.
Hoewel de methodiek zich richt op de individuele behoeften van de deelnemer
zijn acht projecten gericht op mensen met een beperking, waarvan vijf voor
(bepaalde categorieën) lichamelijk gehandicapten en drie voor verstandelijk
gehandicapten.
Een precieze bepaling van het gebruik van de reïntegratieprojecten door mensen
met een beperking kan niet worden gemaakt, maar uit het vorenstaande overzicht
blijkt wel dat er een niet onaanzienlijk aantal projecten is dat zich in de praktijk
vooral op mensen met beperkingen richt, terwijl er daarnaast ook nog projecten met
een brede doelgroep (mensen die om uiteenlopende redenen langdurig zonder werk
zijn) bestaan, die ook voor mensen met beperkingen van belang kunnen zijn.
Uit de totalen van tabel 4.20 blijkt dat hoewel de projecten over het algemeen
beperkt van omvang zijn, het aantal gebruikers van alle projecten bij elkaar niet te
veronachtzamen is, zij het van een lagere orde van grootte dan de doelgroep.
Desondanks zijn de reïntegratieprojecten zeker een factor van belang bij de
reïntegratie-activiteiten ten behoeve van mensen met beperkingen.
Veel projecten worden, althans ten dele, betaald door de organisaties die het
initiatief tot het project genomen hebben. Daarnaast probeert men vaak een deel
van de kosten te dekken met subsidies van overheden. De belangrijkste financier
van bijna de helft van de projecten is het Europees Sociaal Fonds. Opvallend
resultaat uit het hier geciteerde onderzoek is dat de wettelijke reïntegratieinstrumenten een veel minder dominante rol blijken te spelen dan men zou
verwachten.
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Tot slot worden de resultaten van enkele projecten genoemd, waarover gerapporteerd is na de hiervoor besproken evaluatie.
Ten eerste gaat het om negen projecten voor begeleid werken en jobcoaching voor
verstandelijk gehandicapten in Zuid-Nederland (Van Daal et al. 1995) en een
project voor supported employment voor mensen met een verstandelijke handicap
in Utrecht (Van Iren en Van Gemert 1995). Deze projecten worden vermeld omdat
de resultaten ervan toch een wat ander licht werpen op de effectiviteit van
jobcoaching/supported employment voor verstandelijk gehandicapten dan de
ervaringen die werden opgedaan met de desbetreffende projecten in de eerder
besproken inventarisatie (Ernste et al. 1994).
In de Zuid-Nederlandse jobcoach-projecten hanteert men het uitgangspunt dat het
van groot belang is mensen met verstandelijke beperkingen te laten functioneren in
een arbeidsorganisatie. De voorkeur gaat uit naar een betaalde baan, maar
noodzakelijk is dat niet want ook onbetaalde arbeid draagt bij aan het gevoel van
eigenwaarde. Door de nadruk op betaald werk te leggen, dreigt zelfs het gevaar dat
projecten voor begeleid werken zich uitsluitend richten op de kleine groep kansrijken.
Op het moment van rapporteren waren alle deelnemers aan deze projecten geplaatst
in een onbetaalde baan. Gehoopt wordt dat, als er enige tijd ervaring is opgedaan,
mensen aangenomen worden in betaalde functies.
In het Utrechtse project (een initiatief van de Federatie van Ouderverenigingen en
de provincie Utrecht) werden 68 mensen met een verstandelijke handicap met
ondersteuning in een betaalde baan geplaatst. Een meerderheid daarvan
(49 personen) wist zich in het werk handhaven. Opvallend in dit project is de
efficiënte inzet van reïntegratie-instrumenten bij bijna alle werkenden (naast de
vergoeding voor jobcoaching ook loonkostensubsidie en loondispensatie). Het lijkt
erop dat een goede bekendheid met reïntegratie-instrumenten en subsidiemogelijkheden een belangrijke voorwaarde is voor succes in het arbeidsintensieve en dus
kostbare werk van supported employment.
4.6 Hoofdlijnen van het (re)integratiebeleid
4.6.1 Inleiding
Het kabinet is van oordeel dat er aan het vigerende reïntegratie-instrumentarium
diverse bezwaren kleven. De voornaamste knelpunten zijn als volgt samen te
vatten.
- De verdeling van de verantwoordelijkheid tussen degenen die bij (re)integratie
belang hebben (werkgever en uitvoeringsinstellingen van de sociale zekerheid)
is onhelder.
- Het instrumentarium is onoverzichtelijk.
- De procedures voor toekenning van de instrumenten zijn te lang en te gecompliceerd.
- Er zijn grote verschillen in toepassingsbereik en doelgroep van de instrumenten.
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De instrumenten zijn niet altijd inzetbaar bij vroege reïntegratie.
De instrumenten zijn niet flexibel inzetbaar.
De instrumenten zijn minder goed afgestemd op andere dan vaste arbeidscontracten.
De instrumenten zijn onvoldoende afgestemd op de stimulering van de eigen
verantwoordelijkheid van de arbeidsgehandicapte.
De financiering van de (re)integratie-inspanningen is onoverzichtelijk.
De instrumenten zijn bij belanghebbenden onvoldoende bekend.

Uitgaande van het voornemen deze manco's zo veel mogelijk te ondervangen,
wordt een ingrijpende herstructurering voorgesteld, waarvoor wetgeving nodig is:
de Wet op de (re)integratie. In de Hoofdlijnennota worden de uitgangspunten van
het nieuwe beleid geschetst (SZW 1997). Kort samengevat komt dit neer op:
- een duidelijker verdeling van verantwoordelijkheden;
- verbetering van en meer samenhang tussen de reïntegratie-instrumenten;
- een duidelijker financieringsstructuur;
- een betere voorlichting.
In het volgende wordt op elk van deze punten ingegaan.
4.6.2 Verantwoordelijkheidsverdeling
De eerstverantwoordelijke voor de (re)integratie is de arbeidsgehandicapte zelf. De
ondersteuning die nodig is, wordt de verantwoordelijkheid van de instantie met wie
de arbeidsgehandicapte een financiële relatie heeft.
Ondersteuning betekent het leveren van deskundig advies, zorg dragen voor een
reïntegratie- of trajectplan, voor de uitvoering van dat plan en de begeleiding van
de betrokkene tijdens die uitvoering, het identificeren van geschikt werk en de behoefte aan aanpassing van werk of werkplek, en zo nodig de nazorg nadat de
arbeidsgehandicapte geplaatst is.
Tot de ondersteuning behoort niet de zogenoemde basisdienstverlening, de publieke
arbeidsbemiddeling in enge zin die beschikbaar is voor alle werkzoekenden, of ze
nu arbeidsgehandicapt zijn of niet, want die is in alle gevallen opgedragen aan de
Arbeidsvoorziening.
Dat de ondersteuning in principe plaatsvindt door de instantie met wie de arbeidsgehandicapte ook al een financiële relatie heeft, betekent dat er vier categorieën
arbeidsgehandicapten onderscheiden kunnen worden.
- De arbeidsgehandicapten met een dienstverband, voor wie (nog) niet is
vastgesteld dat er geen mogelijkheden tot reïntegratie in het eigen bedrijf zijn.
Primair verantwoordelijk voor de ondersteuning van deze categorie is de
werkgever (op zijn beurt ondersteund door de Arbo-dienst).
- De arbeidsgehandicapten die geen werkgever (meer) hebben en die een
uitkering ontvangen van de uitvoeringsinstelling voor de werknemersverzekeringen (UVI); en bovendien de arbeidsgehandicapten met een werkgever,
van wie vaststaat dat zij niet meer bij deze werkgever aan de slag kunnen. Voor
hun ondersteuning is de UVI verantwoordelijk.
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De arbeidsgehandicapten die geen werkgever hebben en die een (bijstands)uitkering ontvangen van de gemeente. Voor hun ondersteuning is de gemeente
verantwoordelijk.
De arbeidsgehandicapten die geen werkgever en geen uitkering hebben (of een
nabestaandenuitkering). Voor hun ondersteuning is de Arbeidsvoorziening
verantwoordelijk.

De gemeenten moeten met name ook aandacht besteden aan de WSW-populatie,
zowel de werknemers als degenen die op de wachtlijst staan. De regering acht het
mogelijk dat met de verbeterde reïntegratie-instrumenten een groter deel van deze
doelgroep doorstroomt naar reguliere arbeid.
4.6.3 Reïntegratie-instrumentarium
De toepassing van reïntegratie-instrumenten zal aanmerkelijk vereenvoudigd
worden door de mogelijkheid van een (her)plaatsingsbudget. Uit zo'n budget zou de
werkgever alle aan (re)integratie verbonden kosten moet bestrijden; dit budget
komt in de plaats van een aantal bestaande instrumenten zoals de vergoeding van
de aanpassing van de arbeidsplaats of -organisatie, de vergoeding van de kosten
van her-, om- en bijscholing, de inwerk- en begeleidingssubsidie en de loonkostensubsidie.
Wanneer de werkgever het budget ontoereikend acht, kan hij ook kiezen voor een
'pakket op maat', waarbij kostenvergoeding moet worden aangevraagd op basis van
een begroting. De UVI beoordeelt de redelijkheid van deze begroting. Alleen de
kosten die boven een bepaalde drempel uitstijgen worden vergoed.
De werkgever moet de vergoeding (standaard of gespecificeerd) geheel of
gedeeltelijk terugbetalen als het gewenste resultaat, een gedurende een bepaalde tijd
volgehouden hervatting in aangepast werk of in een nieuw dienstverband, niet
wordt bereikt (no cure, no pay).
Het (her)plaatsingsbudget is beschikbaar voor (re)integratie gedurende een
bepaalde periode. Er wordt van uitgegaan dat dit proces op een gegeven moment
voltooid is. Om die reden komt jobcoaching/supported employment niet in
aanmerking voor financiering vanuit het budget; dit is namelijk een structurele
voorziening. De structurele vergoedingsmogelijkheid hiervoor blijft gewoon
bestaan.
Naast de introductie van dit budgetsysteem voor kostenvergoedingen aan
werkgevers wordt er een aantal verbeteringen voorgesteld van instrumenten die
zich niet goed lenen voor opname in een aan werkgevers toe te kennen budget.
- De bestaande regeling voor proefplaatsing met behoud van uitkering wordt
uitgebreid tot arbeidsgehandicapten zonder arbeidsongeschiktheidsuitkering;
de duur van de uitkering wordt verlengd tot zes maanden.
- Er wordt een (re)integratie-uitkering geïntroduceerd (in plaats van uitkering
krachtens de WW) tijdens scholing en arbeidsgewenningsactiviteiten.
- De regeling van overname van het doorbetalingsrisico bij ziekte zal ook
kunnen worden ingezet bij (re)integratie bij een andere werkgever gedurende
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het eerste ziektejaar; de periode dat van de regeling gebruik kan worden
gemaakt zal worden verlengd tot vijf jaar.
De voorgenomen premiekwijtscheldings- en kortingsregeling zal worden
gedifferentieerd naar het percentage gehandicapte werknemers dat in dienst is.
De loon- en inkomenssuppletieregelingen, bedoeld ter overbrugging van het
verschil tussen de theoretische en de gerealiseerde verdiencapaciteit, worden
ook van toepassing op arbeidsgehandicapten zonder arbeidsongeschiktheidsuitkering. De loonsuppletie wordt ook van toepassing op de voormalige
zelfstandige die in loondienst reïntegreert en de inkomenssuppletie op voormalige werknemers die als zelfstandige aan de slag gaan.
Ten behoeve van de hervatting als zelfstandige ondernemer wordt ook in UVIverband een startersregeling geïntroduceerd.

Het verstrekken en financieren van individuele werkvoorzieningen (hulpmiddelen,
vervoersvoorzieningen e.d.) is op de arbeidsgehandicapte zelf gericht. De beslissingen hierover worden echter door de UVI's genomen. Het kabinet overweegt de
arbeidsgehandicapte hierop meer invloed te geven door een persoonsgebonden
(re)integratiebudget ter beschikking te stellen. Dit kan leiden tot een grotere
keuzevrijheid, meer flexibiliteit en empowerment; de leveranciers van hulpmiddelen en diensten worden gedwongen klantgerichter te werken. De beslissing tot
invoering van een persoonsgebonden (re)integratie-instrument zal mede afhangen
van de resultaten van een experiment hiermee. Aan de Nationale commissie
chronisch zieken (NCCZ) is gevraagd hierover voorstellen te doen.
4.6.4 Financiën
De financiering van het vernieuwde instrumentarium is verschillend al naar gelang
wie er verantwoordelijk is voor de ondersteuning van de arbeidsgehandicapte.
De kosten die de gemeenten maken voor de arbeids(re)integratie van hun arbeidsgehandicapte cliënten, zullen uit het met de Wet inschakeling werkzoekenden in te
stellen Werkfonds worden vergoed. Hiertoe zal vanuit de algemene middelen een
bedrag in het Werkfonds worden gestort.
De kosten die de Arbeidsvoorziening maakt voor de reïntegratie van moeilijk
plaatsbare arbeidsgehandicapte werkzoekenden zonder uitkering, zullen uit het
budget van de Arbeidsvoorziening worden bestreden. Daartoe zal dit budget
worden verhoogd met een bepaald bedrag, dat dan ook inderdaad aan deze
categorie moet worden besteed.
De UVI's maken kosten voor de (re)integratie van de arbeidsgehandicapten voor
wier ondersteuning zij verantwoordelijk zijn. Daarnaast vergoeden zij ten dele ook
de kosten die werkgevers maken voor de (re)integratie van de categorie arbeidsgehandicapten voor wier ondersteuning de werkgever verantwoordelijk is. Het
merendeel van deze kosten zal worden gefinancierd vanuit een op te richten
(Re)integratiefonds. Alleen de maatregelen in de sfeer van de uitkeringsregelingen
bij arbeidsongeschiktheid komen hier minder voor in aanmerking. De kosten die in
ieder geval ten laste van het fonds kunnen worden gebracht, zijn:
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-

-

de (her)plaatsingsbudgetten toegekend aan werkgevers of de op basis van een
begroting aan werkgevers betaalde (re)integratiekosten, waaronder ook
begrepen loonkostensubsidies en kosten van arbeidsplaatsaanpassing of
aanpassingen van de arbeidsorganisatie;
de (re)integratie-uitkeringen, betaald bij proefplaatsing of scholing;
de loon- en inkomstensuppleties;
de (re)integratievoorzieningen, voornamelijk kosten van scholing en de
zogenoemde werkvoorzieningen, toegekend aan arbeidsgehandicapten;
de kosten van startersfaciliteiten;
de kosten van de uitvoering van de Wet op de (re)integratie (inclusief inkoop
bij de Arbeidsvoorziening of bij derden).

Het fonds wordt beheerd door het Landelijk Instituut Sociale Verzekeringen (LISV)
en wordt volgens een nader vast te stellen verdeelsleutel gevoed uit de arbeidsongeschiktheidsfondsen, het Toeslagenfonds en het Algemeen Werkloosheidsfonds.
Dit laatste omdat in veel gevallen een geslaagde (re)integratie ook tot besparingen
voor dit fonds leidt. Op basis van taakstellingen voor het aantal (re)integraties en
een gemiddelde prijs zullen de voor het fonds benodigde middelen worden
berekend en zullen de UVI's worden beoordeeld. De gemiddelde prijs gecombineerd
met de kwantitatieve doelstelling zal sturen in de richting van een evenwichtige
besteding door de UVI's. Introductie van een bonus voor iedere geslaagde (re)integratie kan de doeltreffendheid van de UVI-activiteiten vergroten. Om afroming te
voorkomen, zou de hoogte van de bonus moeten variëren naar gelang de arbeidsmarktpositie van de arbeidsgehandicapte. Voor vroeggehandicapten en arbeidsgehandicapten die reeds lang buiten het arbeidsproces staan, zou de bonus hoger
moeten zijn dan voor nieuwe WAO-toetreders.
4.6.5 Voorlichting
Bij de analyse van knelpunten is naar voren gekomen dat een belangrijke belemmerende factor de onbekendheid is die met name bij werkgevers en cliënten bestaat
omtrent het (re)integratie-instrumentarium. Dit is van groot belang, daar het hele
systeem staat of valt met de toegankelijkheid met en bekendheid van de regelingen.
Daarom is een goede voorlichting van wezenlijk belang. Het LISV, de NCCZ en
het ministerie van SZW hebben aangekondigd dat zij voorlichtingsactiviteiten
zullen starten. Daarbij gaat het niet alleen om het bekendmaken van de nieuwe
regelingen, maar ook om het veranderen van houding en gedrag ten aanzien van de
(re)integratie van arbeidsgehandicapten.
4.6.6 Commentaren op het voorgestelde beleid
Met het publiceren van de Hoofdlijnennota heeft het ministerie van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid commentaar uit de samenleving uitgelokt, terwijl ook formeel
advies is gevraagd aan een aantal maatschappelijke instanties en adviesorganen
(TK 1996/1997). Over het algemeen zijn de reacties gematigd positief, omdat een
serieuze poging wordt gedaan om orde te scheppen in de langzaamaan ontstane
102

wildgroei. Daarnaast is er een aantal punten van kritiek. De hoofdpunten van
kritiek zijn de volgende.
- Onduidelijkheid over kosten en baten: er wordt geen indicatie gegeven van de
opbrengsten in termen van aantallen aan werk geholpen arbeidsgehandicapten
in relatie tot eventuele meerkosten van het nieuwe systeem.
- Verminderde, maar niet verdwenen ondoorzichtigheid van verantwoordelijkheid en financiering: er blijven veel verschillende instanties verantwoordelijk,
wat tot problemen leidt als de gehandicapte overgaat van de ene naar de andere
situatie; er blijven verschillende financieringswijzen en methodieken (budget,
open eind) naast elkaar bestaan; het systeem vereist veel samenwerking van
instanties op basis van vrijwilligheid.
- Het standaardpakket doet geen recht aan het unieke van ieder geval: het zal
soms worden toegekend waar met minder kan worden volstaan en werkt
daardoor kostenverhogend; anderzijds zal het budget niet toereikend zijn voor
degenen die ver van de arbeidsmarkt afstaan.
- Te weinig verantwoordelijkheid en invloed van de arbeidsgehandicapte zelf op
het (re)integratieproces: het middel bij uitstek om dit te verwezenlijken, het
persoonsgebonden (re)integratiebudget, krijgt te weinig reële kansen. Het
kabinet zegt wel dat de gehandicapte de eerstverantwoordelijke is, maar geeft
deze geen instrument in handen.
- De terugbetalingsplicht van het (her)plaatsingsbudget voor werkgevers werkt
demotiverend als zij arbeidsgehandicapten in dienst willen nemen.
- Het voorstel legt te veel nadruk op mensen die vanuit een baan arbeidsgehandicapt worden en te weinig op degenen die al arbeidsgehandicapt zijn voordat zij
aan werken zijn toegekomen.
Inmiddels is najaar 1997 het voorstel voor een Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten bij de Tweede Kamer ingediend. In het voorstel is de Hoofdlijnennota vrijwel ongewijzigd uitgewerkt. De enige verandering betreft het plan bonussen te gaan verstrekken aan de UVI's voor elke geslaagde reïntegratie. Dat is in het
wetsvoorstel niet overgenomen, overigens zonder dat het idee verworpen is.
Ondanks de kritiek daarop is de terugvorderingsregeling voor werkgevers in het
voorstel gehandhaafd. Het argument voor de invoering is dat de aanzienlijke budgetten uit de publieke middelen, die onder zo min mogelijk voorwaarden aan de
werkgevers ter beschikking worden gesteld, aandacht voor handhaving noodzakelijk maakt. Terugbetaling is bij een verbroken dienstverband overigens alleen aan
de orde voorzover de werkgever geen extra uitgaven voor de betreffende werknemer
heeft gedaan, dus het ontvangen budget in eigen zak steekt of voor andere zaken
aanwendt.
De uitwerking van het wetsvoorstel voor de beide partijen op de arbeidsmarkt
(werkgevers en werknemers) ziet er als volgt uit. De wet is primair op werkgevers
gericht, met de bedoeling hen over de streep te halen om meer arbeidsgehandicapten in dienst te nemen en te houden. In de eerste plaats gebeurt dat door het de
werkgevers gemakkelijker te maken. Voortaan kunnen ze zonder veel administratieve rompslomp een budget ontvangen bij (her)plaatsing van gehandicapte werk103

nemers. Het eerdere woud aan regelingen voor vergoeding van allerlei reïntegratieactiviteiten komt daarmee te vervallen. Een werkgever kan aanspraak maken op
een plaatsingsbudget bij het in dienst nemen van een arbeidsgehandicapte werknemer. De hoogte van de subsidie is voor het eerste jaar van een voltijds dienstbetrekking gesteld op 12.000 gulden, voor het tweede jaar op 8.000 gulden en voor
het derde jaar op 4.000 gulden. Een werkgever komt in aanmerking voor een herplaatsingsbudget wanneer deze een eigen gehandicapte werknemer herplaatst in
een andere functie binnen het bedrijf. Dit herplaatsingsbudget is gesteld op
8.000 gulden voor één jaar. Indien de kosten voor (re)integratie hoger zijn dan deze
standaardbedragen kan de werkgever aanspraak maken op een pakket op maat. De
werkgever dient dan de werkelijke kosten aan te tonen.
Een tweede prikkel aan werkgevers vloeit voort uit de voorgestelde verantwoordelijkheidsverdeling. In eerste instantie is de werkgever verantwoordelijk voor de
arbeidsgehandicapte werknemer die bij hem in dienst is. Die verplichting ligt in het
verlengde van de al bestaande verplichtingen jegens zieke werknemers sinds de
invoering van de WULBZ (Wet uitbreiding loondoorbetaling bij ziekte) en de in te
voeren wet PEMBA (Wet premiedifferentiatie en marktwerking bij arbeidsongeschiktheid). De werkgevers krijgen daarmee een groot financieel belang bij een
spoedige reïntegratie van hun zieke en arbeidsgehandicapte werknemers.
Het wetsvoorstel bevat daarnaast ook maatregelen die op de arbeidsgehandicapte
(potentiële) werknemer zijn gericht. De belangrijkste is de uitbreiding van de
mogelijkheid een reïntegratie-uitkering te verstrekken aan arbeidsgehandicapten.
Een reïntegratie-uitkering bij proefplaatsing bestaat reeds. De regeling zal worden
uitgebreid: ook arbeidsgehandicapten die minder dan 15% arbeidsongeschikt zijn
(en dus geen WAO-uitkering ontvangen) kunnen er gebruik van maken en de
maximumduur wordt verlengd tot zes maanden. Daarnaast zal een dergelijke
uitkering bij scholing ook beschikbaar zijn voor een arbeidsgehandicapte die een
uitkering ontvangt krachtens de Werkloosheidswet (WW) of de (tijdelijke) Wet
beperking inkomensgevolgen arbeidsongeschiktheidscriteria (WBIA).
4.7 De beschermde arbeidsmarkt
4.7.1 Inleiding
Sommige mensen met lichamelijke, verstandelijke of psychische beperkingen
kunnen (vooralsnog) geen toegang verkrijgen tot de reguliere arbeidsmarkt, maar
zijn wel in staat arbeid te verrichten in een beschermde omgeving. De Wet sociale
werkvoorziening (WSW) legt aan gemeenten de taak op om te bevorderen dat voor
deze mensen arbeid onder aangepaste omstandigheden wordt aangeboden. De aangeboden arbeid moet zo veel mogelijk zijn gericht op het behoud of de bevordering
van de arbeidsgeschiktheid.
Veel gemeenten hebben in de loop der jaren op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen de uitvoering van de WSW opgedragen aan een werkvoorzieningschap. In totaal zijn er thans 102 uitvoeringsorganisaties met de uitvoering van
de WSW-taak belast.
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Voor verstandelijk gehandicapten is er nog een andere vorm van beschermde
arbeid. Volwassen verstandelijk gehandicapten kunnen voor hun dagbesteding
gebruik maken van een dagverblijf voor oudere verstandelijk gehandicapten.
Oorspronkelijk was er in deze dagverblijven alleen sprake van allerlei vormen van
dagbesteding in de recreatieve en therapeutische sfeer, zonder economische
betekenis. Sinds de jaren tachtig zijn arbeidsmatige activiteiten meer en meer
geïntroduceerd. Verderop in deze paragraaf komen deze nader aan de orde.
4.7.2 Sociale werkvoorziening
De doelgroep van de sociale werkvoorziening is hiervoor al omschreven. Degenen
die denken hiervoor in aanmerking te komen, kunnen zich opgeven bij de
gemeente. Indien de gemeente erkent dat zij tot de doelgroep behoren, worden zij
op een officiële wachtlijst geplaatst en opgeroepen wanneer er een plaats vrijkomt.
Daar de vraag aanmerkelijk groter is dan de capaciteit, zijn deze wachtlijsten
omvangrijk. Het totale werknemersbestand van de WSW bestond op 1 april 1997
uit 87.237 personen; de omvang van de wachtlijst was op die datum 22.987. Dit
zijn echter niet allemaal mensen met lichamelijke en/of verstandelijke beperkingen.
Gegevens over gebruikers staan in tabel 4.21.

Tabel 4.21 Werknemers van de sociale werkvoorziening, naar leeftijdscategorie en type handicap, 1995 (verticaal
gepercenteerd)
lichamelijk gehandicapt
licht verstandelijk gehandicapt
matig verstandelijk gehandicapt
psychisch gehandicapt
overigen
(n)

< 23 jaar

23-54 jaar

55-65 jaar

allen

17
67
6
6
5

42
30
4
17
7

57
14
2
18
9

43
29
4
17
7

(1.586)

(74.657)

(10.333)

(86.576)

Bron: SZW (1996)

Van de werknemers blijkt 43% lichamelijk gehandicapt, een derde verstandelijk
gehandicapt. De laatste categorie stopt eerder met werken, dit veelal als gevolg van
verschijnselen van veroudering die bij verstandelijk gehandicapten op jongere
leeftijd optreden; dat is ook de reden voor de ondervertegenwoordiging van deze
categorie onder de oudere werknemers.
Van de werknemers is 20% vrouw. Van de mannen werkt 14%, van de vrouwen
37% in deeltijd. De meest voorkomende werkzaamheden liggen in de sfeer van de
civiele en cultuurtechniek (25% van de werknemers), textiel, montage en inpakwerk (20%) en metaal- en elektrotechniek (14%).
Tot de doelstelling van de sociale werkvoorziening behoort onder andere ook om
door middel van gewenning aan arbeid en arbeidsomstandigheden een aantal
werknemers voor te bereiden op doorstroming naar de reguliere arbeidsmarkt. In
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het jaar 1996 stroomden 211 WSW-werknemers door naar een reguliere baan. Dit
is 0,24% van het totale werknemersbestand. De doorstroom naar de reguliere
arbeidsmarkt, die sinds lange tijd al laag is, is de laatste jaren nog verder teruggelopen. In 1990 stroomden nog 539 personen door naar een reguliere baan. Dat was
0,66% van het toenmalige werknemersbestand. De nog in te voeren nieuwe WSW
kent een regeling om personen die voor de sociale werkvoorziening zijn geïndiceerd naar een reguliere baan te begeleiden. De verwachtingen van deze regeling
zijn hooggespannen, want het is de bedoeling dat al op betrekkelijk korte termijn
25% van de nieuwe plaatsingen in de WSW een begeleide reguliere baan betreft.
4.7.3 Dagverblijven voor verstandelijk gehandicapten
De arbeidsmatige activiteiten binnen de dagverblijven voor verstandelijk gehandicapten (DVO's) bestaan uit ambachtelijke, agrarische, eenvoudige industriële of
dienstverlenende werkzaamheden, en daarnaast uit werkzaamheden die dienstig
zijn voor het functioneren van het DVO zelf, zoals huishoudelijk werk en klein
onderhoud (Plemper en Gorter 1994). De groei van dit soort activiteiten lijkt door
te zetten. Sommige DVO's hebben een bedrijfje, zoals een bakkerij of drukkerij (De
Haen en Naaborg 1993).
De totale capaciteit van de DVO's omvat ruim 11.500 plaatsen, verdeeld over
235 centra. Ruim 18% van de deelnemers verricht arbeidsmatige dagbesteding. Zij
hebben allen een verstandelijke handicap. Ruim de helft van hen heeft zmlkonderwijs gevolgd (VGN 1996).
4.7.4 De nieuwe Wet sociale werkvoorziening
Op 1 januari 1998 is een nieuwe Wet sociale werkvoorziening in werking getreden
(Staatsblad 1997). De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de oude WSW
betreffen de afbakening van de doelgroep, de werkwijze bij indicatie van aanvragers en het openen van de mogelijkheid geïndiceerden onder begeleiding bij een
werkgever buiten de sociale werkvoorziening te laten werken.
Een deel van het huidige werknemersbestand in de sociale werkvoorziening bestaat
uit personen zonder duidelijk aanwijsbare lichamelijke, verstandelijke of
psychische beperking. Zij worden wel aangeduid als 'sociaal gehandicapten'.
Daarnaast zijn er werknemers van wie de beperkingen niet zodanig ingrijpend zijn
dat zij zijn aangewezen op de sociale werkvoorziening. In de nieuwe WSW zal de
sociale werkvoorziening strikter dan tot nu toe worden voorbehouden aan mensen
die door lichamelijke, verstandelijke of psychische beperkingen alleen onder aangepaste omstandigheden kunnen werken. Personen die in een normale arbeidsomgeving kunnen werken, zo nodig met voorzieningen of maatregelen (zoals aanpassingen van technische of organisatorische aard), worden uitdrukkelijk uitgesloten.
Naast deze 'bovengrens' stelt de wet ook een 'ondergrens': degenen die technische
of organisatorische voorzieningen of begeleiding boven een bepaalde grens nodig
hebben, geen uur aaneengesloten kunnen werken, of slechts minder dan 10% van
de normale arbeidsprestatie kunnen leveren, komen niet in aanmerking en worden
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doorverwezen naar dagvoorzieningen voor gehandicapten. De regeling geldt uitsluitend voor de nieuwe aanmelders; de huidige werknemers worden niet opnieuw
beoordeeld.
De indicatiestelling gebeurt niet langer door de werkvoorziening zelf. Voor de
beoordeling of een aanvrager al dan niet tot de doelgroep behoort, zullen
gemeenten commissies van onafhankelijke deskundigen instellen. Die indicatiecommissies kwalificeren tevens de mate van arbeidshandicap: licht, matig of
ernstig. Bij deze kwalificatie gaan ze uit van de prestatiemogelijkheden en de
benodigde voorzieningen en maatregelen. Verder is voorzien in een periodieke
herindicatie. Om de twee of drie jaar worden de werknemers en degenen op de
wachtlijst opnieuw beoordeeld. De rijkssubsidie die de gemeenten krijgen voor een
gerealiseerde arbeidsplaats in de sociale werkvoorziening zal variëren naar de mate
van arbeidshandicap. De bedoeling daarvan is de gemeenten te stimuleren om ook
ernstig gehandicapten aan te stellen.
Naast de 'traditionele' arbeidsplaats in de sociale werkvoorziening opent de nieuwe
WSW de mogelijkheid van begeleid werken bij een gewone werkgever. Bij de
indicatiestelling wordt daarom nagegaan of de betrokken persoon onder professionele begeleiding bij een reguliere werkgever kan en wil werken. Deze komt daarvoor in principe in aanmerking als de benodigde begeleiding op de werkplek maximaal 15% van de werktijd bedraagt. Ook voor de gerealiseerde arbeidsplaatsen bij
werkgevers ontvangt de gemeente rijkssubsidie. Deze wordt onder meer gebruikt
voor een vergoeding van de werkbegeleiding die de betrokken werkgever moet
bieden.
4.8 Samenvatting
In 1995 werkt 77% van de bevolking van 16-55 jaar die geen dagonderwijs volgt.
Onder degenen die ernstige belemmeringen ondervinden, is dat aandeel veel lager
(33%). De laatste jaren heeft er als gevolg van veranderingen in de WAO een
verschuiving plaatsgevonden bij de mensen met ernstige beperkingen van arbeidsongeschikten naar werklozen.
Als mensen met beperkingen werk hebben, doen ze ook ongeveer hetzelfde werk
als mensen zonder beperkingen, zij het dat ze iets vaker in deeltijd werken. De iets
minder gunstige arbeidsomstandigheden van mensen met beperkingen kunnen
vermoedelijk geheel worden toegeschreven aan het feit dat zij iets vaker lager
gekwalificeerd werk doen.
Ongeveer een kwart van de mensen met ernstige belemmeringen is beduidend
vaker ziek dan mensen zonder beperkingen, hetgeen samenhangt met het feit dat
achter deze beperkingen een chronische ziekte schuilgaat die periodiek het werken
onmogelijk maakt. Als gevolg van de intrekking van de Ziektewet letten
werkgevers bij het aannemen van personeel steeds meer op het ziekteverzuimrisico.
Voor mensen met chronische ziekten betekent dat dat deze moeilijker aan een baan
kunnen komen.
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Er zijn in Nederland circa 900.000 arbeidsongeschikten. Naar schatting zijn er
170.000 arbeidsongeschikten met lichamelijke beperkingen jonger dan 55 jaar en
circa 80.000 mensen in de leeftijd van 55-64 jaar die zouden kunnen werken. Een
groot deel van hen kan alleen aan het werk als er voorzieningen worden getroffen
zoals de aanpassing van het werk of de arbeidsplaats of een aanvulling op het loon
in verband met een minder dan gemiddelde productiviteit. Een eveneens omvangrijk deel van hen moet ondersteund worden door middel van scholing, bemiddeling
of begeleiding, wil toetreding tot de arbeidsmarkt mogelijk zijn.
Dit soort reïntegratie-instrumenten zijn in principe ook beschikbaar, maar blijken
nauwelijks te worden gebruikt. Uitzonderingen daarop zijn de arbeidsbemiddeling
in het kader van de WAGW die in één jaar tijd 50% van de vooraf vastgestelde
doelgroep bereikte en de loonkostensubsidie met een bereik van 45%. Van veel
voorzieningen is niet bekend hoeveel gebruik ervan gemaakt wordt.
Naast deze instrumenten zijn er ook activiteiten ten behoeve van de arbeidsintegratie van gehandicapten. Voorbeelden zijn arbeidsbemiddeling, reïntegratieactiviteiten (zoals het aanbrengen van aanpassingen) en opleidingscentra. In dit
hoofdstuk zijn de schaarse gegevens die beschikbaar zijn over deze activiteiten
besproken.
In het algemeen is de bijdrage van reïntegratie-instrumenten en reïntegratieactiviteiten aan de bevordering van de arbeidsdeelname van mensen met beperkingen gering. Dit inzicht is niet nieuw; sterker nog, er staat wetgeving op stapel
die moet leiden tot een eenvoudiger, doelmatiger en effectiever stelsel van
voorzieningen voor arbeidsreïntegratie.
Projecten die zich richten op verstandelijk gehandicapten (zoals de beschermde
arbeidsmarkt van sociale werkvoorziening, arbeidsachtige activiteiten in dagverblijven voor gehandicapten en jobcoaching-projecten) bereiken weliswaar vrij
kleine aantallen mensen, maar de effectiviteit is vrij hoog. Dat is des te opmerkelijker omdat juist deze projecten ook de wat minder kansrijken bedienen.
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5 FINANCIËLE POSITIE

5.1 Inleiding
In de nota De perken te buiten (TK 1994/1995a) worden geen specifieke maatregelen genoemd ten aanzien van het inkomen van mensen met beperkingen. Wel
zijn er bijvoorbeeld uitkeringen voor mensen die vanwege hun beperkingen niet
aan het arbeidsproces kunnen deelnemen, speciale uitkeringen voor bijvoorbeeld
vervoer (zie hoofdstuk 9) of fiscale maatregelen om tegemoet te komen aan de
buitengewone lasten die verband houden met een (lichamelijke) beperking
(Timmermans en Schoemakers-Salkinoja 1996: 75).
Hoewel mensen met beperkingen niet als afzonderlijke doelgroep van beleid
worden genoemd in de eerste Armoedenota van SZW (1995), worden zij recentelijk
wel aangemerkt als risicogroep voor armoede (Engbersen et al. 1997: 9). Niet
alleen hebben mensen met beperkingen vaak een laag inkomen, maar ook hebben
zij dikwijls te kampen met extra ziektegerelateerde uitgaven. Dit is in de loop van
de jaren versterkt door wijzigingen in de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen,
waarvan personen met beperkingen in belangrijke mate afhankelijk zijn, en door
veranderingen in de eigen bijdragen die mensen moeten betalen voor voorzieningen
(zie ook Timmermans en Schoemakers-Salkinoja 1996; Gehandicaptenraad 1997).
In de tweede Armoedenota worden enkele maatregelen genoemd om de financiële
positie van mensen met beperkingen te verbeteren (SZW 1997b: 30-32). Deze
maatregelen hebben vooral betrekking op de vermindering van eigen bijdragen
voor WVG-voorzieningen en verbetering van de vervoersmogelijkheden. Daarnaast
wordt opgemerkt dat de financiële situatie van mensen met beperkingen kan
worden verbeterd door herintreding in het arbeidsproces (zie hiervoor hoofdstuk 4).
Ook zijn recentelijk enkele inkomenscompenserende maatregelen voorgesteld. Zo
kunnen sinds 1 mei 1997 mensen die thuis een kind met ernstige beperkingen
verzorgen een extra vergoeding krijgen. Ook zijn er stemmen opgegaan om
verweduwden die een huisgenoot met ernstige beperkingen verzorgen, recht te
geven op een uitkering krachtens de Algemene nabestaandenwet. Met ingang van
1 januari 1998 veranderen ook de regels voor de fiscale aftrekpost buitengewone
lasten voor chronisch zieken en gehandicapten.
In dit hoofdstuk wordt de financiële positie van mensen met beperkingen vanuit
verschillende oogpunten belicht. Hierbij wordt steeds nagegaan of er verschillen
zijn tussen mensen met en zonder beperkingen. Zo wordt in paragraaf 5.2 ingegaan
op de verwerving van het inkomen. Daarbij wordt aandacht geschonken aan de
bruto-inkomenspositie van personen en de mate waarin dit inkomen via de
arbeidsmarkt wordt verkregen. Veranderingen in het welvaartsniveau van
huishoudens is op verschillende manieren in beeld gebracht in paragraaf 5.3, de
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spreiding van welvaart in paragraaf 5.4. Vervolgens wordt aandacht besteed aan
bestedingen, waaronder ziektegerelateerde uitgaven (§ 5.5). In paragraaf 5.6 wordt
nagegaan welke verschillen in vermogenspositie er zijn tussen naar ernst van de
beperkingen onderscheiden huishoudens. Het hoofdstuk wordt afgerond met een
samenvatting (§ 5.7).
Aan de eigen-bijdrageproblematiek in het kader van de WVG zal aandacht worden
geschonken in hoofdstuk 6.
Achter deze indeling schuilt de volgende redenering (zie ook Timmermans en
Schoemakers-Salkinoja 1996: 76): dat bepaalde mensen met beperkingen een
gemiddeld lager inkomen hebben omdat zij geen beroepsarbeid kunnen verrichten,
hoeft op zich nog niet als een nadelig gevolg van die beperkingen te worden
aangemerkt. Voor een oordeel over zulk nadeel is in de eerste plaats van belang of
de extra uitgaven die met de beperkingen verband houden, voldoende inkomen voor
een normaal bestedingspatroon overlaten. In de tweede plaats is van belang of van
dat resterende inkomen voldoende overblijft om te sparen voor bijvoorbeeld een
normaal geachte aanvullende oudedagsvoorziening. Schematisch weergegeven zien
de gezochte verbanden er als volgt uit (figuur 5.1).

Figuur 5.1 Inkomsten en uitgaven van mensen met beperkingen
bronnen van inkomen



verschillen in hoogte van inkomen



extra uitgaven ter zake van ziekte of beperkingen



mogelijkheid tot reserveringen
Bron: Timmermans en Schoemakers-Salkinoja (1996)

Over het algemeen is in dit hoofdstuk niet de persoon met beperkingen maar het
huishouden waartoe deze persoon behoort, de eenheid van analyse. Meerderjarige
kinderen met een eigen inkomen zijn in dit hoofdstuk, in tegenstelling tot de
hoofdstukken 6 en 7, als een zelfstandig huishouden beschouwd, ook als ze nog bij
hun ouders wonen.
5.2 Inkomensverwerving
Voor het verwerven van inkomens zijn verschillende bronnen beschikbaar. Hierbij
valt niet alleen te denken aan de arbeidsmarkt (loon en winst), maar ook aan
allerlei overdrachten in het kader van de sociale zekerheid (uitkeringen), oudedagsvoorziening (lijfrenten en pensioenen), studiefinanciering of alimentatie. Daarnaast
kan inkomen worden verkregen op de kapitaalmarkt (rente en dividend). Alle
inkomsten uit deze bronnen samen vormen het persoonlijke bruto-inkomen.
Kinderbijslag wordt niet als persoonlijk inkomen aangemerkt, omdat het als
compensatie voor kosten van kinderen aan huishoudens toekomt.
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In 1995 verwierf ongeveer 80% van de mensen een eigen inkomen (zie tabel 5.1).
In dat jaar was er nauwelijks verschil in de mate waarin personen met en zonder
belemmeringen zelfstandig inkomen verwerven. Daarentegen was er in 1983 wel
een verschil. Mensen met ernstige belemmeringen hadden in dat jaar vaker een
eigen inkomen dan anderen (resp. 84% en 73%).

Tabel 5.1 Bruto-inkomen van 18-64-jarigen, naar mate van belemmeringen,a 1983-1995 (in procenten en indices,
1983 = 100)a b
1983

1987

1991

1995

index
1983-1995

aandeel personen met inkomen boven
1.000 gld per jaarc
totaal
geen belemmering
lichte belemmering
ernstige belemmering

74
73
72
84

77
77
75
80

81
81
79
87

82
82
83
84

112
112
115
101

aandeel werkzame personen (arbeid/bedrijf)
totaal
geen belemmering
lichte belemmering
ernstige belemmering

77
83
61
25

77
83
56
23

81
87
58
28

78
83
60
25

101
100
99
100

arbeidsinkomstenaandeel in inkomenssom
totaal
79
79
79
86
geen belemmering
83
84
83
90
lichte belemmering
66
60
60
70
ernstige belemmering
28
27
29
32
a
In paragraaf 2.3 wordt het begrip 'belemmeringen' toegelicht.
b
Om enige extreme waarden buiten te sluiten is het gegevensbestand getrimd (1%), zie ook noot 1.
c
Op deze manier zijn bijvoorbeeld mensen die alleen vakantiewerk verrichten uitgesloten.
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108
105
114

Bron: SCP (AVO'83, '87, '91, '95)

De lichte 'voorsprong' die personen met belemmeringen hadden doordat ze, ook
dankzij een gemiddeld hogere leeftijd, wat vaker een arbeidsongeschiktheidsuitkering ontvingen, is tenietgedaan door de toename van de werkgelegenheid, die
bij mensen zonder belemmeringen tot meer inkomens heeft geleid (zie ook de
laatste kolom in tabel 5.1). Het betreft hier met name de sterk gestegen arbeidsdeelname van (gehuwde) vrouwen (Van Praag en Niphuis-Nell 1997, zie ook
§ 4.2). Bij de mensen met belemmeringen is het percentage dat een eigen inkomen
heeft ongeveer constant (circa 80%).
Mensen met belemmeringen hebben veel minder vaak dan anderen inkomsten uit
arbeid of bedrijf als voornaamste inkomensbron (zie tabel 5.1), hetgeen uiteraard
samenhangt met het feit dat zij minder vaak aan het arbeidsproces deelnemen (zie
ook § 4.2). Hierin is in de loop van de tijd geen verandering opgetreden. Wel is
beroepsarbeid als inkomensbron (nog) belangrijker geworden. De inkomsten uit
arbeid zijn, als percentage van het totale inkomen, licht gestegen. Dit geldt zowel
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voor mensen met, als voor mensen zonder belemmeringen (zie onderste deel
tabel 5.1).
In tabel 5.2 staat de ontwikkeling in de hoogte van het gemiddelde bruto-inkomen
voor verschillende groepen weergegeven. Zo'n gemiddelde is, zeker als het op
steekproefonderzoek is gebaseerd, gevoelig voor ontwikkelingen aan de uiteinden
van de verdeling.1 Een sterke toename van het aantal mensen met een zeer laag of
(vooral) een zeer hoog inkomen, kan het gemiddelde voor de hele bevolking sterk
beïnvloeden. Daarom is naast het gemiddelde bruto-inkomen ook het mediane
inkomen gepresenteerd. Dit is het inkomen van de middelste persoon als het
inkomen naar hoogte wordt gerangschikt.

Tabel 5.2 Hoogte van het bruto-inkomen van 18-64 jarigen, naar mate van belemmeringen, 1983-1995
(x 1.000 gulden en indices, 1983 = 100)
1983

1987

1991

1995

prijsindexcijfer (inflatie)

100

105

112

124

index
1983-1995
124

bruto-inkomen gemiddelda (x 1.000 gld.)
totaal
geen belemmering
lichte belemmering
ernstige belemmering

39,5
40,0
39,6
32,5

40,0
40,8
37,4
33,0

54,8
56,5
49,6
39,6

55,2
56,6
50,8
39,9

140
142
128
123

bruto-inkomen mediaan (x 1.000 gld.)
totaal
geen belemmering
lichte belemmering
ernstige belemmering

35,4
36,3
33,6
30,1

36,3
36,9
33,4
28,9

48,1
49,4
42,1
35,2

47,7
49,1
41,8
32,4

135
135
124
108

a

Getrimd gemiddelde (1%), zie ook noot 1.

Bron: SCP (AVO'83, '87, '91, '95)

Gemiddeld is het persoonlijke bruto-inkomen tussen 1983 en 1995 met 40%
gestegen (zie tabel 5.2). Deze inkomenstoename heeft echter vooral plaatsgevonden
bij mensen zonder belemmeringen (42%). Mensen met lichte of ernstige belemmeringen zijn er in die periode beduidend minder op vooruitgegaan: respectievelijk
28% en 23%. De stijging van deze laatste groep is vrijwel gelijk aan de inflatie
(24%). Met andere woorden: de inkomensgroei die de gemiddelde Nederlander
tussen 1983 en 1995 heeft ervaren, is aan personen met ernstige belemmeringen
geheel voorbijgegaan; zij hebben in deze periode een inkomensachterstand
opgelopen van een kleine 20 procentpunten ten opzichte van mensen zonder
belemmeringen.
Deze relatieve achteruitgang is in lijn met de ontwikkeling van de gemiddelde
arbeidsongeschiktheidsuitkering, die volgens de CBS-Statistiek van de personele
inkomensverdeling in de betreffende periode ongeveer 15 procentpunt is achtergebleven bij de gemiddelde bruto-inkomensstijging van alle personen met inkomen
(De Kleijn 1997).
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Het mediane inkomen, het inkomen dat hoort bij de middelste persoon van een
categorie, is minder gestegen dan het gemiddelde inkomen. Dit verschil is bij
mensen met belemmeringen beduidend groter dan bij anderen. Zo steeg het
mediane inkomen van de mensen met ernstige belemmeringen in de periode
1983-1995 met 8% (het gemiddelde inkomen steeg 23%) en voor de mensen zonder
belemmeringen 35% (gemiddelde steeg 42%). Een dergelijke vergroting van het
verschil tussen het mediane en het gemiddelde inkomen wijst op het schever
worden van de inkomensverdeling. Deze toenemende inkomensongelijkheid treedt
vooral op bij personen met ernstige belemmeringen. Het gaat hierbij wel om relatief
kleine steekproefaantallen.
5.3 Ontwikkeling welvaartsniveau
Als men zicht wil krijgen op de welvaart van mensen, dan moet men niet naar het
bruto-inkomen kijken, maar naar het netto besteedbare inkomen dat overblijft
nadat belasting en premies van het bruto-inkomen zijn afgetrokken.2 Voor een
oordeel over de welvaart maakt het uit hoeveel inkomens er in een huishouden zijn
en hoeveel personen van dat inkomen moeten leven. Daarom wordt in het navolgende niet naar personen maar naar huishoudens gekeken en naar het gestandaardiseerde inkomen. Bij dit inkomensbegrip wordt rekening gehouden met de
omvang en samenstelling van het huishouden. In dit geval is omgerekend naar
eenpersoonshuishoudens.
Naast de cijfers over het gemiddeld besteedbare inkomen per huishouden voor de
jaren 1983-1995 zijn in tabel 5.3 gegevens opgenomen over het bestedingsniveau
van het huishouden (in de vorm van het gestandaardiseerde besteedbare inkomen).
Het besteedbare inkomen van huishoudens met ernstige lichamelijke beperkingen is
in 1995 gemiddeld 19% lager dan het inkomen van huishoudens zonder beperkingen. Wanneer rekening wordt gehouden met de leeftijd van het hoofd van het
huishouden dan zijn deze verschillen aanmerkelijk kleiner, al blijven er aanzienlijke verschillen in de hoogte van het besteedbare inkomen tussen huishoudens met
en zonder beperkingen.
Het besteedbare inkomen van huishoudens (tabel 5.3) is belangrijk meer gestegen
(53%) dan de bruto-inkomens van personen (tabel 5.2, gemiddeld 40%). Dit wordt
met name veroorzaakt doordat het aantal verdieners per huishouden is toegenomen.
Er zijn aanzienlijke verschillen in inkomensstijging tussen huishoudens waarvan
leden belemmeringen ondervinden en huishoudens waarbij dat niet het geval is. Zo
is de stijging van het besteedbare inkomen van huishoudens van personen met
ernstige belemmeringen 41%, ofwel 17 procentpunt minder dan de gemiddelde
stijging in huishoudens zonder belemmeringen (58%).
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Tabel 5.3 Hoogte van het besteedbare inkomen en gestandaardiseerd besteedbare inkomen van huishoudens, naar
mate van belemmeringen, 1983-1995 (x 1.000 gulden en indices, 1983 = 100)
1983

1987

1991

1995

index
1983-1995

prijsindex gezinsconsumptie
index modaal inkomen CPB
index besteedbare inkomen CBS a

100
100
100

105
109
105

112
124
121

124
140
132

124
140
132

besteedbare inkomen huishouden (x 1.000 gld.)
alle huishoudens
geen belemmering
lichte belemmering
ernstige belemmering

28,6
28,4
30,8
25,9

29,8
30,3
30,7
24,8

37,4
38,4
36,8
31,0

43,9
44,9
44,2
36,5

153
158
144
141

gestandaardiseerd besteedbare inkomen, allen (x 1.000 gld.)
alle huishoudens
geen belemmering
lichte belemmering
ernstige belemmering

20,2
20,1
21,3
18,7

21,8
22,3
21,7
18,8

27,5
28,5
26,5
23,1

32,5
33,4
31,8
27,7

161
166
149
148

idem, hoofd huishouden 18 - 64 jaar (x 1.000 gld.)
alle huishoudens
geen belemmering
lichte belemmering
ernstige belemmering

20,5
20,3
21,8
19,7

22,4
22,6
22,3
20,0

28,8
29,5
28,0
24,6

34,0
34,4
33,9
30,9

166
169
156
157

idem, hoofd huishouden 65 jaar of ouder (x 1.000 gld.)
alle huishoudens
18,3
18,9
22,3
26,6
145
geen belemmering
18,5
19,6
22,8
27,9
151
lichte belemmering
19,2
19,4
22,4
26,7
139
ernstige belemmering
16,8
16,4
20,7
23,1
138
a
CBS (interne gegevens) globaal gecorrigeerd voor wijzigingen inkomensdefinitie en weging in 1990; definitie
huishoudens conform CBS (allen die in huiselijk verkeer samenwonen en een gemeenschappelijke huishouding
voeren).
Bron: SCP (AVO'83, '87, '91, '95)

De stijging van het gemiddelde besteedbare inkomen (53%) is, vergeleken met de
gegevens van het CBS, vrij hoog (32%).3 Deze verschillen in groeipercentages
nemen niet weg dat er aanzienlijke verschillen zijn tussen huishoudens met en
zonder belemmeringen. Het besteedbare inkomen van huishoudens met een
arbeidsongeschikte kostwinner (de enig mogelijke benadering voor huishoudens
met belemmeringen in de Inkomensstatistiek van het CBS) is in de periode
1983-1995 ongeveer 20% achtergebleven bij de gemiddelde inkomensontwikkeling
en ongeveer 25% bij de inkomensontwikkeling van economisch actieven.4
Als met de verkleining van de huishoudens rekening wordt gehouden (er zijn per
huishouden in de loop van de tijd steeds minder monden te vullen), dan is de
stijging - nu van het gestandaardiseerde inkomen - nog iets groter. De verschillen
tussen de huishoudens zonder en met leden met belemmeringen blijven groot. Ook
als onderscheid wordt gemaakt tussen huishoudens waarvan het hoofd tussen de 18
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en 64 jaar is dan wel 65 jaar of ouder, blijft het verschil in groei tussen huishoudens zonder en huishoudens met belemmeringen in stand.5 Wel stijgt het inkomen
van huishoudens met een ouder hoofd een stuk minder (niet in de tabel).
De verschillen in inkomensontwikkeling van huishoudens zonder en met personen
met belemmeringen is ook (bij benadering) terug te vinden in de berekeningen van
de statische-koopkrachtontwikkelingen van het CBS (1997b).6 De koopkrachtontwikkeling voor de periode 1981-1996 is in tabel 5.4 weergegeven voor huishoudens waarvan de hoofdkostwinner economisch actief is en voor enige andere typen
huishoudens, waaronder huishoudens met een arbeidsongeschikte hoofdkostwinner.

Tabel 5.4 Statische-koopkrachtontwikkeling, naar sociaal-economische categorie, 1981-1996 (gecumuleerd, in
procenten)
1981-1985
economisch actievena
-11
economisch niet-actieven
-11
van wie
pensioenontvangers
-8
werklozen en
bijstandsontvanger
-12
arbeidsongeschikten
-17
a
Werknemers, ambtenaren en zelfstandigen.

1986-1990
13
6

1991-1996
2
1

totaal 1981-1996
3
-4

7

2

1

4
3

0
-2

-8
-16

Bron: CBS (1997b)

De koopkracht van huishoudens van economisch actieven is tussen 1981 en 1996
iets toegenomen, terwijl de koopkracht van arbeidsongeschikten in deze periode
met 16% is gedaald. Uit tabel 5.4 blijkt ook dat de grootste achterstand van
arbeidsongeschikten ten opzichte van economisch actieven in de tweede helft van
de jaren tachtig is ontstaan (-10%). Dit is de periode waarin het uitkeringsstelsel
voor arbeidsongeschikten is versoberd. Ook het gemiddeld besteedbare inkomen
van de huishoudens met ernstige belemmeringen is juist in deze periode achtergebleven (zie tabel 5.3). In de periode 1991-1996 zijn er nauwelijks verschillen in
koopkracht opgetreden. Alleen de arbeidsongeschikten gaan er in deze periode licht
op achteruit, terwijl de koopkracht van de economisch actieven licht is verbeterd.
5.4 Spreiding van welvaartsniveau
In paragraaf 5.2 werd er al op gewezen dat de verdeling van (bruto)inkomens de
afgelopen 15 jaar schever is geworden. In deze paragraaf wordt dit verdelingsaspect
verder uitgewerkt. Hiertoe is (voor 1995) de bevolking gerangschikt naar de hoogte
van het gestandaardiseerde inkomen en vervolgens opgesplitst in vijf (even grote)
groepen, 20%-groepen genoemd (zie tabel 5.5). De huishoudens zijn vervolgens
onderscheiden naar de ernst van de beperkingen die een of meer van de huisgenoten ondervinden. Daarnaast is gedifferentieerd naar leeftijd en arbeidsparticipatie
van het hoofd van het huishouden.
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Tabel 5.5 Spreiding van huishoudens over welvaartsgroepen, 1995 (in procenten)
welvaartsniveau (20% groep
gestandaardiseerd inkomen)a

aantal

% met een laag

(mln.)
7,0
4,5
1,3
0,8
0,4

1e
20
17
19
29
40

2e
20
18
20
27
30

3e
20
22
20
16
14

4e
20
22
21
16
9

5e
20
22
21
12
7

inkomenb
22
18
20
32
43

huishoudens met werkzaam
hoofd 18-64 jaar
geen beperkingen
lichte beperkingen
matige beperkingen
ernstige beperkingen

4,3
3,3
0,7
0,2
0,0

8
9
7
6
7

16
16
16
21
24

23
23
21
18
24

25
25
29
26
21

27
27
27
29
24

10
10
8
9
9

huishuidens met niet-werkzaam
hoofd 18-64 jaar
geen beperkingen
lichte beperkingen
matige beperkingen
ernstige beperkingen

1,3
0,7
0,3
0,2
0,1

45
47
41
42
40

20
18
22
24
26

16
16
15
17
17

12
12
12
12
8

7
6
11
6
9

46
49
42
44
42

alle huishoudens
geen beperkingen
lichte beperkingen
matige beperkingen
ernstige beperkingen

huishoudens met hoofd 65 jaar
1,4
33
31
16
11
10
36
geen beperkingen
0,4
28
32
16
12
12
31
lichte beperkingen
0,3
25
26
20
12
17
28
matige beperkingen
0,4
35
33
14
12
6
38
ernstige beperkingen
0,3
46
32
11
7
4
49
a
Het 1e niveau duidt op de laagste inkomens en het 5e niveau op de hoogste inkomens.
b
Laag inkomen: als het besteedbare inkomen, gestandaardiseerd naar het niveau van een alleenstaande, minder
is dan 16.000 gulden (in 1990), zie noot 7.
Bron: SCP (AVO'95)

De huishoudens zonder personen met beperkingen zijn, mede door hun grote
aantal, zeer gelijk verdeeld over alle inkomenscategorieën. Huishoudens met
personen met matige of ernstige beperkingen zijn vooral in de laagste-inkomensgroepen terug te vinden. Huishoudens met ernstig beperkten zijn zelfs voor 70% in
de laagste twee inkomensgroepen gerangschikt. Van de 400.000 huishoudens
waarvan een van de leden ernstige beperkingen heeft, behoort bijna de helft tot de
laagste-inkomensgroep. De spreiding van de huishoudens met personen met lichte
beperkingen is goed vergelijkbaar met die van de huishoudens met niet-beperkten;
lichte beperkingen leiden in dit opzicht niet tot financieel nadeel. Ditzelfde beeld
werd geconstateerd in de Rapportage gehandicapten 1995, waar een andere
definitie van 'laag inkomen' werd gebruikt (Timmermans en SchoemakersSalkinoja 1996: 80).
Als onderscheid wordt gemaakt naar leeftijd van het hoofd van het huishouden en
(voor de 18-64-jarigen) naar de arbeidspositie van het hoofd, dan blijken er grote
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verschillen te zijn. Huishoudens waarvan het hoofd een inkomen heeft uit arbeid
(loondienst of eigen bedrijf) bevinden zich meer dan evenredig in de hogereinkomensgroepen. Dit geldt niet alleen voor de huishoudens zonder beperkingen
(27%), maar ook voor de huishoudens met personen met ernstige beperkingen
(24%). Opvallend is het geringe verschil tussen deze percentages. Een deel van de
verklaring is dat de onderzochte eenheid het huishouden is; het hoeft niet het hoofd
te zijn dat beperkingen heeft.
Huishoudens waarvan het hoofd geen inkomen uit arbeid verwerft, zijn in het
algemeen veel slechter af. Bijna de helft van deze huishoudens (45%) bevindt zich
in de laagste-inkomensgroep. Huishoudens met personen met ernstige beperkingen
waarvan het hoofd niet werkt, komen iets minder vaak voor in de laagsteinkomensgroep (40%). Dit komt doordat arbeidsongeschiktheidsuitkeringen iets
hoger zijn dan werkloosheidsuitkeringen.
Bij de huishoudens van ouderen (65-plussers) is de concentratie in de laagsteinkomensgroep voor de huishoudens zonder of met lichte beperkingen minder
(minder dan 30%) dan voor de huishoudens met matige of ernstige beperkingen
(rond de 40%). Ouderenhuishoudens hebben - in tegenstelling tot de huishoudens
waarvan het hoofd 18-64 jaar en niet werkzaam is - ook een concentratie in de
tweede inkomensgroep. Een vergelijking met de inkomensspreiding in 1983 leert
dat vooral ouderenhuishoudens met beperkingen er relatief op achteruit zijn gegaan
(niet in de tabel).
Een andere manier om de inkomenspositie van een inkomenscategorie te beschrijven is het bepalen van het percentage huishoudens met een laag inkomen. Het CBS
definieert dit als een besteedbaar inkomen van 16.000 gulden of lager voor een
alleenstaande in 1990.7
In tabel 5.5 (laatste kolom) is het percentage huishoudens met een laag inkomen
opgenomen. Hieruit blijkt dat huishoudens met personen met ernstige beperkingen
veel vaker (43%) van een laag inkomen moeten rondkomen dan huishoudens
zonder beperkingen (18%). Dit komt met name door de inkomenspositie van
huishoudens van ouderen en van alleenstaanden.
In de jaren tachtig was er een hoger percentage huishoudens met een laag inkomen
dan in de jaren negentig (zie tabel 5.6).8 In de jaren 1983 en 1987 is het percentage
vrijwel gelijk; met één uitzondering, en wel voor huishoudens met personen met
ernstige belemmeringen. Hier neemt het percentage huishoudens met een laag
inkomen duidelijk toe, als gevolg van de wijzigingen in de arbeidsongeschiktheidswetgeving. De hierdoor ontstane achterstand is later niet meer ingehaald. Vanaf de
jaren negentig kennen huishoudens met personen met lichte beperkingen een iets
hoger percentage lage inkomens dan huishoudens zonder beperkingen.
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Tabel 5.6 Huishoudens met een laag inkomen, naar mate van belemmeringen, 1983-1995 (in procenten)
1983

1987

1991

1995b

index 1983-1995
huishoudens met laag
inkomena
alle huishoudens
28
29
23
22
79
geen belemmering
27
28
21
20
74
lichte belemmering
27
28
24
23
85
ernstige
belemmering
36
42
33
33
92
a
Laag inkomen: als het inkomen, gestandaardiseerd naar het niveau van een alleenstaande, minder is
dan 16.000 gulden (in 1990).
b
De hier genoemde percentages verschillen enigszins van de percentages die in de laatste kolom van
tabel 5.5 worden genoemd, doordat er in beide tabellen een andere maat voor beperkingen is
gehanteerd (zie ook § 2.3).
Bron: SCP (AVO'83, '87, '91, '95)

5.5 Bestedingen en ziektekosten
Er zijn geen algemene gegevens beschikbaar over het bestedingspatroon van
huishoudens met personen met beperkingen. Het Budgetonderzoek van het CBS,
waaraan bestedingspatronen zijn te ontlenen, heeft als beste benadering het
persoonskenmerk arbeidsongeschiktheid. Uit het AVO blijkt dat van het aantal
kostwinners met ernstige beperkingen in de leeftijdscategorie 18-64 jaar ruim de
helft als arbeidsongeschikt kan worden aangemerkt.9
Tabel 5.7 geeft een beeld van het bestedingspatroon van huishoudens waarvan de
kostwinner arbeidsongeschikt is. Ter vergelijking zijn ook de bestedingspatronen
opgenomen van huishoudens die hoofdzakelijk van een arbeidsinkomen of een
sociale uitkering afhankelijk zijn. Het gaat hierbij om huishoudens waarvan de
kostwinner de pensioengerechtigde leeftijd nog niet heeft bereikt. Voor de bestedingspatronen van ouderen wordt verwezen naar de Rapportage ouderen 1996
(Timmermans et al. 1997a).
De tabel geeft zes soorten uitgaven, die samen met een restcategorie van overige
uitgaven de totale bestedingen vormen. De vaste lasten bestaan uit woonuitgaven
(huur en huurwaarde), eventueel verminderd met ontvangen huursubsidie, uitgaven
voor water, energie en verzekeringen, retributies en lokale heffingen.10
Huishoudelijke apparaten worden tot de woninginrichting gerekend en schoeisel tot
de rubriek 'kleding en hygiëne'.
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Tabel 5.7 Besteding van huishoudensa van 18-64 jaar naar inkomenscategorie kostwinner, 1980-1995
budget
(gld)

vaste voedings
lasten middelen

waarvan besteed aan (%)
woning kleding en ontwikkeling verkeer overige
inrichting hygiëne ontspanning vervoer uitgaven

1980/'81
arbeidsinkomen
sociale uitkering
arbeidsongeschikt

36.490
23.150
29.510

28,8
32,7
26,8

19,8
20,7
21,7

9,6
9,5
10,5

11,1
11,4
11,4

18,6
15,7
17,7

10,3
7,6
10,0

1,7
2,4
1,9

1985/'86
arbeidsinkomen
sociale uitkering
arbeidsongeschikt

42.190
26.360
31.460

31,9
39,2
34,9

18,4
19,1
20,5

8,1
7,6
7,4

10,4
10,0
9,9

18,1
16,0
16,6

12,3
7,2
10,0

0,8
0,9
0,7

1990/'91
arbeidsinkomen
sociale uitkering
arbeidsongeschikt

45.060
28.550
33.920

30,7
37,5
33,6

18,1
19,2
20,5

8,7
7,9
8,7

10,7
10,0
9,2

19,3
16,1
17,0

11,8
8,3
10,2

0,8
0,9
0,8

1994/'95
arbeidsinkomen
sociale uitkering
arbeidsongeschikt

50.940
33.100
36.400

31,7
41,5
38,4

17,2
17,1
17,6

8,9
8,1
8,5

10,7
9,1
8,5

18,5
15,1
16,0

12,3
7,7
10,2

0,7
1,4
0,7

index 1980/'811994/'95
arbeidsinkomen
sociale uitkering
arbeidsongeschikt

140
143
123

110
127
143

87
83
81

93
85
81

96
80
75

99
96
90

119
101
102

-

prijzen '95 (index
1980 = 100)b
141
174
126
118
107
.
.
a
Het huishouden is gedefinieerd volgens het CBS: zij die in een woning wonen en gezamenlijk de maaltijd
gebruiken.
b
De gemiddelde prijsontwikkeling is 141%, deze waarde is ook genoteerd voor de categorieën waarvoor geen
eigen prijsindex berekend kon worden.
Bron: CBS (Budgetonderzoek) SCP-bewerking

Uit tabel 5.7 blijkt dat het budget van arbeidsongeschikten fors is achtergebleven bij
dat van huishoudens met een arbeidsinkomen en huishoudens met een sociale
uitkering (overwegend wegens werkloosheid of sociale bijstand). Het budget van
arbeidsongeschikten heeft daarmee zijn middenpositie verloren en is steeds meer
gaan lijken op dat van uitkeringsgerechtigden in het algemeen. Dat dit budget van
een lager niveau is dan dat van mensen met een arbeidsinkomen, heeft met name
gevolgen voor het aandeel van de vaste lasten, dat vooral bij arbeidsongeschikten
fors is gestegen in de beschouwde periode. Tegenover een stijging van 43% bij
arbeidsongeschikten staat een stijging van de vaste lasten van 27% bij uitkeringsontvangers in het algemeen en 10% bij huishoudens met een arbeidsinkomen.11 Dit
heeft uiteraard gevolgen voor de overige bestedingen, waarvan de aandelen op een
breed front zijn gedaald. Opmerkelijk daarbij is de sterke daling van het budget119
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aandeel voor kleding, schoeisel en persoonlijke verzorging (met 25%). Ook de
daling van het bestedingsaandeel voor voedingsmiddelen en woninginrichting
(beide met ongeveer 20%) verdient aandacht. Daarbij moet worden opgemerkt dat
het niet vergelijkbare volumedalingen betreft, omdat de betroffen goederen relatief
in prijs zijn achtergebleven (de prijzen voor bijvoorbeeld kleding zijn in deze
periode minder gestegen dan bijvoorbeeld de prijzen van de vaste lasten). Zie voor
de globale verschillen in prijsontwikkeling de onderste regel van de tabel.
Voor personen met beperkingen zijn vooral ziektegerelateerde uitgaven van belang.
In de vorige Rapportage gehandicapten werd reeds gewezen op het feit dat mensen
met chronische ziekten vaak meer geld aan ziektegerelateerde kosten kwijt zijn dan
anderen (Timmermans en Schoemakers-Salkinoja 1996: 81). Het Globe-onderzoek
naar de financiële positie van chronisch zieken (Van Agt et al. 1996) kan inzicht
verschaffen in de ziektegerelateerde uitgaven van mensen met beperkingen.12 Het
gaat dan specifiek om de uitgaven in verband met ziekte die niet worden vergoed
door de zorgverzekeraar. In tabel 5.8 worden de kosten niet alleen vermeld, maar
worden zij ook uitgedrukt als percentage van het equivalente inkomen (een
inkomensbegrip dat nauw verwant is aan het gestandaardiseerde inkomen).

Tabel 5.8 Equivalent inkomen en ziektegerelateerde uitgaven, naar mate van beperkingen,a 1993 en 1995 (in
guldens en percentages)
1993

1995

maandinkomen

kostenbedrag

kosten
%

maandinkomen

kostenbedrag

kosten
%

bevolking
geen beperkingen
lichte beperkingen
matige beperkingen
ernstige beperkingen

2.290
2.050
1.830
1.790

40
60
80
90

1,8
2,7
4,4
4,8

2.390
2.190
1.950
1.840

30
50
60
80

1,4
2,4
3,3
4,4

zintuiglijke beperkingen
geen beperkingenb
lichte beperkingen
matige beperkingen
ernstige beperkingen

2.250
2.010
1.770
1.800

50
60
40
60

2,1
3,0
2,2
3,4

2.360
2.120
1.940
1.940

40
60
80
40

1,7
2,8
4,2
2,2

motorische beperkingen
geen beperkingenc
2.240
40
1,9
2.350
40
lichte beperkingen
1.890
60
3,1
2.070
60
matige beperkingen
1.810
100
5,6
1.860
80
ernstige beperkingen
1.720
120
6,9
1.680
120
a
De beperkingen zijn in dit onderzoek op een iets andere manier gemeten dan in de rest van dit rapport; zie
beschrijving OESO-indicator (§ 2.3).
b
Deze mensen kunnen eventueel wel motorische beperkingen hebben.
c
Deze mensen kunnen eventueel wel zintuiglijke beperkingen hebben.
Bron: Van Agt et al. (1996) (schriftelijk verstrekte aanvullende gegevens Globe-onderzoek)
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1,5
2,8
4,2
7,0

Mensen met beperkingen hebben gemiddeld beduidend hogere ziektekosten dan
mensen zonder beperkingen, zo blijkt uit tabel 5.8. Doordat het inkomen van
personen met beperkingen lager is, betalen zij gemiddeld een hoger percentage van
hun inkomen aan ziektekosten. Voor personen met zintuiglijke beperkingen zijn de
verschillen ongeveer 3%, voor personen met ernstige motorische beperkingen loopt
het uitgavenpercentage op tot 7% van het inkomen.
Uit een nadere analyse blijkt dat deze verschillen vooral samenhangen met de
beperkingen die men ondervindt en in veel mindere mate kunnen worden verklaard
door verschillen in leeftijd, opleiding of deelname aan betaalde arbeid (zoals bij de
verklaring van het lage inkomen, zie § 5.5, het geval was).
De Gehandicaptenraad (1997) wijst erop dat sinds de invoering van de WVG de
positie van de mensen met beperkingen is verslechterd, omdat verschillende
eigen-bijdrageregelingen zijn gewijzigd. Hoewel het mogelijk is dat bepaalde
personen nu meer aan eigen bijdragen moeten betalen, wordt in dit onderzoek dit
algemene beeld niet bevestigd; mensen betalen in 1995 gemiddeld niet meer aan
eigen bijdragen dan in 1993.
In hoofdstuk 10 wordt aandacht geschonken aan de beoordeling van de hoogte van
het inkomen. Zo wordt onder meer bekeken in hoeverre mensen kunnen rondkomen van hun inkomen.
5.6 Vermogenssituatie
Een beschrijving van het volledige vermogen van huishoudens met beperkingen
bleek niet mogelijk; wel is, bij benadering, de waarde te geven van de belangrijkste
vermogenscomponenten, te weten de eigen woning, spaargeld, overig onroerend
goed en effecten. Buiten beeld blijven contanten, bank- en girotegoeden anders dan
spaargeld, het ondernemingsvermogen, overig vermogen en (aan de negatieve kant)
de leningen anders dan hypotheekleningen.
Het belangrijkste vermogensbestanddeel van gezinshuishoudens is de eigen
woning. 57% van het brutovermogen bestaat uit de (verkoop)waarde van de eigen
woning (CBS 1997c). Spaargeld, overig onroerend goed en het effectenbezit maken
rond 30% uit van het brutovermogen. De hypotheek maakt 81% uit van de leningen
van de huishoudens. Het onderzoek waaraan de gegevens zijn ontleend (AVO'95)
bevat voor de vermogensbestanddelen anders dan de eigen woning alleen indirecte
aanwijzingen (vermogensopbrengsten en -kosten), waardoor de berekening minder
exact is dan die van het CBS.13 In tabel 5.9 is de omvang weergegeven van de
nettowaarde van de eigen woning en van het totaal van de drie overige vermogensbestanddelen.
Het verschil in vermogensbezit tussen huishoudens zonder en met personen met
beperkingen wordt vooral bepaald door het al dan niet hebben van vermogenstitels
(zie tabel 5.9). Binnen de groep huishoudens met vermogen zijn er nauwelijks
verschillen.
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Tabel 5.9 Omvang van enige vermogensbestanddelen, 1995 (in procenten en x 1.000 gulden)
huish. met eigen woning
aantal
alle huishoudens
geen beperkingen
lichte beperkingen
matige beperkingen
ernstige beperkingen

waarde

(%) (x 1.000 gld)
44
192
45
188
47
202
36
184
29
220

huish. met overig vermogen
aantal

alle huishoudens

waarde gemiddelde waarde

(%) (x 1.000 gld)
47
109
51
98
47
140
36
132
27
99

(x 1.000 gld)
140
140
160
110
90

huishoudens 18-64 jaar
geen beperkingen
lichte beperkingen
matige beperkingen
ernstige beperkingen

47
51
41
35

184
189
166
211

51
46
33
32

72
71
115
65

120
130
110
90

huishoudens 65 plus
geen beperkingen
lichte beperkingen
matige beperkingen
ernstige beperkingen

40
39
31
27

231
249
211
226

48
47
39
24

375
338
148
123

270
260
120
90

alleenstaanden
geen beperkingen
lichte beperkingen
matige beperkingen
ernstige beperkingen

19
23
26
22

176
153
196
199

41
36
30
20

95
150
131
102

70
90
90
60

63
59
43
39

190
210
178
234

57
52
40
36

99
138
133
97

180
200
130
120

meerpersoonshuishoudens
geen beperkingen
lichte beperkingen
matige beperkingen
ernstige beperkingen
Bron: SCP (AVO'95)

Bijna de helft van de huishoudens heeft een eigen woning. De gemiddelde nettowaarde van deze woningen bedroeg 192.000 gulden. Huishoudens met personen
met ernstige beperkingen hebben minder vaak (29%) een eigen woning dan gemiddeld (44%), maar als zij een eigen woning hebben is deze eerder duurder dan goedkoper. Voor het overige vermogen geldt hetzelfde. Huishoudens zonder beperkingen hebben ongeveer tweemaal zo vaak overig vermogen als huishoudens met
personen met ernstige beperkingen. De hoogte van de vermogens verschilt wel,
maar de verschillen houden ogenschijnlijk geen verband met de aanwezigheid in de
huishoudens van personen met beperkingen.
Er blijkt verschil te zijn in voorkomen en hoogte van vermogen tussen huishoudens
waarvan het hoofd 18-64 jaar is en huishoudens van ouderen, doch een nog groter
verschil tussen alleenstaanden en meerpersoonshuishoudens. Een eigen woning
komt bij ouderen minder voor, maar als een ouderenhuishouden een eigen woning
bezit, dan heeft die woning een hogere nettowaarde (doordat een veel groter deel
van de hypotheek is afgelost). Overig vermogen komt onder 65-plus huishoudens
vrijwel net zo veel voor als onder huishoudens van 18-64-jarigen, het niveau van de
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ouderenvermogens is enige malen groter. Huishoudens zonder beperkingen of met
lichte beperkingen hebben vaker een vermogen (woning of overig vermogen) dan
huishoudens met ernstige beperkingen. Voor de omvang van het vermogen geldt dit
veel minder. Alleen het gemiddelde vermogen van de ouderenhuishoudens is voor
de huishoudens met matig of ernstig beperkte personen duidelijk lager.
Alleenstaanden hebben veel minder vaak een eigen woning dan meerpersoonshuishoudens, en iets minder vaak vermogen van andere aard. De gemiddelde waarde
van de woning is voor meerpersoonshuishoudens wat hoger, voor het overige
vermogen zijn de verschillen niet groot. Alleenstaanden met beperkingen hebben
niet duidelijk goedkopere of duurdere woningen; ook de vermogens verschillen niet
systematisch naar de ernst van de beperking. De nettowaarde van meerpersoonshuishoudens is voor huishoudens met beperkingen eerder hoger dan lager dan voor
huishoudens zonder beperkingen. Over het gemiddelde overige vermogen voor
meerpersoonshuishouden is niets te zeggen.
5.7 Samenvatting
In de inleiding van dit hoofdstuk werd reeds aangehaald dat er voor mensen met
beperkingen geen specifiek beleid is ten aanzien van hun inkomenspositie. Toch
wordt er steeds vaker op gewezen dat mensen met beperkingen gemiddeld een
minder gunstige financiële positie hebben dan anderen (zie ook Timmermans en
Schoemakers-Salkinoja 1996).
In dit hoofdstuk zijn enkele aspecten van de financiële positie van mensen met
beperkingen vergeleken met die van mensen zonder beperkingen, waarbij ook
nadrukkelijk is gekeken naar veranderingen die zijn opgetreden tussen 1983 en
1995. Zo bleek onder meer dat het gemiddelde bruto-inkomen van mensen zonder
belemmeringen tussen 1983 en 1995 met circa 40% is gestegen, terwijl mensen met
lichte of ernstige belemmeringen er in die periode beduidend minder op zijn
vooruitgegaan: respectievelijk 28% en 23%. De stijging van deze laatste groep is
vrijwel gelijk aan de inflatie (24%). Dit betekent dat mensen met ernstige belemmeringen de afgelopen twaalf jaar een inkomensachterstand hebben opgelopen van
een kleine 20 procentpunten ten opzichte van personen zonder belemmeringen.
Het besteedbare inkomen van huishoudens is in de periode 1983-1995 beduidend
meer gestegen (53%) dan de bruto-inkomens van personen (40%), hetgeen wordt
veroorzaakt door een toename van het aantal verdieners per huishouden. Er zijn
aanzienlijke verschillen in inkomensstijging tussen huishoudens waarvan leden
belemmeringen ondervinden (41%) en huishoudens waarbij dat niet het geval is
(58%).
De verschillen in inkomensontwikkeling van huishoudens zonder en met
belemmeringen zijn ook terug te vinden in de statische-koopkrachtontwikkelingen
van het CBS (1997b): de koopkracht van huishoudens van economisch actieven is
tussen 1981 en 1996 iets toegenomen, terwijl de koopkracht van arbeidsongeschikten in deze periode met 16% is gedaald.
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Als de huishoudens in Nederland worden verdeeld in vijf inkomensgroepen, dan
blijkt dat huishoudens met personen met ernstige beperkingen zich veel vaker in de
laagste twee categorieën bevinden (circa 70%) dan de gemiddelde bevolking (circa
40%). De spreiding van de huishoudens met lichte beperkingen is vergelijkbaar
met die van de huishoudens zonder beperkingen.
Huishoudens waarvan het hoofd een inkomen heeft uit arbeid bevinden zich meer
dan evenredig in de hogere-inkomensgroepen. Dit geldt niet alleen voor de huishoudens zonder beperkingen (27%), maar ook voor de huishoudens met personen
met ernstige beperkingen (24%). Huishoudens waarvan het hoofd geen inkomen uit
arbeid verwerft, zijn in het algemeen veel slechter af. Bijna de helft van deze
huishoudens (45%) bevindt zich in de laagste-inkomensgroep. Huishoudens met
personen met ernstige beperkingen waarvan het hoofd niet werkt, komen iets
minder vaak voor in de laagste-inkomensgroep (40%), hetgeen komt doordat
arbeidsongeschiktheidsuitkeringen iets hoger zijn dan werkloosheidsuitkeringen.
Het budget van arbeidsongeschikten is 17% achtergebleven bij dat van huishoudens
met een arbeidsinkomen en is steeds meer gaan lijken op dat van uitkeringsgerechtigden in het algemeen. Door het lagere inkomensniveau, maar ook door de
prijsontwikkeling, is voor de arbeidsongeschikten het budgetaandeel voor de vaste
lasten fors gestegen in de periode 1983-1995. Het aandeel voor de overige bestedingen is daarmee gedaald.
Mensen met beperkingen zijn bovendien een beduidend hoger percentage van hun
inkomen kwijt aan hun maandelijkse ziektekosten dan mensen zonder beperkingen.
Dit percentage kan oplopen tot 7% voor mensen met ernstige motorische
beperkingen.
Het verschil in vermogen tussen huishoudens zonder en met ernstige beperkingen
wordt vooral bepaald door het al dan niet hebben van vermogenstitels. Huishoudens
met ernstig beperkte personen hebben minder vaak vermogen, maar als ze
vermogen hebben is dit niet altijd kleiner dan dat van andere vermogensbezitters.
Zo hebben huishoudens met ernstige beperkingen minder vaak (29%) een eigen
woning dan gemiddeld (44%), maar zijn deze woningen gemiddeld niet goedkoper.
Omdat huishoudens met ernstige beperkingen vaak wat ouder zijn, is de hypotheek
op de eigen woning geringer en is de gemiddelde nettowaarde van de eigen woning
wat hoger. Het gemiddelde niet-woning vermogen van de ouderenhuishoudens is
voor de huishoudens met matig of ernstig beperkte personen wel duidelijk lager.
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Het gemiddelde inkomen is geschoond voor de in het databestand aanwezige extreme waarden door te
trimmen: de laagste en hoogste 0,5% van de inkomens zijn weggelaten bij de bepaling van het
gemiddelde.
Het besteedbare inkomen bevat, conform de CBS-conventie, als pluspost de economische (en niet de
fiscale) huurwaarde en als minpost de totale premie ziektekostenverzekering. In afwijking van de
CBS-conventie is de individuele huursubsidie in het hier gebruikte gegevensbestand niet tot het
besteedbare inkomen gerekend, maar als minpost opgevoerd bij de woonuitgaven (zie § 5.6).
Het verschil tussen de AVO-gegevens (SCP) en IPO-gegevens (CBS) kan aan een aantal factoren
worden toegeschreven. In de eerste plaats is vergelijking moeilijk door verschillende huishoudensdefinities en door de herziening van inkomensbegrippen en weging in 1990 door het CBS. Uit
simulaties in het AVO blijkt dat ongeveer 5 procentpunt van het verschil verklaard wordt door het
verschil in huishoudensdefenitie en ongeveer 2 procentpunt door het verschil in inkomensdefinitie (door
een ander groeitempo van relevante inkomensbestanddelen zoals huurwaarde en premie ziektekostenverzekeringen en de bijtelling van de kinderbijslag voor 18-plussers in 1983 in het IPO). Hiermee is dus
7 procentpunt van de 21 procentpunt verschil verklaard. In de tweede plaats is de
inkomensvraagstelling in het AVO in de loop van de tijd iets veranderd. Ten slotte lijkt het AVO het
gemiddelde inkomen in de beginjaren enkele procenten te onderschatten en in de eindjaren enkele
procenten te overschatten. Al met al is dus enige voorzichtigheid geboden bij de interpretatie van de
inkomensgegevens als trendinformatie.
Het CBS rekent alle thuiswonende meerderjarige kinderen tot het (ouderlijk) huishouden. Voorts is de
weging van huishoudens in 1990 aanzienlijk gewijzigd, evenals de definitie van besteedbare inkomen
(premie ziektekostenverzekering en betaalde rente consumptief krediet in mindering gebracht,
economische in plaats van fiscale huurwaarde als onderdeel van het inkomen beschouwd). De cijfers
voor en na 1990 zijn globaal vergelijkbaar gemaakt door de cijfers voor 1990 te wegen met de
verhouding 'nieuwe situatie 1990'/'oude situatie 1990'.
Wanneer het begrip 'hoofd huishouden' wordt gebruikt, betreft het in het AVO degene die zich als
zodanig in het huishouden beschouwt; wanneer dit bij huishoudens in de steekproef problemen
opleverde, is de hoofdbewoner (tenaamstelling huurcontract, eigendom woning) respectievelijk de
hoofdkostwinner als 'hoofd' aangemerkt.
Statische-koopkrachtverandering geeft de verandering van de koopkracht bij gelijkblijvende
persoonlijke en huishoudelijke omstandigheden. Er wordt dus uitgegaan van onveranderde
arbeidsparticipatie en onveranderde huishoudenssamenstelling. Het gaat derhalve voornamelijk om
verandering in de niveaus van lonen, uitkeringen en vermogensinkomsten, gecorrigeerd voor de
algemene prijsontwikkeling.
Dit wil zeggen dat er voor andere huishoudensvormen dan alleenstaanden en voor andere jaren dan
1990 iets andere bedragen gelden. Dit bedrag van 16.000 gulden was in 1990 15% boven het sociale
minimum van een alleenstaande.
Het percentage huishoudens met een laag inkomen is hoger dan wat door het CBS op grond van het
Inkomenspanelonderzoek (IPO) is berekend (zie bv. Bos 1997). Dit is hoofdzakelijk toe te schrijven
aan een andere huishoudensdefinitie, waarbij thuiswonende kinderen van 18 jaar en ouder tot het
ouderlijk huishouden zijn gerekend. Doordat thuiswonende kinderen van 18 jaar en ouder met een
eigen inkomen hier als afzonderlijk huishouden zijn beschouwd, is het aantal huishoudens met een laag
inkomen in het AVO wat hoger (22% in 1995) dan in het IPO (16% in 1995).
Uit het AVO'95 (SCP) blijkt dat 53% van de huishoudens met ernstig beperkte personen (waarvan het
hoofd 18-64 jaar is) een arbeidsongeschikte hoofdkostwinner heeft; omgekeerd blijkt dat 44% van de
arbeidsongeschikte hoofdkostwinners tot huishoudens met ernstig beperkte personen behoort. In het
Budgetonderzoek (CBS) kunnen kostwinners naast een eerste voorkeur voor sociaal-economische
categorie (bijvoorbeeld 'is werkzaam in loondienst') tevens een tweede voorkeur opgeven (bv. 'is
arbeidsongeschikt'). Uit de Budgetonderzoeken 1994/1995 blijkt dat een aanzienlijk deel van de
kostwinners daar gebruik van maakt. Deze tweede voorkeur is ook in de indeling van de variabele
'arbeidsongeschikt' betrokken.
Tot de retributies behoren eigen bijdragen, lesgelden, omroepbijdragen en dergelijke. Tot de lokale
heffingen behoren de milieuheffingen en de onroerende zaakbelasting.
Arbeidsongeschikten en huishoudens met een sociale uitkering zijn in de beschouwde periode in
verhouding tot hun inkomen meer gaan uitgeven: hun budget is in verhouding toegenomen door minder
te sparen of zelfs te ontsparen (of meer te lenen). Dat is bij huishoudens met een arbeidsinkomen niet
het geval.
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Het longitudinale Globe-onderzoek is in 1991 gestart met de ondervraging van circa 19.000
respondenten (Mackenbach et al. 1993). In de jaren daarna zijn verschillende deelonderzoeken
gehouden. De voor deze rapportage gebruikte bestanden zijn uit 1993 en 1995.
De nettowaarde van de eigen woning is in het hier gebruikte onderzoek bepaald door een (vanuit de
hypotheekrentebetaling berekend) bedrag aan hypotheeklasten in mindering te brengen op de
verkoopwaarde van de eigen woning (in onbewoonde staat). De waarde van het overige onroerend
goed, spaargeld en aandelen is teruggerekend vanuit de opbrengsten: huurontvangst (rendement 5%),
rente (rendement 5%) en dividend (rendement 2,5%). De zo berekende totaalvermogens zijn globaal
wel vergelijkbaar met de vermogenstotalen van de CBS-statistiek.

6 WONEN

6.1 Inleiding
Mensen met beperkingen vormen om verschillende redenen een bijzondere groep
op de woningmarkt. Ten eerste behoren veel mensen met beperkingen tot de
doelgroep van het huisvestingsbeleid, omdat zij een laag inkomen hebben (zie
hoofdstuk 5). Het bevorderen dat iedereen goed en betaalbaar kan wonen is de
belangrijkste overheidstaak op het terrein van de volkshuisvesting (VROM 1995).
Hierbij richt het beleid zich met name op de mensen met de lagere inkomens.
Ten tweede stellen mensen met beperkingen specifieke eisen aan de toegankelijkheid en de aanpasbaarheid van de woning. Bij de toegankelijkheid gaat het bij
bestaande woningen vooral om het aanbrengen van woningaanpassingen op basis
van de Wet voorzieningen gehandicapten (WVG) en het plaatsen van liften. Bij
nieuwbouw is met ingang van 1 juli 1997 de eis van aanpaspaar bouwen van
kracht, waarmee de mogelijkheid om woningen toegankelijk te maken voor
rolstoelbewoners wordt vergroot (Staatscourant 1997).
Ten derde bevinden zich onder de mensen met beperkingen veel ouderen (zie
hoofdstuk 2). De ouderen vormen een specifieke doelgroep van het volkshuisvestingsbeleid (TK 1996/1997b). Hierbij gaat het zowel om de fysieke toegankelijkheid
van de huisvesting voor ouderen als om de betaalbaarheid van het wonen voor de
minder draagkrachtige ouderen. In het huisvestingsbeleid ligt de grens voor
ouderen bij 65 jaar. Waar relevant zal in dit hoofdstuk een onderscheid worden
gemaakt tussen de mensen die jonger zijn dan 65 jaar en mensen die ouder zijn. De
nadruk in dit hoofdstuk ligt op de groep die jonger is dan 65 jaar. Aan de 65plussers wordt immers ook aandacht besteed in de diverse Rapportages ouderen
van het SCP.
In het overheidsbeleid ten aanzien van mensen met beperkingen wordt nadrukkelijk
uitgegaan van 'gelijke rechten, gelijke plichten, gelijke behandeling' en 'integratie
en participatie in de maatschappij' (TK 1994/1995a). In dit hoofdstuk wordt eerst
nagegaan in hoeverre de algemene woonsituatie van mensen met beperkingen
afwijkt van die van mensen zonder beperkingen. Hierbij wordt onder meer
aandacht besteed aan het eigen-woningbezit, de kwaliteit van de woning en de
woonlasten (§ 6.2). In het overheidsbeleid te aanzien van mensen met beperkingen
wordt ook gesteld dat, waar nodig, 'bescherming en compensatie' dient te worden
geboden (TK 1994/1995a). Ten aanzien van de woonsituatie van mensen met
beperkingen wordt daarbij met name gedoeld op woningaanpassingen. In hoeverre
mensen met beperkingen wonen in woningen die aan hun beperkingen zijn
aangepast, wordt beschreven in paragraaf 6.3. Vervolgens wordt in paragraaf 6.4
uitgebreid ingegaan op de woonvoorzieningen die worden vergoed op grond van de
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Wet voorzieningen gehandicapten. Dit hoofdstuk wordt afgesloten met een
samenvatting (§ 6.5).
Het overheidsbeleid is er in het algemeen op gericht om gehandicapten zo zelfstandig mogelijk te laten wonen in normale woningen. Voor veel mensen betekent
dit dat extra aanpassingen om de toegankelijkheid te vergroten voldoende zijn.
Anderen hebben echter ook meer of minder verzorging thuis nodig. De Nationale
Woningraad (1985) onderscheidt de volgende speciale huisvestingsmogelijkheden
voor gehandicapten:
- zelfstandige huisvesting in woningen die met overheidssubsidie zijn aangepast
aan de individuele behoeften van gehandicapten;
- zelfstandige huisvesting voor ernstig lichamelijk gehandicapten met de
mogelijkheid van 24-uursassistentie bij de adl-activiteiten in de adlclusterprojecten;
- huisvesting in grootschalige of kleinschalige centra waar de nadruk ligt op
verzorging en begeleiding en niet op het wonen.
In figuur 6.1 zijn de verschillende woonvoorzieningen voor mensen met lichamelijke beperkingen hiërarchisch gerangschikt. Veel mensen met beperkingen kunnen
zich goed redden in een goed toegankelijke woning, dit wil zeggen een woning
zonder trappen, die niet te groot is. Wanneer mensen meer beperkingen kennen,
zijn zij vaak aangewezen op bouwtechnische woningaanpassingen zoals verbrede
deuren, verwijderde drempels of handgrepen in de douche. Soms zijn bouwkundige
aanpassingen niet voldoende en hebben mensen ook zorg nodig. Als deze hulpverlening gekoppeld is aan de huisvesting, is er sprake van een adl-clusterwoning
(wanneer op beperkte schaal zorgverlening nodig is) of van een intramurale
opname (wanneer meer hulp nodig is).

Figuur 6.1 Hiërarchie van woonvoorzieningen
toegankelijke woning



(dit hoofdstuk)

woningaanpassing

(dit hoofdstuk)

adl-clusterwoning

(hoofdstuk 8)

intramurale opname

(hoofdstuk 8)




In dit hoofdstuk wordt alleen aandacht besteed aan de zelfstandig wonenden. Dat
betekent dat alleen wordt ingegaan op de toegankelijkheid van de woning en de
woningaanpassingen uit schema 6.1. De adl-clusterwoningen, waar een combinatie
van wonen en begeleiding wordt geboden, en de semi- en intramurale voorzieningen worden besproken in hoofdstuk 8.
Ongeveer een kwart van de mensen met ernstige lichamelijke beperkingen verblijft
intramuraal (zie tabel 6.1). Dit betreft vooral 70-plussers. Van de mensen tussen de
18 en 70 jaar met ernstige lichamelijke beperkingen woont 95% zelfstandig.
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Uiteraard kan er ook hulp, bijvoorbeeld informele hulp of thuiszorg, aan mensen in
gewone woningen worden gegeven. Deze hulp komt aan de orde in hoofdstuk 7.

Tabel 6.1 Aantal mensen dat ernstige lichamelijke beperkingen of verstandelijke beperkingen ondervindt en het
percentage zelfstandig wonenden, naar leeftijdscategorie, 1995-1996a (in absolute aantallen en percentages)
18-69 jaar
205.100
95

70 jaar

b

356.000
62

allen
561.100
74

27.100
85

89.500
50

178.500
84

295.100
74

0-17 jaar
aantal met ernstige lichamelijke beperkingen
% zelfstandig wonend of bij ouders/familie
aantal mensen met verstandelijke beperkingen c
% zelfstandig wonend of bij ouders/familie
a
b

c

In tabel 8.1 worden uitgebreidere gegevens gepresenteerd.
Er zijn geen betrouwbare gegevens beschikbaar over het aantal jongeren met ernstige lichamelijke beperkingen.
In tabel 2.9 wordt op basis van het AVO'95 geschat dat er 4.000 mensen jonger dan 24 jaar zijn met ernstige
beperkingen. De ISG (1996) schat op basis van de Gezondheidsenquête van het CBS uit 1986/1988 dat er
ongeveer 16.000 zeer ernstig lichamelijk gehandicapte of chronisch zieke kinderen zijn.
Inclusief dementerende ouderen.

Bron: SCP (AVO'95); CBS (1997d); CAK-AWBZ (1996); SIG (1995); Ott et al. (1996)

Van de mensen met verstandelijke beperkingen (inclusief dementerende ouderen)
verblijft circa 25% in een semi- of intramurale instelling (zie tabel 6.1 en
hoofdstuk 8). Dit betekent dat de rest van deze mensen min of meer zelfstandig
woont. Vooral jongere mensen met verstandelijke beperkingen wonen niet in een
intramurale instelling, maar bij hun ouders: ongeveer 75% van de mensen met
verstandelijke beperkingen die bij hun ouders thuis wonen, is jonger dan 25 jaar
(Van Berkum en Haveman 1995). Over de woonkenmerken van deze groep is
weinig bekend.
Het beleid met betrekking tot mensen met verstandelijke beperkingen richt zich
steeds meer op kleinschalig wonen. Hiermee wordt niet alleen het wonen in
kleinere groepen bedoeld, maar ook het zo veel mogelijk zelfstandig wonen in een
gewone woonwijk (TK 1994/1995a). Hoewel (begeleid) zelfstandig wonen voor een
aantal mensen met verstandelijke beperkingen een reële optie lijkt (zie Van Gennep
et al. 1995), komt dit in de praktijk nog weinig voor. Daarom wordt dit onderwerp
in dit hoofdstuk buiten beschouwing gelaten.
6.2 Kenmerken van het wonen
6.2.1 Type woning en bezit van eigen woning
Mensen met motorische beperkingen wonen vaker in een flat of een bejaardenwoning dan mensen die geen beperkingen kennen (zie tabel 6.2).1 Dit geldt echter
alleen voor mensen die ouder zijn dan 65 jaar. Jongere mensen met beperkingen
wonen vrijwel even vaak in een eengezinswoning als anderen.
Mensen met matige of ernstige beperkingen huren vaker woningen dan mensen
zonder beperkingen: respectievelijk 65% en 42% (zie tabel 6.2). Het percentage
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huurders is het grootste bij ouderen met beperkingen. Echter, ook mensen die
jonger zijn dan 65 jaar en beperkingen ervaren, huren vaker dan anderen.

Tabel 6.2 Soort woning en eigendomsverhouding, naar ernst van de motorische beperkingen die personen van
18 jaar en ouder ondervinden en naar leeftijdscategorie van de personen met matige of ernstige beperkingen, 1995
(in procenten)
allen naar ernst van de beperkingen

soort woning
eengezinswoning
flat of verdieping
bejaardenwoning
overige woning
eigendomsverhouding
huurder
eigenaar
(n)
a

met matige of
ernstige beperkingen
< 65 jaar  65 jaar

geen

licht

matig

ernstig

allen

74
20
2
4

68
22
7
3

63
24
10
3

53
26
18
4

72
21
3
4

69
25
-a
6

51
24
25
-a

42
58

52
48

63
37

67
33

45
55

60
40

69
31

(11.225)

(1.757)

(890)

(374)

(14.246)

(611)

(654)

Vanwege de kleine aantallen respondenten zijn de categorieën 'bejaardenwoning' en 'overige woning'
samengevoegd.

Bron: SCP (AVO'95 en AGB-scriptpanel)

Of mensen in een eengezinswoning wonen, hangt niet alleen af van de beperkingen
die zij ervaren, maar ook van hun leeftijd, zo bleek uit tabel 6.2. Daarnaast is het
ook mogelijk dat andere variabelen een rol spelen, zoals het inkomensniveau of de
huishoudensvorm. In tabel 6.3 wordt de invloed van de verschillende kenmerken
van mensen op het wonen in een eengezinswoning nagegaan.
Gemiddeld woont circa 72% van de mensen in een eengezinswoning. Bij mensen
met ernstige beperkingen is dit percentage beduidend lager, te weten 50% (eerste
kolom getallen in tabel 6.3). Dat mensen met beperkingen minder vaak in een
eengezinswoning wonen, hangt echter ook samen met andere kenmerken, zoals de
huishoudensvorm (eenpersoonshuishoudens wonen minder vaak in een
eengezinswoning) en het inkomen (mensen met een laag inkomen wonen vaker in
een flat of een bejaardenwoning). Wanneer naar de afzonderlijke effecten van deze
kenmerken wordt gekeken (in de tweede kolom getallen), dan blijkt met name de
huishoudensvorm doorslaggevend te zijn: van de eenpersoonshuishoudens woont,
als gecorrigeerd wordt voor andere kenmerken, circa 47% in een eengezinswoning
en van de meerpersoonshuishoudens 77%.
Mensen met ernstige beperkingen wonen minder vaak in een eengezinswoning dan
mensen zonder beperkingen. Het hebben van lichte of matige beperkingen blijkt
niet van invloed te zijn. Ook de leeftijd en het inkomen spelen een rol bij de
woonsituatie: mensen tussen de 35 en de 65 jaar en mensen met een wat hoger
inkomen wonen gemiddeld vaker in een eengezinswoning.
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Tabel 6.3 Wonen in een eengezinswoning, naar een aantal achtergrondkenmerken in een variantieanalyse
(Renova), 1995 (in waargenomen en gecorrigeerde percentages)
waargenomen

gecorrigeerd

(n)

72

72
sign.
73
71
71
64
sign.
66
77
70
sign.
47
77
sign.
63
71
78
77

(11.283)

algemeen gemiddelde
motorische beperkingen
geen
licht
matig
ernstig
leeftijdscategorie
18-34 jaar
35-64 jaar
 65 jaar
huishoudensvorm
eenpersoonshuishouden
meerpersoonshuishouden
inkomenscategorie
1e 25%-groep (laag inkomen)
2e 25%-groep
3e 25%-groep
4e 25%-groep (hoog inkomen)

75
68
62
50
69
80
57
39
79
53
72
82
82

(8.905)
(1.376)
(662)
(295)
(3.828)
(5.598)
(1.812)
(1.739)
(9.499)
(2.799)
(2.797)
(2.816)
(2.826)

Bron: SCP (AVO'95)

De overheid voert al jaren beleid om het bezit van een eigen woning te stimuleren
(CBS 1996b). Het bezit van een eigen woning is als gevolg van dit beleid tussen
1983 en 1995 gestegen van circa 45% naar 55% (zie tabel 6.4).2 Bij de mensen met
een ernstige belemmering is het eigen-woningbezit in vrijwel dezelfde mate toegenomen als bij de mensen die geen belemmeringen ondervinden. Deze verschuiving
heeft zich echter alleen in de jaren tachtig voorgedaan. In de jaren negentig loopt
het eigen-woningbezit bij de mensen die sterk belemmerd zijn terug, terwijl het
voor andere mensen wel toeneemt. Hierdoor blijft het bezit van een eigen woning
bij de mensen met belemmeringen aanzienlijk achter in vergelijking met de mensen
zonder belemmeringen.
Tabel 6.4 Aandeel van de bewoners dat eigenaar is van de woning, naar ernst van de lichamelijke belemmeringen
die personen van 18 jaar en ouder ondervinden,a 1983-1995 (in procenten en indices)
percentages
geen belemmeringen
lichte belemmeringen
ernstige belemmeringen
totaal

1983

1987

1991

1995

48
37
30
45

51
46
36
50

54
44
39
52

58
47
36
55

106
124
120
111

113
119
130
116

121
127
120
122

indices (1983 = 100)
geen belemmeringen
100
lichte belemmeringen
100
ernstige belemmeringen
100
totaal
100
a
Het begrip 'belemmeringen' wordt toegelicht in paragraaf 2.3.
Bron: SCP (AVO'83, '87, '93 ,'95)
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Om na te gaan of het feit dat mensen met lichamelijke beperkingen minder vaak
een eigen woning bezitten, alleen een gevolg is van het feit dat zij vaak een lager
inkomen hebben of ouder zijn (ouderen wonen immers minder vaak in een eigen
woning, zie Timmermans et al. 1997a), is een multivariate analyse uitgevoerd. De
resultaten hiervan staan vermeld in tabel 6.5. Hieruit blijkt dat met name het
inkomen bepalend is voor het al dan niet bezitten van een eigen woning (tweede
getallenkolom). Mensen met beperkingen wonen dus vaker in een huurwoning dan
mensen zonder beperkingen, omdat zij gemiddeld een lager inkomen hebben.
Echter, ook wanneer wordt gecorrigeerd voor inkomen of leeftijd, wonen mensen
met beperkingen minder vaak in een eigen woning (50% van de mensen met
ernstige lichamelijke beperkingen en 58% van de mensen zonder beperkingen).
Een mogelijke oorzaak hiervoor is dat mensen met beperkingen minder vaak
deelnemen aan het arbeidsproces (zie hoofdstuk 4). Waarschijnlijk is het hierdoor
moeilijker voor hen om een hypotheek af te sluiten (zie ook Timmermans en
Schoemakers-Salkinoja 1996: 91).

Tabel 6.5 Eigen-woningbezit bij personen van 18 jaar en ouder, in een variantieanalyse (Renova), naar een aantal
achtergrondkenmerken, 1995 (in waargenomen en gecorrigeerde percentages)
algemeen gemiddelde
ernst van de motorische beperkingen
geen
licht
matig
ernstig
leeftijdscategorie
18-34 jaar
35-64 jaar
 65 jaar
huishoudensvorm
eenpersoonshuishouden
meerpersoonshuishouden
inkomensklasse
1e 25%-groep (laag inkomen)
2e 25%-groep
3e 25%-groep
4e 25%-groep (hoog inkomen)

werkelijk

gecorrigeerd

(n)

57

57
sign.
58
53
47
50
sign.
51
60
58
sign.
49
58
sign.
31
54
64
78

(11.283)

60
49
35
34
55
64
39
30
62
27
54
65
80

(8.905)
(1.376)
(662)
(295)
(3.828)
(5.598)
(1.812)
(1.739)
(9.499)
(2.799)
(2.797)
(2.816)
(2.826)

Bron: SCP (AVO'95)

6.2.2 Kwaliteit en veroudering van de woning
Het is mogelijk om op grond van een aantal indicatoren, zoals het type woning, de
omvang van de woning, de aanwezigheid van een aantal voorzieningen en het
bouwjaar van de woning, de kwaliteit van de woning in een puntenaantal weer te
geven, zoals in het woningwaarderingsstelsel (dat is beschreven in het Besluit
huurprijzen woonruimte, deel 1b). Het exacte puntental dat wordt verkregen hangt
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uiteraard af van de beschikbare indicatoren en zegt daarom weinig. Deze punten
zijn echter wel geschikt om groepen onderling te vergelijken.
Gemiddeld wonen mensen met beperkingen in een woning met een lagere kwaliteit
dan anderen. Dit verschil blijkt vooral te worden veroorzaakt door het type woning
(mensen met beperkingen wonen vaker in een flat of een bejaardenwoning, die
gemiddeld kleiner is dan een eengezinswoning, dan anderen). Echter, ook de
ouderdom van de woning speelt een rol: mensen met een lichamelijke beperking
wonen gemiddeld in een oudere woning, hier gedefinieerd als 'gebouwd vóór 1945'
(zie tabel 6.6). Dit verschil blijkt echter alleen op te treden bij oudere mensen met
beperkingen. Jongere mensen (jonger dan 65 jaar) met beperkingen wonen niet
vaker in nieuwbouwwoningen dan mensen zonder beperkingen. Hiervoor zijn twee
verklaringen denkbaar: ofwel de oudere woningen zijn ook geschikt voor mensen
met beperkingen, ofwel nieuwbouwwoningen zijn te duur voor mensen met beperkingen. Op deze woonlasten wordt hierna ingegaan.

Tabel 6.6 Bouwjaar van de woning, naar ernst van de motorische beperkingen die personen van 18 jaar en ouder
ondervinden en naar leeftijdscategorie van de personen met matige of ernstige beperkingen, 1995 (in procenten)
allen naar de ernst van de beperkingen

met matige of ernstige
beperkingen
18-64 jaar  65 jaar

geen

licht

matig

ernstig

allen

bouwjaar
voor 1945
1945-1980
na 1980

22
50
28

22
53
25

21
54
25

26
54
21

22
51
28

19
55
26

26
52
22

gemiddelde ouderdom
woning in jaren

33

34

33

37

33

33

36

(10.412)

(1.628)

(830)

(333)

(13.204)

(574)

(590)

(n)

Bron: SCP (AVO'95 en AGB-scriptpanel)

6.2.3 Woonlasten
In tabel 6.7 wordt voor huurders weergegeven wat hun gemiddelde woonlasten
zijn.3 Mensen met ernstige lichamelijke beperkingen betalen op maandbasis 70
gulden minder aan basishuur dan mensen zonder beperkingen. Bovendien
ontvangen mensen met beperkingen vaker individuele huursubsidie. Er is echter
geen samenhang tussen de mate van beperkingen en de hoogte van het bedrag dat
aan huursubsidie wordt ontvangen. Per saldo is de nettohuur van mensen met
beperkingen ongeveer 120 gulden per maand lager dan die van mensen zonder
beperkingen.
Mensen met beperkingen hebben echter ook een beduidend lager inkomen dan
mensen zonder beperkingen. De huursubsidie blijkt het verschil in inkomen niet
helemaal te kunnen compenseren. Hierdoor is de huurquote, het percentage van het
inkomen dat aan huur wordt besteed, van mensen met ernstige beperkingen toch
hoger dan die van mensen zonder beperkingen (resp. 21% en 18%). De huurquote
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neemt toe naarmate de ernst van de beperkingen toeneemt. Een hoge huurquote
komt vooral voor bij de oudere huurders: zij geven een relatief groot deel (22%)
van hun bescheiden inkomen uit aan huur. Mensen met beperkingen die jonger zijn
dan 65 jaar geven ongeveer hetzelfde percentage van hun inkomen aan woonlasten
uit als mensen zonder beperkingen.

Tabel 6.7 Woonlasten van huurders ouder dan 18 jaar, naar ernst van de motorische beperkingen en naar
leeftijdscategorie, 1995 (in guldens per maand en procenten)
allen naar ernst van de beperkingen

met matige of ernstige
beperkingen

geen
16
211

licht
27
207

matig
36
214

ernstig
44
202

allen
20
210

18-64 jaar
31
206

 65 jaar

% met huursubsidie
huursubsidiea
basishuur
huursubsidieb
nettohuur
netto-inkomsten b

621
32
590
3.892

601
53
547
3.305

588
73
514
2.864

548
83
470
2.346

613
41
573
3.653

616
62
555
3.489

544
88
457
2.143

18

20

20

21

18

19

22

(3.882)

(743)

(447)

(201)

(5.273)

(279)

(369)

huurquote (%)
(n)
a
b
c

44
213

Dit is het gemiddelde bedrag voor alle huurders die individuele huursubsidie ontvangen.
Dit is het gemiddelde bedrag voor alle huurders, inclusief de mensen die geen huursubsidie ontvangen.
Dit betreft het huishoudinkomen. De gegevens in de tabel hebben echter betrekking op personen.

Bron: SCP (AVO'95)

In tabel 6.8 staan voor een aantal jaren de woonlasten van mensen met en zonder
belemmeringen weergegeven. Voor iedereen geldt dat de huur de afgelopen jaren
aanzienlijk is gestegen (gemiddeld met 48%). Met name tussen 1991 en 1995 zijn
de huren aanzienlijk verhoogd. Dit geldt met name voor mensen met lichte
belemmeringen.
Daar staat tegenover dat mensen in 1995 gemiddeld ook vaker huursubsidie
krijgen. Het bedrag dat zij gemiddeld ontvangen is tussen 1987 en 1995 echter
aanzienlijk verlaagd (zie de indices tussen haakjes in tabel 6.8). Per saldo heeft met
name de groep met lichte belemmeringen, maar ook de groep met ernstige belemmeringen, meer aan individuele huursubsidie ontvangen.
Totaal zijn de nettowoonlasten van mensen die ernstige belemmeringen ondervinden gemiddeld minder gestegen (146 gulden per maand in acht jaar tijd) dan die
van mensen die geen belemmeringen ondervinden (191 gulden per maand).
Gemiddeld betalen mensen met belemmeringen een hoger percentage van hun
inkomen aan woonlasten dan mensen die geen belemmeringen ondervinden. Dit is
gedurende de afgelopen jaren niet veranderd.
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Tabel 6.8 Woonlasten van huurders, naar mate waarin zij belemmeringen a ondervinden, 1987-1995 (in guldens per
maand en indices)
index (1987 = 100)
gemiddelde basishuur
geen belemmeringen
lichte belemmeringen
ernstige belemmeringen
allen
gemiddelde huursubsidieb
geen belemmeringen
lichte belemmeringen
ernstige belemmeringen
allen
gemiddelde nettowoonlasten
geen belemmeringen
lichte belemmeringen
ernstige belemmeringen
allen
gemiddelde huurquote (%)
geen belemmeringen
lichte belemmeringen
ernstige belemmeringen
allen
a
b

1987

1991

1995

1991

1995

419
395
406
414

494
490
476
492

619
596
585
613

118
124
117
119

148
151
144
148

24 (211)
26 (203)
45 (221)
26 (211)

28 (163)
46 (165)
58 (168)
32 (164)

35 (154)
50 (139)
80 (168)
41 (153)

117 (77)
177 (81)
129 (76)
123 (78)

146 (73)
192 (68)
178 (76)
158 (73)

394
367
362
389

467
447
423
461

585
547
508
573

119
122
117
119

149
149
140
147

17
18
19
18

17
19
19
18

18
19
21
18

Zie paragraaf 2.3 voor een toelichting op het begrip 'belemmeringen'.
Eerst wordt het bedrag genoemd van alle huurders, dus inclusief de mensen die geen huursubsidie ontvangen.
Tussen haakjes staat het bedrag vermeld dat de mensen die huursubsidie krijgen gemiddeld ontvangen.

Bron: SCP (AVO'95)

6.3 Aanpassingen in de woning
6.3.1 Aanpassingen in de woning bij mensen met lichamelijke beperkingen
De huisvestingsproblemen van mensen met beperkingen zijn lange tijd op twee
manieren opgelost: door het aanpassen van bestaande woningen en door het op
voorraad bouwen van woningen die speciaal zijn ingericht voor mensen met
beperkingen. Veel woningen bleken niet of nauwelijks te kunnen worden
aangepast. Elk jaar moesten daarom zo'n 7.000 mensen die beperkingen oplopen
verhuizen. Ook het op voorraad bouwen was niet altijd succesvol, omdat mensen
met beperkingen de locaties niet aantrekkelijk vonden (Nationale Woningraad
1996b). Bovendien waren deze nieuwe woningen vaak te duur voor mensen met
een laag inkomen.
De laatste jaren wordt er steeds meer gebouwd volgens de eisen van het 'aanpasbaar
bouwen', hetgeen betekent dat woningen in een later stadium op relatief simpele
wijze kunnen worden aangepast aan eventuele beperkingen van toekomstige
bewoners.4
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Neele (1996) heeft de kwaliteit van de nieuw te bouwen woningen waaraan in de
jaren 1992 tot en met 1994 subsidie is verleend, vergeleken met verschillende
voorschriften voor aanpasbaar bouwen. Hieruit blijkt dat de gemeenschappelijke
verkeersruimten van de meeste woongebouwen in belangrijke mate geschikt zijn
voor rolstoelgebruikers. Zo voldoet de breedte van deuren en gangen van de meeste
meergezinswoningen aan de richtlijnen. Bij ruim 40% van de woongebouwen waar
gezien het aantal bouwlagen geen lift verplicht is, is wel een lift aanwezig. In totaal
heeft 80% van deze meergezinswoningen de beschikking over een lift. Deze liften
voldoen echter lang niet altijd aan de eisen voor de minimale maat. Bij 52% van de
meergezinswoningen voldoen de gemeenschappelijke verkeersruimten aan alle
voorschriften.
Bij slechts 35% van alle woningen voldoen de binnendeuren aan de eis van een
minimale breedte. Ook aan de eisen die aan de oppervlakte van bepaalde ruimten
worden gesteld, wordt niet altijd voldaan: zo is bij 33% de slaapkamer niet groot
genoeg en bij 30% de badkamer.
Met ingang van 1 juli 1997 zijn enkele eisen van aanpasbaar bouwen opgenomen
in het Bouwbesluit. Daar wordt onder meer vereist dat er een lift is of de mogelijkheid bestaat om achteraf eenvoudig een lift te plaatsen als de woningtoegang hoger
dan drie meter ligt van straatniveau, en dat de drempels van voor- en balkondeuren
maximaal twee centimeter hoog zijn.
Bij de toegankelijkheid van een woning kan worden gedacht aan zowel de bereikbaarheid van een woning (is deze zonder trap bereikbaar) als aan de toegankelijkheid bínnen de woning (zijn alle vertrekken gelijkvloers, dus zijn er geen trappen
in huis). Tabel 6.9 geeft inzicht in deze gegevens. In tegenstelling tot de rest van
dit hoofdstuk zijn hier huishoudens geselecteerd, omdat verschillende mensen uit
één huishouden van dezelfde aanpassingen gebruik kunnen maken.
Huishoudens met beperkingen wonen vaker in een woning die zonder trappen
bereikbaar is dan mensen zonder beperkingen. Dit hangt uiteraard samen met het
feit dat de mensen met beperkingen vaker in flat wonen, waar vaak een lift
aanwezig is. Daardoor wonen zij ook vaker in een woning waar alle vertrekken op
dezelfde verdieping zijn dan mensen zonder beperkingen. Toch blijkt dat bijna
60% van de huishoudens met ernstige beperkingen en 71% van de huishoudens met
matige beperkingen in een slecht toegankelijke woning woont (dat wil zeggen in
een woning met een buiten- of binnentrap).
Ook hier treden grote verschillen op tussen jongere en oudere huishoudens: het zijn
vooral de oudere huishoudens met beperkingen die in een goed toegankelijke
woning wonen. Van de huishoudens jonger dan 65 jaar met matige of ernstige
beperkingen woont de overgrote meerderheid, circa 80%, in een woning met een
trap (binnen of naar de woning).
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Tabel 6.9 Bereikbaarheid van de woning onder zelfstandig wonende huishoudens, naar aard van de motorische
beperkingen van leden van een huishouden, 1995 (in procenten)
allen naar de ernst van de beperkingen
geen

licht

matig

ernstig

allen

70
30

76
24

78
22

78
22

73
27

76
24

81
19

36
64

35
65

44
56

57
43

38
62

36
64

61
39

17
83

19
82

29
71

41
59

20
80

20
80

47
53

(4.918)

(1.473)

(839)

(353)

(7.582)

(632)

(589)

woning bereikbaar zonder trappen
ja
nee
alle vertrekken op dezelfde
verdieping
ja
nee
traplopze woninga
ja
nee
(n)
a

met matige of
ernstige beperkingen
18-64 jaar 65 jaar

Traploos wil zeggen dat de woning niet alleen zonder trap bereikbaar is, maar dat ook alle kamers op dezelfde
verdieping zijn gelegen.

Bron: SCP (AVO'95 en AGB-scriptpanel)

In hoeverre een woning geschikt is voor mensen met motorische beperkingen,
hangt niet alleen af van de afwezigheid van een trap, maar ook van de aanwezigheid van (bouwtechnische) woningaanpassingen zoals een traplift, aanpassingen in
de badkamer of het toilet en verbrede deuren.
Tabel 6.10 geeft aan in hoeverre huishoudens met beperkingen in een aangepaste
woning wonen. Ook wordt weergegeven in hoeverre de woningaanpassingen voor
de respondent of een huisgenoot zijn aangebracht (en dus niet al aanwezig waren
op het moment dat men de woning betrok). Bij 40% van de huishoudens met
ernstige beperkingen zijn woningaanpassingen 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 ongeveer 60% van de huishoudens in een niet-aangepaste
en dus mogelijk ongeschikte woning verblijft. Van de jongere huishoudens met
beperkingen heeft ongeveer een zesde woningaanpassingen. Hier woont dus de
overgrote meerderheid in een woning zonder aanpassingen. Iets meer dan de helft
van de huishoudens die in een woning met aanpassingen wonen, heeft deze aanpassingen zelf laten aanbrengen. Bij huishoudens met ernstige beperkingen is dit
percentage veel hoger: 70%. Binnen deze groep hebben mensen die ouder zijn dan
65 jaar de aanpassingen vaker zelf laten aanbrengen dan jongere mensen.
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Tabel 6.10 Aanwezigheid van bouwtechnische aanpassingen in de woning, naar ernst van de motorische
beperkingen die huishoudens ondervinden, 1995 (in procenten)
allen naar de ernst van de beperkingen

woningaanpassingen
aangebracht
nee
ja
waarvan voor respondent
of familie aangebracht
(n)

met matige of ernstige
beperkingen
18-64 jaar 65 jaar

geen

licht

matig

ernstig

allen

96
4

93
7

83
17

60
40

92
8

83
18

69
31

39

33

63

70

52

32

68

(5.031)

(1.520)

(863)

(366)

(7.780)

(637)

(592)

Bron: SCP (AVO'95)

Nieuw te bouwen woningen dienen te voldoen aan de eisen voor aanpasbaar
bouwen die met ingang van 1 juli 1997 in het Bouwbesluit zijn opgenomen
(Staatscourant 1997). Dit neemt niet weg dat in de huidige woningvoorraad nog
een aanzienlijk aantal woningen aangepast dient te worden, als aan alle
beperkingen die mensen in de woning ervaren tegemoet wordt gekomen.
In tabel 6.11 wordt een overzicht gegeven van het soort aanpassingen dat is aangebracht. Hierbij dient wel te worden bedacht dat het om heel kleine aantallen in de
steekproef gaat. Voorzieningen die bij minder dan 1% van de huishoudens aanwezig waren, zijn niet opgenomen in de tabel. Uitsplitsing naar leeftijdscategorieën
was dan ook onmogelijk. De gegevens zijn vooral bedoeld als indicatie van de
bouwkundige aanpassingen die regelmatig voorkomen. Mensen met ernstige
beperkingen hebben vaak aanpassingen in de badkamer of het toilet. Daarnaast zijn
de drempels vaak verwijderd.

Tabel 6.11 Type bouwkundige aanpassingen dat aanwezig is, naar ernst van de motorische beperkingen die
personen van 18 jaar en ouder ondervinden, 1995 (in procenten)

lig- of zitbad
aanpassing aan douche
aanpassing aan toilet
aangepaste keuken
verbrede deuren
drempels verwijderd
(n)
Bron: SCP (AVO'95)

geen
beperkingen

lichte
beperkingen

matige
beperkingen

ernstige
beperkingen

allen

1
1
2
0
1
2

1
2
4
0
1
3

1
8
8
1
2
6

5
23
28
6
9
18

1
3
4
1
1
3

(5.049)

(1.526)

(866)

(368)

(7.809)

Mensen die in een aangepaste woning wonen betalen gemiddeld 25 gulden
nettohuur meer dan mensen die in een woning zonder woningaanpassing wonen.
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Dit hangt samen met het feit dat aangepaste woningen meer recentelijk zijn
gebouwd en daardoor duurder zijn. Daarnaast is de gemiddelde huurquote van
mensen in een aangepaste woning hoger, doordat mensen in een aangepaste
woning vaak een lager inkomen hebben (tabel 6.12). Vaak betreft dit immers
bewoners met ernstige beperkingen of ouderen. Ditzelfde beeld werd ook reeds
geconstateerd in de Rapportage gehandicapten 1995 (Timmermans en
Schoemakers-Salkinoja 1996: 98). Ten opzichte van 1991 zijn de verschillen in
huurquotes tussen huurders van aangepaste woningen en van woningen die niet
zijn aangepast iets groter geworden.

Tabel 6.12 Woonlasten van huishoudens die een woning huren in woningen met en zonder bouwkundige
aanpassingen (in gulders per maand en procenten)
niet-aangepaste woning

aangepaste woning

611
3.715
18

636
3.011
22

nettohuur (gld. per maand)
netto-inkomen (gld. per maand)
huurquote (%)
Bron: SCP (AVO'95)

6.3.2 Aanpassingen in de woning bij mensen met verstandelijke beperkingen
Van Berkum en Haveman (1995) hebben een onderzoek verricht onder ouders van
mensen met een verstandelijke beperking in Zuid-Nederland (zie ook hoofdstuk 2).
In dit onderzoek werd onder meer gevraagd naar de behoefte aan en het gebruik
van woningaanpassingen. Hierbij moet met name worden gedacht aan veiligheidsvoorzieningen in de badgelegenheid, zoals speciale kranen, maar ook aan tilliften
of rolstoelen.

Tabel 6.13 Het gebruik van en de behoefte aan woningaanpassingena bij mensen met verstandelijke beperkingen
die bij hun ouders wonen, 1994 (in procenten)
feitelijk gebruik
(1)

onvervulde behoefte
(2)b

gewenst gebruik
(1+2)c

12
11
17

7
10
6

19
21
23

(2.573)

(2.573)

(2.573)

informatie en advies over woningaanpassing
geld voor woningaanpassing
woningaanpassingen
(n)
a
b
c

Inclusief veiligheidsvoorzieningen.
Percentage ouders dat behoefte heeft aan deze hulp, maar die niet ontvangt.
Percentage ouders dat deze hulp ontvangt (kolom 1), plus het aantal ouders dat die hulp zou willen ontvangen
(kolom 2).

Bron: Van Berkum en Haveman (1995) SCP-bewerking
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Ongeveer 17% van de ouders van kinderen met verstandelijke beperkingen heeft
woningaanpassingen (zie tabel 6.13). Daarnaast heeft circa 6% een onvervulde
behoefte, hetgeen wil zeggen dat zij wel woningaanpassingen zouden willen
hebben, maar deze momenteel ontberen. Ouders hebben meer behoefte aan woningaanpassingen naarmate hun kind meer gehinderd wordt door gedragsproblemen of
door lichamelijke aandoeningen, zoals loopproblemen, spasticiteit, epilepsie en
slechtziendheid. Met name is het gebruik hoog onder ouders van jongere kinderen
met ernstige verstandelijke beperkingen.
De discrepantie tussen gebruik van en behoefte aan woningaanpassingen kan niet
in verband worden gebracht met kenmerken van de ouders of met de kenmerken
van de kinderen. De discrepantie moet dan ook worden verklaard uit andere
factoren dan de hier onderzochte. Vermoed kan worden dat onvoldoende informatie
over mogelijkheden hierbij een rol speelt.
Voor mensen met verstandelijke beperkingen zijn vaak andere aanpassingen nodig
dan voor mensen met lichamelijke beperkingen. Zo hebben mensen met verstandelijke beperkingen soms behoefte aan een speel- of oppasruimte. Dit soort aanpassingen wordt niet vergoed door de Wet voorzieningen gehandicapten, omdat deze zich
alleen richt op woningaanpassingen als gevolg van ergonomische belemmeringen
(Nationale Woningraad 1996a). Ook aanpassingen om ruimte voor een slaapwacht
of ander personeel te creëren of aanpassingen om een woning door meerdere
mensen met verstandelijke beperkingen te laten bewonen, worden niet door de Wet
voorzieningen gehandicapten vergoed. Dit betekent dat de kosten van dit soort aanpassingen op de huurders verhaald zullen worden, waardoor de woningen onbetaalbaar worden voor mensen met verstandelijke beperkingen (Nationale Woningraad
1996a).
Al met al lijkt de Wet voorzieningen gehandicapten geen mogelijkeden te bieden
om de woningaanpassingen te realiseren waaraan mensen met verstandelijke
beperkingen specifiek behoefte hebben: de wet is meer een 'Wet voorzieningen voor
mensen met ergonomische belemmeringen'.
6.4 Gebruik van gesubsidieerde woningaanpassingen
6.4.1 Inleiding
Per 1 april 1994 zijn de gemeenten belast met de verlening van woonaanpassingen
onder de 45.000 gulden (Staatsblad 1993). De woningaanpassingen boven de
45.000 gulden (die nooit meer mogen kosten dan 100.000 gulden) vallen per
1 januari 1994 onder de AWBZ en worden beoordeeld door de Ziekenfondsraad
(Staatscourant 1994). Voor deze kostbare aanpassingen gelden strenge indicatiecriteria. Zo moet de aanvrager een indicatie hebben voor opname in een AWBZinstelling. De subsidie voor woningaanpassingen boven de 45.000 gulden
(ongeveer de helft van de kosten van een jaar verblijf in een wooninstelling)
bedroeg tot voor kort nooit meer dan 75% van de kosten. De persoon met
beperkingen moest in dat geval 25% van de woningaanpassing zelf bekostigen,
ongeacht de hoogte van het inkomen. Naar aanleiding van de tweede evaluatie van
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de WVG heeft het kabinet besloten om dit met ingang van 1 januari 1998 te
wijzigen: vanaf die datum wordt de eigen bijdrage voor woningaanpassingen boven
de 45.000 gulden naar draagkracht berekend.
De WVG beoogt het stelsel van voorzieningen voor mensen met beperkingen overzichtelijker te maken en meer samenhang in de verstrekking van voorzieningen aan
te brengen. Door de verstrekking van woon- en vervoersvoorzieningen en rolstoelen
bij de gemeente onder te brengen, is beoogd de bereikbaarheid en overzichtelijkheid
te vergroten. Idee achter de WVG is dat gemeenten een voorzieningenpakket
aanbieden dat aansluit op de lokale mogelijkheden en individuele omstandigheden
van de persoon met beperkingen. Zo kan de gemeente in plaats van een gevraagde
woningaanpassing een verhuiskostenvergoeding aanbevelen. Hierbij geldt als uitgangspunt dat de goedkoopste adequate voorziening wordt geboden. Uitgangspunt
is wel dat mensen met beperkingen zo lang mogelijk zelfstandig moeten kunnen
blijven wonen.
Iemand kan in aanmerking komen voor een WVG-voorziening als aan de volgende
voorwaarden wordt voldaan.
- De aangevraagde voorziening is alleen voor de aanvrager bedoeld.
- De voorziening is langdurig noodzakelijk.
- De voorziening is niet algemeen gebruikelijk.
Voor sommige voorzieningen, zoals een vervoersvergoeding, geldt daarnaast een
inkomensgrens: alleen mensen met een inkomen beneden een bepaalde grens
komen in aanmerking voor deze voorziening. Bij de woningaanpassingen wordt
vaak een percentage van de kosten vergoed, waarbij het exacte percentage soms
afhankelijk is van de hoogte van het inkomen (Ipso Facto en SGBO 1997: 27).5
Binnen de WVG hebben gemeenten beleidsvrijheid om de omvang en inhoud van
het lokale voorzieningenpakket te bepalen. Ook de eigen bijdrage die wordt
gevraagd kan (binnen wettelijke grenzen) verschillen tussen gemeenten. Wel heeft
de gemeente een 'zorgplicht', hetgeen wil zeggen dat zij de plicht heeft om iedereen
die terecht een beroep doet op de WVG ten minste de noodzakelijke zorg te
verlenen.
6.4.2 Aantal voorzieningen dat is verstrekt
In 1996 werden er in het kader van de WVG ongeveer 85.000 woonvoorzieningen6
verstrekt, waarvan ongeveer 55% woningaanpassingen (zie tabel 6.14). Tussen
1994 en 1996 is het aantal verstrekte woonvoorzieningen aanzienlijk gegroeid. De
WVG-coördinatoren in verschillende gemeenten schrijven dit toe aan een grotere
bekendheid van de WVG en een beter bereik onder ouderen (Ipso Facto en SGBO
1997).
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Tabel 6.14 Aantal nieuw toegekende woonvoorzieningen in het kader van de Wet voorzieningen gehandicapten,
1994-1996 (in absolute aantallen)
woonvoorziening
woningaanpassing
verhuizing en inrichting
roerende woonvoorzieningen
overige woonvoorzieningen

1994

1995

1996

21.222
9.444
4.287
2.271
5.220

51.516
24.419
11.591
6.130
9.376

85.184
46.468
12.869
13.314
12.533

Bron: Ipso Facto en SGBO (1997)

De uitvoering en de effecten van de WVG worden uitgebreid onderzocht door Ipso
Facto en SGBO. Zo werd in het kader van de tweede evaluatie onder meer een
enquête afgenomen bij ruim 1.100 mensen die via de WVG voorzieningen hebben
aangevraagd. Hiervan heeft 28% woningaanpassingen (bouwkundige
voorzieningen) gekregen via de WVG. Dit betreft vooral aanpassingen in de
douche of een aangepast toilet (zie tabel 6.15). Ouderen (65-plussers) hebben vaker
aanpassingen in de badkamer of het toilet gekregen en minder vaak aanpassingen
die de toegankelijkheid vergroten (zoals het verbreden van deuren) dan jongere
mensen. Mensen met ernstige beperkingen hebben vaker aanpassingen gekregen
om de toegankelijkheid van hun woning te vergroten en minder vaak aanpassingen
aan het toilet dan mensen die geen of weinig beperkingen hebben.

Tabel 6.15 Type woningaanpassingen dat is verstrekt aan mensen die woningaanpassingen hebben gekregen via
de WVG, naar enkele kenmerken van de aanvragers, 1994-1996 (verticaal gepercenteerd)
leeftijdscategorie
< 65 jaar 65 jaar
aangepaste douche
aangepast toilet
kleine woningaanpassingen
toegankelijkheid vergroten
traplift
aangepaste keuken
overige aanpassingen
(n = aantal woningaanpassingen)
(n = aantal personen)

ernst van de beperkingen
niet ernstig of volledig ernstig of volledig
hulpbehoevend
hulpbehoevend

totaal

24
20
17
11
7
7
14

28
29
19
6
8
1
9

25
26
18
7
8
4
11

26
18
19
13
6
4
15

26
24
18
9
7
4
12

(357)
(166)

(337)
(177)

(553)
(279)

(141)
(64)

(694)
(343)

Bron: Ipso Facto en SGBO (1997) schriftelijk verstrekte aanvullende gegevens

Ongeveer een kwart van de WVG-aanvragers heeft roerende woonvoorzieningen
gekregen via de WVG. Ook deze woonvoorzieningen betreffen vooral hulpmiddelen voor de badkamer (43%) en het toilet (19%, zie tabel 6.16). Ouderen en mensen
met weinig beperkingen krijgen vaker hulpmiddelen voor de badkamer en het
toilet, terwijl jongeren en mensen met ernstige beperkingen vaker aangepast
meubilair of aangepaste bedden krijgen.

142

Tabel 6.16 Type roerende woonvoorzieningen dat is verstrekt aan mensen die woningaanpassingen hebben
gekregen via de WVG, naar enkele kenmerken van de aanvragers, 1994-1996 (verticaal gepercenteerd)
leeftijdscategorie
< 65 jaar 65 jaar
hulpmiddelen voor gebruik
douche of bad
hulpmiddelen voor gebruik
toilet
aangepast of speciaal
meubilair
speciale bedden, matrassen,
kussens
overige voorzieningen
(n = aantal woonvoorzieningen)
(n = aantal personen)

ernst van de beperkingen
niet ernstig of volledig ernstig of volledig
hulpbehoevend
hulpbehoevend

totaal

39

50

45

39

43

16

23

22

11

19

15

7

11

14

12

12
18

8
12

7
15

18
18

10
16

(168)
(129)

(110)
(90)

(188)
(151)

(90)
(68)

(278)
(219)

Bron: Ipso Facto en SGBO (1997) schriftelijk verstrekte aanvullende gegevens

Een enkele keer is het voor WVG-ambtenaren niet duidelijk of bepaalde woonvoorzieningen, zoals aangepaste stoelen met wieltjes of hoog-/laagbedden, vanuit de
WVG moeten worden verstrekt of vanuit de AWBZ of de AAW. Daarnaast zijn er
soms onduidelijkheden over woningaanpassingen die ook kunnen worden opgevat
als modernisering of onderhoud van de woning (Ipso Facto en SGBO 1997). Deze
onduidelijkheden over wat er wel en niet vergoed kan worden, bestaan er ook als de
woning gesaneerd7 moet worden, bijvoorbeeld bij carapatiënten (Astma Fonds
1997).
6.4.3 Tevredenheid over verstrekte voorzieningen
Voordat specifiek aandacht wordt besteed aan de kwaliteit van de aangebrachte
woningaanpassingen, wordt eerst ingegaan op ervaringen van WVG-cliënten in het
algemeen. Beide soorten gegevens zijn afkomstig uit het onderzoek van Ipso Facto
en SGBO (1997).
Ongeveer 42% van de WVG-aanvragers heeft in 1995 voorlichting over de WVG
ontvangen. Het jaar daarvoor, toen vrijwel alle ex-AAW'ers persoonlijk werden
aangeschreven om hen op de hoogte te brengen van de veranderingen in de wetgeving, was dit 95%. WVG-cliënten zeggen in 1995 dan ook minder vaak dat zij
voldoende op de hoogte zijn van de WVG dan voorheen (resp. 48% en 36%). Men
mist vooral informatie over de WVG-voorzieningen en praktische informatie.
Gemeenten zelf zeggen ook dat zij na de introductie van de WVG minder aandacht
aan voorlichting hebben besteed dan gedurende de periode dat de WVG werd
ingevoerd (Ipso Facto en SGBO 1997: 131-132).
Circa drie kwart van de cliënten is tevreden over de intakeprocedure (71%) en het
WVG-loket, waar WVG-voorzieningen kunnen worden aangevraagd (77%). De
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bereikbaarheid van dit loket kan nog aanmerkelijk worden verbeterd door het loket
beter rolstoeltoegankelijk te maken en beter bereikbaar met het openbaar vervoer.
Sommige mensen suggereren om ook loketten op andere locaties te openen. Circa
een kwart van de WVG-aanvragers vindt dat de wachttijden bij het loket te lang
zijn. De helft van de aanvragers vindt het vervelend om naar het loket van de
sociale dienst te moeten voor een WVG-aanvraag.
Over de indicatie zijn de meeste WVG-cliënten positief. Zij zijn tevreden over de
wijze waarop de indicatie heeft plaatsgevonden (82%) en vinden dat men tijdens de
indicatie voldoende is geïnformeerd over de gang van zaken.
Van de aanvragers in 1995 is de aanvraag bij 85% toegekend en bij 9% geheel
afgewezen (vooral vanwege een te hoog inkomen of op grond van indicatiestelling).
Daarnaast heeft 2% de aanvraag zelf ingetrokken, omdat de procedure te veel
rompslomp gaf, omdat men zelf een voorziening had aangeschaft of omdat men de
eigen bijdrage te hoog vond. De overige 4% van de aanvragen is nog in behandeling ten tijde van het onderzoek.
Circa 7% van de aanvragers vond de beschikking onduidelijk. Met name informatie
over de financiële afhandeling en waar men met eventuele vragen terecht kon werd
gemist. Voorzieningen worden niet altijd op tijd geleverd. Zo heeft bij 15% de
levering later plaatsgevonden dan afgesproken. Dit geldt vooral voor rolstoelen.
Ten slotte vindt 36% van de cliënten dat gemeenten na de verstrekking onvoldoende aandacht aan de cliënt schenken.

Tabel 6.17 Ontevredenheid over verschillende aspecten van woningaanpassingen bij WVG-cliënten, naar
leeftijdscategorie en mate van beperkingen,1996 (in procenten)
leeftijdscategorie
< 65 jaar 65 jaar
woningaanpassing aanbrengen
duurde te lang
ontevreden over de wijze van
aanbrengen
voor aanpassing onvoldoende tijd
uitgetrokken
onduidelijk wat er ging gebeuren
uitvoerder was ondeskundig
ontevreden over de kwaliteit a
niet juiste voorziening gekregen a
kan minder met voorziening dan
werd verwachta
(n = aantal personen)
a

ernst van de beperkingen
niet ernstig of volledig ernstig of volledig
hulpbehoevend
hulpbehoevend

13

25

21

36

23

21

11

15

17

14

21
12
9

9
8
4

13
9
6

13
6
0

13
9
6

26
16

15
10

18
12

22
14

18
13

26

24

23

38

24

(43)

(79)

(106)

(16)

(122)

Dit betreft de ontevredenheid over WVG-voorzieningen in het algemeen, niet specifiek over woningaanpassingen.

Bron: Ipso Facto en SGBO (1997) schriftelijk verstrekte aanvullende gegevens
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totaal

In het algemeen zijn de WVG-cliënten erg tevreden over de manier waarop de
woningaanpassingen totstandkomen (zie tabel 6.17). Wel vinden ze vaak dat het
aanbrengen van de aanpassingen te lang duurt. Met name ouderen en mensen met
ernstige beperkingen klagen hierover. Bijna 15% is ontevreden over de manier
waarop de woningaanpassing is aangebracht. Zo vindt men bijvoorbeeld dat er
onvoldoende tijd wordt uitgetrokken om de aanpassing aan te brengen. Hierover
klagen vooral jonge mensen. Vooral mensen met ernstige beperkingen vinden vaak
dat zij minder met een voorziening kunnen doen dan zij hadden verwacht (38%).
Hierbij gaat het wel om kleine aantallen respondenten. In totaal vindt 24% van de
WVG-cliënten dat ze minder met de voorziening konden doen dan ze hadden
verwacht.
Ongeveer 20% van de mensen is ontevreden over de kwaliteit van de verstrekte
voorziening. Bij de roerende woonvoorzieningen is dit percentage beduidend hoger
(30%, zie tabel 6.18). Het is onduidelijk waarom mensen ontevreden zijn. Ongeveer 12% van de cliënten vindt dat zij niet de juiste voorziening hebben gekregen.
Daarnaast vindt circa 13% dat men minder met de verkregen woningaanpassingen
kan doen dan werd verwacht.

Tabel 6.18 Ontevredenheid over woningaanpassingen en woonvoorzieningen bij WVG-cliënten, 1996 (in procenten)
woningaanroerende
passing
woonvoorziening
ontevreden over de kwaliteit
14
30
niet juiste voorziening gekregen
10
14
kan minder met voorziening dan werd verwacht
13
6
Bron: Ipso Facto en SGBO (1997) schriftelijk verstrekte aanvullende gegevens

alle WVGvoorzieningen
19
12
24

6.4.4 Eigen bijdragen in het kader van de WVG 8
Soms moeten cliënten voor een WVG-voorziening een eigen bijdrage betalen. Met
ingang van 1 april 1996 is de eigen bijdrage voor rolstoelen afgeschaft en is voor
andere voorzieningen de eigen bijdrage verlaagd tot maximaal 100 gulden. Veel
gemeenten hebben daarop vooruitlopend al in 1995 hun eigen-bijdrageregeling
aangepast (Ipso Facto en SGBO 1997).
Schattingen die de gemeente maken van deze bijdragen verschillen van schattingen
die cliënten maken. Cliënten vinden het moeilijk om aan te geven welke bedragen
ze op welk moment zelf hebben betaald en in het kader van welke regelingen. Volgens de gemeenten betaalde ongeveer 66% van de cliënten die in 1995 een naturavoorziening kregen een eigen bijdrage (in 1994 was dat 75%). Het gemiddelde
bedrag dat zij betaalden was 516 gulden. Bij de woningaanpassingen moest zelfs
92% van de cliënten een eigen bijdrage betalen, omdat de financiële tegemoetkoming niet kostendekkend was (in 1994 was dat 63%; het is niet duidelijk waardoor dit verschil wordt veroorzaakt). Dit betekent dat in 1995 circa 22.500 personen een eigen bijdrage voor een woningaanpassing moesten betalen.
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Van de cliënten geeft slechts 29% aan dat zij in 1995 een eigen bijdrage hebben
moeten betalen. Dat dit percentage veel lager is dan het percentage dat door de
gemeente is opgegeven, komt doordat aan cliënten alleen gevraagd is naar de eigen
bijdrage die is vermeld in de beschikking. Hierbij ging het dan alleen om bijdragen
voor de voorzieningen die in het cliëntenonderzoek werden bestudeerd. Bovendien
wisten veel mensen niet precies of zij een eigen bijdrage moesten betalen. De percentages die in tabel 6.19 worden vermeld zijn dan ook vermoedelijk te laag. Wel is
hieruit een vergelijking tussen subgroepen te maken. Zo betalen ouderen iets
minder vaak een eigen bijdrage, omdat zij over het algemeen een slechtere inkomenspositie hebben. De ouderen die wel een bijdrage moeten betalen, komen vaker
in financiële problemen dan jongeren. Mensen met ernstige beperkingen moeten
vaker een financiële bijdrage betalen dan mensen met geringe beperkingen en
komen daardoor vaker in financiële moeilijkheden (zie tabel 6.19). Dit laatste werd
ook reeds opgemerkt in de Rapportage gehandicapten 1995 (Timmermans en
Schoemakers-Salkinoja 1996: 104).

Tabel 6.19 Eigen bijdragen die WVG-cliënten moeten betalen, naar leeftijdscategorie en mate van beperkingen,
1996 (in procenten)
leeftijdscategorie
< 65 jaar 65 jaar
eigen bijdrage betaald
in financiële problemen gekomen
(n = aantal personen)

ernst van de beperkingen
niet ernstig of volledig ernstig of volledig
hulpbehoevend
hulpbehoevend

totaal

35
19

28
10

27
12

46
19

29
13

(270)

(532)

(675)

(129)

(802)

Bron: Ipso Facto en SGBO (1997) schriftelijk verstrekte aanvullende gegevens

Toch lijkt de lastendruk van de WVG iets te zijn afgenomen: wanneer mensen in
1995 een eigen bijdrage betaalden, bedroeg dat gemiddeld 4% van het besteedbaar
huishoudensinkomen. In 1994 was dat nog 6%. Een kleine groep (2%) heeft in
1995 meer dan 20% van het inkomen aan eigen bijdragen besteed. In 1994 was dit
6%. De verklaring hiervoor is dat gemeenten hun eigen-bijdrageregelingen in 1995
hebben aangepast. Heel hoge eigen bijdragen kunnen bijvoorbeeld voorkomen bij
woningaanpassingen boven de 45.000 gulden, waarbij mensen tot 1 januari 1988
25% van de kosten zelf moesten vergoeden. Vanaf 1 januari 1998 wordt hiervoor
een eigen bijdrage naar draagkracht berekend.
Cumulatie van eigen bijdragen, in de Rapportage gehandicapten 1995 genoemd als
een van de problemen waar mensen met beperkingen mee te maken krijgen
(Timmermans en Schoenmakers-Salkinoja 1996: 174), blijkt bij WVG-cliënten
nauwelijks voor te komen: slechts 3% van de WVG-cliënten moest naast de eigen
bijdragen voor de WVG ook eigen bijdragen betalen voor andere voorzieningen,
zoals de thuiszorg. Het is niet bekend om welke bedragen het bij deze gecumuleerde eigen bijdragen gaat (er zijn alleen gegevens die zijn gebaseerd op heel kleine
aantallen, zie Ipso Facto en SGBO 1997).
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Nog belangrijker dan het exacte bedrag zijn wellicht de financiële gevolgen van de
eigen bijdragen. In de meeste gevallen konden mensen de eigen bijdragen voor de
WVG-voorziening betalen via de reguliere rekening. Circa een zesde (14%) moest
het spaargeld aanspreken en 6% is via een lening aan het geld gekomen. Van de
mensen die een eigen bijdrage of betaling heeft moeten doen, is 13% naar eigen
zeggen in financiële moeilijkheden gekomen. Deze moeilijkheden uiten zich in het
bezuinigen op vakantie's en extra's, op het onderhouden van sociale contacten en op
de eerste levensbehoeften. Cliënten die geen problemen hadden om rond te komen
hadden vaker een inkomen uit arbeid dan cliënten die wel financiële problemen
hadden (Ipso Facto en SGBO 1997). In hoofdstuk 10 wordt ook ingegaan op de
financiële problemen die mensen met ernstige beperkingen kunnen ervaren.
Woningaanpassingen boven de 45.000 gulden worden niet op basis van de WVG
vergoed, maar via de Ziekenfondsraad. De Ziekenfondsraad maakt hierbij een
afweging tussen een dure woningaanpassing en een intramurale opname. In tabel
6.20 is een overzicht opgenomen van de hoogte van de toegekende subsidies in
1994 en 1995. Hieruit blijkt dat dit soort dure woningaanpassingen, die alleen
worden gebruikt door mensen met zeer ernstige beperkingen, relatief weinig
voorkomen. De WVG-coördinatoren zijn van mening dat de procedure via de
Ziekenfondsraad te bureaucratisch is.9 Zo moeten er soms procedures dubbel
doorlopen worden.
Bovendien blijkt dat er financiële problemen optreden voor de cliënten: niet alleen
moeten zij een eigen bijdrage betalen van 25% van de totale kosten (dus ook het
bedrag onder de 45.000 gulden), maar ook moeten zij dit bedrag vaak zelf voorfinancieren (Ipso Facto en SGBO 1997). Recentelijk heeft het kabinet besloten om
vanaf 1 januari 1998 voor woningaanpassingen boven de 45.000 gulden een eigen
bijdrage naar draagkracht te heffen. De dure woningaanpassingen zullen vanaf
1 januari 1999 bij de WVG worden ondergebracht.

Tabel 6.20 Aantal woningaanpassingen boven de 45.000 gulden en de daarmee samenhangende kosten,
1994-1996 (in absolute aantallen)
aantal toekenningen
totale subsidiebedrag (in miljoenen guldens)
subsidie per woningaanpassing
eigen bijdrage per woningaanpassing
totale kosten woningaanpassing (in miljoenen guldens)

1994

1995

1996 (verwacht)

47
2,7
57.447
19.149
3,6

137
8,3
60.594
20.195
11,1

200

Bron: Ziekenfondsraad (SCP-bewerking)

6.5 Samenvatting
Verreweg het grootste deel van de mensen met ernstige lichamelijke beperkingen,
ongeveer 420.000 van de 560.000 mensen met beperkingen, woont zelfstandig
(74%). Omdat in de Rapportages ouderen expliciet aandacht wordt geschonken
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aan de woonsituatie van ouderen, wordt in deze samenvatting het accent gelegd bij
de mensen met beperkingen die jonger zijn dan 65 jaar. Deze groep woont over het
algemeen in een woning uit de reguliere woningvoorraad. Wel wonen zij iets
minder vaak in een eengezinswoning en minder vaak in een eigen woning dan
mensen zonder beperkingen, ook als wordt gecorrigeerd voor inkomen, leeftijd of
huishoudenssamenstelling. Dat mensen met beperkingen minder vaak een eigen
woning bezitten hangt waarschijnlijk samen met het feit dat zij minder vaak aan
het arbeidsproces deelnemen en dus moeilijker een hypotheek kunnen afsluiten.
Met name de laatste paar jaar neemt het eigen-woningbezit onder mensen met
ernstige belemmeringen af, terwijl dat voor andere mensen toeneemt.
Mensen met ernstige lichamelijke beperkingen betalen gemiddeld, na aftrek van de
huursubsidie, netto circa 480 gulden per maand aan huur, hetgeen 120 gulden
minder is dan de mensen zonder beperkingen. Mensen met beperkingen hebben
echter ook een beduidend lager inkomen. Dit geldt echter met name voor ouderen.
Voor mensen met beperkingen die jonger zijn dan 65 jaar is de huurquote, het
percentage van het inkomen dat aan huur wordt besteed, ongeveer hetzelfde als
voor mensen zonder beperkingen.
De nettowoonlasten van mensen die ernstige belemmeringen ondervinden, zijn
gemiddeld minder gestegen (146 gulden per maand in acht jaar tijd) dan bij
mensen die geen belemmeringen ondervinden (191 gulden per maand). Echter, ook
hun inkomen is achtergebleven (zie ook hoofdstuk 5). Gemiddeld betalen mensen
met belemmeringen een iets hoger percentage van hun inkomen aan woonlasten
dan mensen die geen belemmeringen ondervinden.
Ruim 250.000 huishoudens met ernstige beperkingen (59%) woont in een slecht
toegankelijke woning (dat wil zeggen in een woning met een buiten- of binnentrap). Het zijn vooral de oudere mensen met beperkingen die wel in een goed toegankelijke woning wonen. Bij 40% van de huishoudens met ernstige beperkingen
zijn woningaanpassingen aangebracht.
Sommige mensen met verstandelijke beperkingen hebben behoefte aan een speel- of
oppasruimte. Dit soort aanpassingen worden niet vergoed door de WVG, omdat
deze zich alleen richt op woningaanpassingen als gevolg van ergonomische belemmeringen.
In 1996 werden via de WVG circa 85.000 woonvoorzieningen verstrekt, waarvan
ongeveer 55% woningaanpassingen. In het algemeen zijn de WVG-cliënten erg
tevreden over de manier waarop de woningaanpassingen totstandkomen. Wel
klagen ouderen en mensen met ernstige beperkingen dat het aanbrengen van de
aanpassingen te lang duurt. Jongere mensen klagen erover dat er onvoldoende tijd
wordt uitgetrokken om de aanpassing aan te brengen. Ongeveer 30% van de
mensen is ontevreden over de kwaliteit van de verstrekte woonvoorziening. Circa
13% vindt dat zij minder met de verkregen woningaanpassingen kunnen doen dan
zij verwacht hadden.
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Cliënten moeten voor sommige WVG-voorzieningen een eigen bijdrage betalen. In
1996 is de eigen bijdrage voor rolstoelen afgeschaft en voor andere voorzieningen
verlaagd tot maximaal 100 gulden. Sommige gemeenten hebben daarop vooruitlopend al in 1995 hun eigen bijdragen verlaagd. Hierdoor lijkt de lastendruk van de
WVG iets te zijn afgenomen: wanneer mensen in 1995 eigen bijdragen betaalden,
bedroeg die gemiddeld 4% van het besteedbaar huishoudensinkomen (in 1996 was
dat 6%). Toch komt nog altijd 13% van de mensen die een eigen bijdrage hebben
moeten doen naar eigen zeggen in financiële moeilijkheden.
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Voor een beschrijving van het begrip '(motorische) beperkingen' wordt verwezen naar de paragrafen 2.2
en 2.3.
Het gaat hierbij niet om huishoudens, maar om personen. De woningvoorraad bevat minder
koopwoningen.
De woonlasten van eigenaren-bewoners zijn buiten beschouwing gelaten, omdat deze niet volledig zijn
te achterhalen op basis van het AVO'95. In andere bestanden, zoals het Woningbehoefteonderzoek van
het CBS, zijn mensen met beperkingen niet als afzonderlijke categorie te identificeren.
Er bestaan verschillende richtlijnen voor aanpasbaar bouwen, uitgegeven door verschillende instanties.
De meeste richtlijnen hebben betrekking op de (minimum)maten van doorgangen en de mogelijkheid
om een lift te plaatsen.
Bijvoorbeeld: bij een norminkomen wordt ruim 85% van de kosten van de woningaanpassing vergoed
en bij een inkomen van driemaal de norm wordt circa 65% vergoed (Ipso Facto en SGBO 1997: 27).
Onder woonvoorzieningen worden verstaan: woningaanpassingen, zoals aanpassingen aan het toilet of
in de badkamer (verhoogde toiletpot, beugels), verhuiskostenvergoedingen, roerende
woonvoorzieningen (aangepast meubilair, badzitje) en 'overige woonvoorzieningen'.
Met saneren wordt hier bedoeld dat wanneer bijvoorbeeld cara wordt geconstateerd, er tapijten moeten
worden vervangen door zeil of andere vochtig afneembare vloerbedekking. Ook het vervangen van
beddengoed, gordijnen of meubels kan noodzakelijk zijn. Dit type woningsaneringen werd vóór de
invoering van de WVG vergoed via de AAW.
Gemeenten kunnen niet alleen eigen bijdrage heffen (over een voorziening in natura) maar ook eigen
betalingen. Hierbij gaat het om het eigen aandeel dat de gehandicapte betaalt aan een voorziening,
waarvoor de gemeente een financiële tegemoetkoming verleent. In de tekst wordt in het vervolg alleen
gesproken over 'eigen bijdragen'.
Inmiddels heeft de Ziekenfondsraad de beoordelingsprocedure herzien, zodat deze nu in vier maanden
kan worden afgehandeld.

7 HULPMIDDELEN EN HULPVERLENING

7.1 Inleiding
In de beleidsnota De perken te buiten (TK 1994/1995a) wordt met betrekking tot de
zorgverlening aan mensen met beperkingen vrijwel alleen aandacht besteed aan de
(intra- en semi-murale) zorg voor mensen met verstandelijke beperkingen.
Daarnaast wordt ingegaan op enkele specifieke groepen, zoals doven, of peuters
met een motorische beperking. Hoewel niet expliciet genoemd in de vorenstaande
nota, kunnen mensen met beperkingen ook gebruik maken van algemene
zorgvoorzieningen zoals hulpmiddelen, de thuiszorg of informele hulpverleners.
Een recente ontwikkeling in de zorgverlening die in De perken te buiten wel aan
bod komt, is het 'persoonsgebonden budget', waarbij mensen na een indicatie een
budget toegewezen krijgen dat zij zelf kunnen inzetten.
In dit hoofdstuk wordt een beeld gegeven van de hulpverlening aan mensen met
beperkingen die zelfstandig wonen, dat wil zeggen die niet in een instelling
verblijven. Eerst wordt aandacht besteed aan het gebruik van hulpmiddelen (§ 7.2).
Hierbij kan gedacht worden aan zowel hulpmiddelen die tijdelijk van het kruiswerk
worden geleend als aan hulpmiddelen die voor langere tijd worden verstrekt via de
Wet voorzieningen gehandicapten (WVG). Voor veel mensen met beperkingen
bieden dit soort hulpmiddelen de mogelijkheid om zelfstandig bepaalde activiteiten
uit te voeren. Mensen met ernstige beperkingen bij de persoonlijke verzorging of de
huishoudelijke activiteiten zijn soms aangewezen op de zorg van anderen. Dit kan
zowel de thuiszorg zijn als de zorg van informele hulpverleners. Beide vormen van
zorg komen in paragraaf 7.3 aan bod. Hierbij wordt alleen aandacht besteed aan
mensen met lichamelijke beperkingen. In paragraaf 7.4 wordt aandacht besteed aan
de hulpverlening aan mensen met verstandelijke beperkingen die thuis wonen.
Hierbij is gebruikgemaakt van een studie van Van Berkum en Haveman (1995), die
de zorgverlening aan thuiswonende mensen met verstandelijke beperkingen in de
drie zuidelijke provincies hebben onderzocht. Het persoonsgebonden budget is het
onderwerp van paragraaf 7.5. Hier wordt niet alleen gekeken naar de aantallen en
de kenmerken van de budgethouders, maar wordt ook ingegaan op hun ervaringen.
Het hoofdstuk wordt afgesloten met een samenvatting (§ 7.6).
In figuur 7.1 worden de verschillende vormen van ondersteuning nog eens op een
rijtje gezet.
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Figuur 7.1 Hulpmiddelen en hulpverlening die mensen met beperkingen kunnen ondersteunen
hulpmiddelen die zelfstandig functioneren mogelijk maken



informele hulp van verwanten en bekenden



ondersteuning van informele hulp met hulpmiddelen of dagopvang



professionele hulp van instellingen voor thuiszorg of persoonsgebonden budget
semi- of intramurale zorg (hoofdstuk 8)

Het gebruik van intra- en semi-murale zorg door mensen met beperkingen, alsmede
de begeleiding die geboden wordt in adl-clusterwoningen, wordt beschreven in het
hoofdstuk over de combinatie van wonen en zorg (hoofdstuk 8).
7.2 Het gebruik van hulpmiddelen
Met ingang van 1 april 1994, toen de Wet voorzieningen gehandicapten (WVG)
van kracht werd, is het stelsel waarin de verstrekking van hulpmiddelen wordt
geregeld, ingrijpend gewijzigd. Sinds de invoering van de WVG vallen de woonen vervoersvoorzieningen, inclusief rolstoelen, onder de verantwoordelijkheid van
de gemeente. Voor medische hulpmiddelen (zoals infuuspompen of dialyseapparatuur) kan men een beroep doen op de zorgverzekeraar. Daarnaast kunnen mensen
die daar lid van zijn hulpmiddelen tijdelijk lenen bij de thuiszorg (de voormalige
hulpmiddelendepots van de kruisvereniging). Voor werk- en onderwijsvoorzieningen kunnen mensen die werken of onderwijs volgen een beroep doen op de Algemene arbeidsongeschiktheidswet (AAW). In deze paragraaf wordt alleen aandacht
besteed aan de hulpmiddelen die worden uitgeleend door het kruiswerk. De
woningaanpassingen kwamen reeds aan de orde in hoofdstuk 6. In hoofdstuk 9
wordt aandacht geschonken aan de vervoersvoorzieningen.
De directe aanleiding tot herziening van het voorzieningenstelsel was dat het
kabinet een einde moest maken aan de ongelijke behandeling in de AAW van
mensen die jonger en mensen die ouder zijn dan 65 jaar.1 Daarnaast beoogde deze
wet het stelsel van voorzieningen voor gehandicapten overzichtelijker te maken en
meer samenhang in de verstrekking ervan aan te brengen. Door de hulpmiddelenverstrekking bij de gemeente onder te brengen tracht men de bereikbaarheid en
overzichtelijkheid te vergroten. Het idee achter de WVG is dat gemeenten een voorzieningenpakket aanbieden dat aansluit op de lokale mogelijkheden en op de individuele omstandigheden van de persoon met beperkingen. Zo kan de gemeente
kiezen voor een collectief-vervoersmogelijkheid in plaats van voor taxikostenvergoeding, of kan zij in plaats van een gevraagde woningaanpassing een verhuiskostenvergoeding aanbevelen.
Voor leden van de thuiszorg zijn kosteloos verschillende hulpmiddelen tijdelijk te
leen. Dit betreft met name standaardproducten: eenvoudige, niet individueel
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aangepaste hulpmiddelen en verpleegartikelen voor tijdelijk gebruik (maximaal
drie maanden; te verlengen tot een half jaar). Indien hulpmiddelen langer nodig
zijn, dient men deze bij een andere instantie, zoals de zorgverzekeraar, aan te
vragen.
In 1995 heeft ongeveer 10% van de zelfstandig wonende huishoudens hulpmiddelen van het kruiswerk geleend (zie tabel 7.1). Mensen met ernstige fysieke
beperkingen lenen ongeveer 2,5 keer zo vaak hulpmiddelen als mensen zonder
(langdurige) beperkingen. Deze laatste groep bevat ook mensen die voor korte tijd
een hulpmiddel nodig hebben: wanneer iemand na een operatie voor korte tijd een
paar krukken leent, wordt deze persoon niet als langdurig beperkt gezien. Jongere
huishoudens lenen iets vaker hulpmiddelen dan huishoudens waarvan het hoofd
tussen de 55 en de 74 jaar is, omdat jongere mensen ook kraamhulpmiddelen lenen.

Tabel 7.1 Huishoudens die hulpmiddelen van kruisverenigingen hebben geleend, naar de ernst van motorische
beperkingen van een of meer leden van dat huishouden en de leeftijdscategorie van het hoofd van het huishouden,
1995 (in procenten)

18-54 jaar
55-74 jaar
 75 jaar
totaal
(n)

geen
beperkingen

lichte
beperkingen

matige
beperkingen

ernstige
beperkingen

totaal

10
6
7
9

13
8
9
11

13
11
13
12

25
25
21
24

11
9
12
10

(4.317)

(1.216)

(638)

(288)

(6.459)

Bron: SCP (AVO'95)

In tabel 7.2 wordt weergegeven welk type beperkingen invloed hebben op het lenen
van artikelen van het kruiswerk. In de kolom 'feitelijk' staat het percentage
huishoudens vermeld dat artikelen van het kruiswerk leent. Sommige typen
beperkingen hangen echter met elkaar samen. Zo hebben mensen die moeite
hebben met lopen vaak ook problemen met de persoonlijke verzorging. Daarom
wordt in de laatste kolom ook weergegeven wat de invloed van een type beperking
is, waarbij wordt gecorrigeerd voor de andere typen beperkingen. In deze kolom
staan odds ratios. Een odds ratio groter dan 1 betekent dat bij die huishoudens de
verhouding tussen de huishoudens die hulpmiddelen lenen en de huishoudens die
geen hulpmiddelen lenen groter is dan bij de referentiecategorie (mensen die geen
beperkingen ervaren; deze categorie is niet vermeld in de tabel). Een odds ratio
kleiner dan 1 betekent dat die verhouding kleiner is.
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Tabel 7.2 Huishoudens die hulpmiddelen hebben geleend van kruisverenigingen, naar aard en ernst van de
eventuele beperkingen van een van de leden van het huishouden, 1995 (in procenten en odds ratios)a
feitelijk
(%)

gecorrigeerd
(odds ratio)

huishoudelijke verzorging
matige beperkingen
12
1,24
ernstige beperkingen
20
1,38
persoonlijke verzorging
matige beperkingen
13
0,88
ernstige beperkingen
24
1,27
zich verplaatsen
sign.
matige beperkingen
12
1,17
ernstige beperkingen
24
1,91
arm/handfunctie
matige beperkingen
13
1,03
ernstige beperkingen
12
0,86
zitten en staan
matige beperkingen
11
1,10
ernstige beperkingen
21
1,46
horen
matige beperkingen
9
0,82
ernstige beperkingen
16
1,28
zien
sign.
matige beperkingen
8
0,60
ernstige beperkingen
9
0,53
a
De categorie 'geen beperkingen', de referentiecategorie (met een odds ratio van 1,00) is niet vermeld in de tabel.
Bron: SCP (AVO'95)

Zo valt uit tabel 7.2 af te leiden dat huishoudens waar ten minste een lid ernstige
beperkingen ondervindt bij het verplaatsen beduidend vaker hulpmiddelen bij het
kruiswerk lenen dan mensen die deze beperkingen niet kennen. Daarentegen lenen
huishoudens met mensen die beperkingen hebben bij het zien minder vaak
hulpmiddelen. Gezichtshulpmiddelen worden nauwelijks verstrekt via de uitleen
van het kruiswerk. De meeste gezichtshulpmiddelen (brillen, lenzen) worden
vergoed via de AWBZ of worden zelf aangeschaft door de gebruiker. Wanneer
slechtzienden of blinden ook andere beperkingen hebben, dan lijken zij niet
geholpen met (een deel van) het hulpmiddelenaanbod van het kruiswerk. Zo zijn de
meeste loophulpmiddelen (krukken, rolstoelen, overige loophulpmiddelen), die
samen bijna 40% uitmaken van de geleende verpleegartikelen (Timmermans en
Schoemakers-Salkinoja 1996), niet bruikbaar voor mensen met ernstige
gezichtsbeperkingen die ook een 'witte stok' gebruiken.
Mensen met ernstige motorische beperkingen lenen veel vaker hulpmiddelen dan
mensen zonder of met lichte beperkingen (zie tabel 7.3). Dit is opvallend, in
zoverre dat de hulpmiddelen van het kruiswerk slechts voor een beperkte periode
geleend kunnen worden, terwijl deze mensen vaak voor een langere periode
hulpmiddelen nodig hebben. Blijkbaar lenen mensen met ernstige beperkingen
vaak hulpmiddelen om deze een tijdje uit te proberen of als overbrugging van de
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periode dat zij moeten wachten op hulpmiddelen die zijn aangevraagd bij de WVG
of de zorgverzekeraar. Zo wordt een rolstoel die bij de WVG wordt aangevraagd
gemiddeld na 67 dagen geleverd (Ipso Facto en SGBO 1997). Deze gegevens
impliceren dat mensen steeds nieuwe hulpmiddelen nodig hebben. Een verklaring
hiervoor is dat sommige chronische aandoeningen een progressief karakter hebben:
mensen hebben aanvankelijk voldoende aan een kruk, hebben later een rollator
(looprekje met wielen) nodig en hebben weer later behoefte aan een rolstoel.
Meerpersoonshuishoudens lenen vaker hulpmiddelen dan eenpersoonshuishoudens,
doordat er in een meerpersoonshuishouden meer mensen kans hebben om (tijdelijk)
hulpmiddelen nodig te hebben. Mensen in de leeftijdscategorie 55-74 jaar lenen
minder vaak hulpmiddelen dan jongere mensen (die vaak ook kraamhulpmiddelen
lenen) en 75-plussers.

Tabel 7.3 Gebruik van hulpmiddelen door huishoudens, naar een aantal achtergrondkenmerken, 1995 (in procenten
en odds ratios)
feitelijk
(%)
ernst van de motorische beperkingen
geen
licht
matig
ernstig
huishoudenssamenstelling
alleenstaand
samenwonend
leeftijdscategorie
18-54 jaar
55-74 jaar
 75 jaar
inkomenscategorie
1e 25%-groep (laagste inkomens)
2e 25%-groep
3e 25%-groep
4e 25%- groep (hoogste inkomen)

11
9
12

gecorrigeerd
(odds ratio)
sign.
1,00
1,22
1,51
3,72
sign.
1,00
2,19
sign.
1,00
0,73
1,04

8
13
12
12

1,00
1,18
1,08
1,00

10
11
12
24
6
13

Bron: SCP (AVO'95)

Het gebruik van hulpmiddelen is de laatste jaren iets gestegen, zo blijkt uit
tabel 7.4. In de jaren negentig hebben huishoudens iets vaker hulpmiddelen
geleend (10%) dan in de jaren tachtig (9%). Met name de oudere huishoudens
lenen vaker hulpmiddelen dan vroeger: thans leent ongeveer 12% van de oudere
huishoudens hulpmiddelen bij het kruiswerk. Ongeveer tien jaar geleden was dat
9%. Waarschijnlijk komt dit doordat ouderen steeds langer zelfstandig blijven
wonen. Ook is er een toename in het lenen van hulpmiddelen bij het kruiswerk te
constateren bij de huishoudens waarvan het hoofd (ernstige) belemmeringen
ondervindt.
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Tabel 7.4 Huishoudens die hulpmiddelen hebben geleend, naar mate van belemmeringena en leeftijdscategorie van
het hoofd van het huishouden, 1983-1995 (in procenten)
mate van belemmeringen
geen
matig
ernstig
leeftijdscategorie
18-54 jaar
55-74 jaar
 75 jaar
totaal
a

1983

1987

1991

1995

9
7
11

9
10
13

10
10
19

10
10
16

10
6
9

11
6
9

11
7
11

11
9
12

9

10

10

10

Het begrip 'belemmeringen' wordt toegelicht in paragraaf 2.3.

Bron: SCP (AVO'83, '87, '91, '95)

7.3 Beroep op hulpverlening door mensen met lichamelijke beperkingen
Voor sommige handelingen bestaan geen geschikte hulpmiddelen. Zo blijkt
bijvoorbeeld dat er niet of nauwelijks geschikte hulpmiddelen zijn voor activiteiten
die een fijne motoriek vereisen (zoals het openen en sluiten van kleding) of
activiteiten waarbij men zich in verschillende omgevingen beweegt, zoals
boodschappen doen en schoonmaken (Willems en Van Boxsel 1997). Voor dit soort
activiteiten zijn mensen met beperkingen vaak aangewezen op de hulp van
anderen. In deze paragraaf wordt niet alleen aandacht besteed aan de hulp bij de
persoonlijke verzorging en het huishoudelijke werk, die wordt geboden door de
thuiszorg en informele hulpverleners, maar ook aan de paramedische zorg.
In tabel 7.5 staat bij wijze van eerste verkenning weergegeven hoeveel procent van
de huishoudens hulp krijgt bij de persoonlijke of huishoudelijke verzorging, naar
mate van de beperkingen die een van de leden van het huishouden ondervindt.
Hierbij is onderscheid gemaakt tussen diverse vormen van thuiszorg (gezinsverzorging en wijkverpleging), informele hulp (binnen en buiten het huishouden) en
particuliere huishoudelijke hulp.
Hulp bij de persoonlijke verzorging komt vrijwel alleen voor bij mensen met
ernstige of matige beperkingen. De thuiszorg - de wijkverpleging iets vaker dan de
gezinsverzorging - neemt hier het grootste deel van de verzorging voor haar rekening. Circa 52.000 huishoudens waarvan een van de leden ernstige beperkingen
heeft, krijgen gezinsverzorging en circa 60.000 huishoudens wijkverpleging. Deze
groepen overlappen elkaar deels. De informele hulp is iets vaker afkomstig van
buiten het huishouden dan van binnen het huishouden. Deze informele hulp betreft
met name hulp van familieleden (Timmermans en Schoemakers-Salkinoja 1996).
Huishoudens met ernstige beperkingen krijgen bij de huishoudelijke activiteiten de
meeste hulp van de gezinsverzorging (circa 120.000 huishoudens), gevolgd door
informele hulp van buiten het huishouden. Hulp bij de huishoudelijke verzorging
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wordt ook wel geboden aan mensen die geen of lichte beperkingen ondervinden.
Dit betreft dan vooral hulp van particuliere of informele hulpverleners buiten het
huishouden (werkster, familie, buren). Informele huishoudelijke hulp binnen een
huishouden wordt nauwelijks gegeven. Dit hangt wellicht samen met het feit dat
partners het zo vanzelfsprekend vinden dat zij elkaar helpen bij het doen van
boodschappen of het zware huishoudelijke werk, dat ze elkaars steun niet snel als
hulp zullen ervaren (zie ook Timmermans et al. 1997b).

Tabel 7.5 Gebruik van hulp bij de persoonlijke verzorging en de huishoudelijke verzorging door huishoudens, naar
ernst van de beperkingen van leden van het huishouden, 1995 (in procenten)
geen
lichte
matige
ernstige
beperkingen beperkingen beperkingen beperkingen

totaal

hulp bij de persoonlijke verzorging
gezinsverzorging
wijkverpleging
informele hulp binnen huishouden
informele hulp buiten huishouden

1
1
1
1

1
2
1
2

3
3
2
3

13
15
6
10

2
2
1
2

hulp bij de huishoudelijke verzorging
gezinsverzorging
informele hulp binnen huishouden
informele hulp buiten huishouden
particuliere huishoudelijke hulp

1
1
3
6

3
2
5
11

10
3
14
10

30
7
23
15

4
2
6
8

(4.042)

(1.365)

(754)

(409)

(6.570)

(n)
Bron: SCP (AVO'95)

De samenhang tussen het gebruik van diverse vormen van hulp blijkt uit tabel 7.6.
Van de huishoudens met leden met ernstige beperkingen krijgt bij de persoonlijke
verzorging 15% hulp van de thuiszorg, 8% hulp van informele hulpverleners of
particuliere hulp (waarbij dit laatste nauwelijks voorkomt) en 8% een combinatie
van thuiszorg en informele hulp. Dit betekent dat bijna 70% van de huishoudens
met ernstige beperkingen - ongeveer 275.000 huishoudens - geen hulp krijg bij de
persoonlijke verzorging. Bij de huishoudens met matige beperkingen krijgt 10%
een vorm van hulp bij de persoonlijke verzorging.
Bij de huishoudelijke verzorging krijgt ongeveer een kwart van de huishoudens met
ernstige beperkingen hulp van de thuiszorg en circa een derde hulp van informele
of particuliere hulpverleners. Slechts 7% krijgt zowel hulp van de thuiszorg als
hulp van een andere bron. Ongeveer 35% van de huishoudens met ernstige
beperkingen (circa 140.000 huishoudens) krijgt geen hulp bij de huishoudelijke
verzorging. Bij de huishoudens met matige beperkingen is dit percentage
aanzienlijk hoger: hier krijgt ongeveer twee derde van de huishoudens geen hulp.
Met name het percentage huishoudens dat thuiszorg krijgt, al dan niet in
combinatie met andere hulp, is lager bij huishoudens met matige beperkingen dan
bij huishoudens met ernstige beperkingen.
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Tabel 7.6 Gebruik van (combinaties van) thuiszorg, informele hulp en particuliere hulp door huishoudens, naar ernst
van de beperkingen van gezinsleden, 1995 (verticaal gepercenteerd)
geen
beperkingen

lichte
beperkingen

hulp bij de persoonlijke verzorging
geen hulp
gezinsverzorging of wijkverpleging
informele of particuliere hulpa
beide

98
1
1
0

96
2
2
0

90
5
4
1

69
15
8
8

95
2
2
1

hulp bij de huishoudelijke verzorging
geen hulp
gezinsverzorging of wijkverpleging
informele of particuliere hulp a
beide

89
1
10
0

81
3
16
0

66
9
23
2

35
23
35
7

81
3
15
1

(4.042)

(1.365)

(754)

(409)

(6.570)

(n)
a

matige
ernstige
beperkingen beperkingen

totaal

Hierbij is ook de informele hulp van huisgenoten inbegrepen.

Bron: SCP (AVO'95)
Tabel 7.7 Kenmerken van huishoudens met ernstige beperkingen die geen gebruik van zorg maken, 1995 (verticaal
gepercenteerd)

leeftijdscategorie hoofd huishouden
18-54 jaar
55-74 jaar
 75 jaar
huishoudenssamenstelling
alleenstaande mannen
alleenstaande vrouwen
samenwonenden
inkomenscategorie
1e 25%-groep (laagste inkomens)
2e 25%-groep
3e 25%-groep
4e 25%-groep (hoogste inkomens)
(n)

geen hulp bij
persoonlijke verzorging

geen hulp bij
huishoudelijke activiteiten

25
39
36

30
52
18

9
33
59

7
15
79

72
14
10
4

63
20
12
4

(283)

(142)

Bron: SCP (AVO'95)

Het feit dat huishoudens geen hulp hebben, zegt niets over het feit of zij hulp
zouden willen hebben. Om daar meer inzicht in te krijgen wordt eerst gekeken naar
de groep huishoudens met ernstige beperkingen die geen enkele vorm van hulp
krijgen (zie hiertoe tabel 7.7). De meeste van deze huishoudens zijn twee- of
meerpersoonshuishoudens. Vermoedelijk redden deze mensen het samen. Er is
echter ook een groep alleenstaanden, met name vrouwen, met ernstige beperkingen
die geen enkele vorm van hulp krijgen. Deze vrouwen hebben vaak een laag
inkomen en zijn vaak 55 jaar of ouder.
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Het zijn dus met name ouderen die wel beperkingen kennen, maar geen gebruik
maken van hulp. In tabel 7.8 wordt aangegeven welke hulpwensen ouderen met
matige of ernstige beperkingen hebben. Daartoe is deze groep in de volgende
subgroepen ingedeeld (Timmermans et al. 1997b):
- ouderen die geen gebruik maken van thuiszorg, maar wel informele of
particuliere hulp hebben (en eventueel de hierna te noemen voorzieningen);
- ouderen die geen hulp ontvangen of van een maaltijdvoorziening gebruikmaken, maar wel een aangepaste woning en/of een ouderenwoning bewonen
(en eventueel beschikken over hulpmiddelen of een maaltijdvoorziening);
- ouderen die over geen van de hiervoor genoemde voorzieningen beschikken,
maar wel over vervoersvoorzieningen en/of hulpmiddelen bij het lopen en/of
hulpmiddelen bij het zien en/of een maaltijdvoorziening;
- ouderen die over geen enkele van de hiervoor genoemde voorzieningen
beschikken.

Tabel 7.8 Hulpwensen onder gebruikers en niet-gebruikers van voorzieningen, personen van 65 jaar en ouder met
matige of ernstige beperkingen, 1996 (in procenten)

heeft behoefte aan thuiszorg
heeft behoefte aan informele hulp

gebruikt geen
thuiszorg,
wel andere
hulpbron
13

(n)

(848)

ontvangt geen hulp
heeft wel ouderenwoning of woningaanpassingen

heeft hulp noch
woonvoorzieningen,
wel hulpmiddelen of
maaltijdvoorziening

heeft geen
voorzieningen

4

13

4

(653)

(104)

(369)

Bron: CBS (EBB-ouderen '96) SCP-bewerking

Ongeveer 13% van de mensen die informele zorg hebben, geeft aan behoefte te
hebben aan thuiszorg. Het is niet bekend of deze mensen zich ook daadwerkelijk bij
de thuiszorg hebben aangemeld. Daarnaast zijn er ouderen die alleen over hulpmiddelen beschikken en graag een beroep zouden doen op informele hulp. Dit
betreft echter een kleine groep ouderen. Al met al lijkt het erop dat de voorzieningen een behoorlijk bereik hebben.
In hoeverre krijgen de mensen die wel thuiszorg ontvangen voldoende hulp? Uit
onderzoek van Gorter (1989) blijkt dat ongeveer 10% van de mensen met beperkingen (meer) hulp wilde hebben bij de persoonlijke verzorging en ongeveer 20%
(meer) hulp bij het verplaatsen, het huishouden of verpleegkundige handelingen
(zie tabel 7.9)
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Tabel 7.9 Oordeel over de hoeveelheid hulp voor personen van 12 jaar en ouder die beperkingen ondervinden als
gevolg van lichamelijke of meervoudige stoornissen, 1989 (in procenten)
krijgt (grotendeels)
alle hulp die nodig is

krijgt voor de helft of
minder de benodigde hulp

geen opgave

(n)

87
74
69
76

10
20
21
19

4
9
7
15

(128)
(203)
(253)
(108)

persoonlijke verzorging
zich verplaatsen
huishoudelijke verzorging
verpleegkundige handelingen
Bron: Gorter (1989)

De meeste mensen die hulp hebben, zijn tevreden over de omvang van de verkregen
hulp (zie tabel 7.10). Het zijn dus mensen die (nog) geen hulp hebben die
ontevreden zijn over dit gebrek aan hulp. Het is onduidelijk of deze huishoudens
hulp hebben aangevraagd en zijn afgewezen, nog op de wachtlijst staan of nooit een
aanvraag bij de thuiszorg hebben ingediend.

Tabel 7.10 Mate waarin mensen hulp gebruiken en meer hulp zouden willen hebben, naar mate van beperkingen,
1993 (in procenten)
sterke belemmeringen
lichte belemmeringen
geen belemmeringen
(n)

heeft geen hulp

wil meer hulp

wil beetje meer hulp

heeft voldoende hulp

61
81
96

2
-

2
1
-

35
18
4

(24.526)

(75)

(113)

(2.180)

Bron: CBS (DLO'89-'93)

Cliënten klagen steeds meer over het feit dat de thuiszorg te weinig hulp verleent.
Uit de registratie van de Landelijke klachtencommissie thuiszorg blijkt dat er in
1996 117 klachten werden ingediend, circa 20% meer dan het jaar daarvoor (LVT
1997). Met name het aantal klachten over voortijdige beëindiging en vermindering
van hulp vertoont een duidelijke stijging (van 21 naar 52 klachten). Cliënten van
de thuiszorg kunnen niet alleen ontevreden zijn over de hoeveelheid thuiszorg die
zij ontvangen, maar ook over de manier waarop de zorg wordt verleend. Enkele
thuiszorgcliënten die langdurig (langer dan twee jaar) ervaring hebben met de
thuiszorg noemen de volgende knelpunten (Plemper et al. 1995: 18):
- het tekort aan thuishulp: de discrepantie tussen de behoefte aan thuishulp en
het beschikbare aanbod;
- het gebrek aan flexibiliteit bij de uitvoering van de thuishulp, met name de
starheid waarmee thuiszorginstellingen de regels hanteren;
- de organisatie van de thuishulp, met name de wisseling van hulpverleners;
- onervarenheid en ondeskundigheid van de hulpverleners, met name ten
aanzien van huishoudelijke taken en de kennis over ziekten en handicaps, en
een te sterke gerichtheid van hulpverleners op de kortdurende hulpvraag;
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-

de overbelasting van de mantelzorg, mede door het tekort aan professionele
zorg;
de bejegening door hulpverleners: paternalistisch, charitatief en bemoeizuchtig.

Toch zijn cliënten van de thuiszorg over het algemeen wel tevreden over de
kwaliteit van de geboden hulp. Thuiszorgcliënten lijken de afgelopen jaren meer
inspraak te hebben gekregen bij het vaststellen van de soort, de hoeveelheid en het
tijdstip van de zorgverlening (De Bruin et al. 1996).
In tabel 7.11 wordt weergegeven welke typen beperkingen leiden tot hulp bij de
persoonlijke verzorging of huishoudelijke hulp. Hierbij is gekeken naar zowel het
krijgen van hulp in het algemeen, ongeacht het type hulpverlener, als naar de hulp
van de thuiszorg. In de tabel zijn de odds ratios weergegeven, waarbij een odds
ratio groter dan 1 wil zeggen dat de verhouding tussen huishoudens die thuiszorg
gebruiken en de huishoudens die dat niet doen groter is dan bij de referentiegroep
(mensen zonder beperkingen). Hier wordt dus weergegeven in hoeverre de
verschillende typen beperkingen afzonderlijk bijdragen aan het gebruik van zorg,
rekening houdend met de onderlinge samenhang tussen verschillende typen
beperkingen.

Tabel 7.11 Gebruik van hulp bij de persoonlijke verzorging en de huishoudelijke activiteiten, naar type en ernst van
de beperkingen van gezinsleden, 1995 (in odds ratios)a
persoonlijke verzorging
thuiszorg of
informele hulp
sign.
2,52
6,40
sign.
1,10
2,98
sign.
1,89
2,61

alleen thuiszorg

huishoudelijke hulp
thuiszorg, informele hulp
of particuliere hulp
sign.
2,68
8,79
sign.
0,70
1,07
sign.
1,65
2,44

alleen thuiszorg

huishoudelijke verzorging
sign.
sign.
matige beperkingen
3,15
11,65
ernstige beperkingen
11,75
33,21
persoonlijke verzorging
sign.
matige beperkingen
0,83
1,02
ernstige beperkingen
2,17
1,64
zich verplaatsen
sign.
matige beperkingen
2,11
1,51
ernstige beperkingen
1,78
1,26
arm/handfunctie
matige beperkingen
0,83
0,68
0,99
1,03
ernstige beperkingen
1,01
0,78
0,71
0,53
zitten/opstaan
matige beperkingen
1,06
1,28
1,16
0,89
ernstige beperkingen
0,77
0,92
1,27
1,17
horen
sign.
matige beperkingen
1,29
1,62
1,03
0,80
ernstige beperkingen
0,86
0,78
1,18
1,29
zien
sign.
sign.
matige beperkingen
0,98
1,08
0,91
1,48
ernstige beperkingen
1,22
1,32
1,89
1,89
a
De categorie 'geen beperkingen', de referentiecategorie (met een odds ratio van 1,00), is niet vermeld in de
tabel.
Bron: SCP (AVO'95)
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Huishoudens krijgen niet alleen vaker hulp bij de persoonlijke verzorging naarmate
zij meer problemen hebben bij die persoonlijke verzorging, maar ook naarmate zij
meer problemen hebben bij de huishoudelijke verzorging of het zich verplaatsen.
Huishoudens met matige gehoorproblemen hebben iets vaker thuiszorg bij de
persoonlijke verzorging dan huishoudens zonder of huishoudens met ernstige
gehoorproblemen. Deze verschillen zijn echter gering.
Hulp bij de huishoudelijke verzorging wordt uiteraard vaker gegeven naarmate
huishoudens meer problemen ondervinden bij de huishoudelijke verzorging.
Daarnaast krijgen huishoudens met leden die ernstige problemen hebben bij het
zien vaker hulp van de thuiszorg dan huishoudens die hierbij geen problemen
ondervinden. De andere typen beperkingen hebben geen invloed op het al dan niet
krijgen van thuiszorg. Huishoudens met leden met ernstige problemen bij het lopen
hebben niet vaker thuiszorg, maar wel vaker hulp bij het uitvoeren van
huishoudelijke activiteiten. Blijkbaar springt hier de particuliere hulp of de
informele hulp bij.
Samengevat bestaat de doelgroep van de thuiszorg vooral uit mensen die
beperkingen kennen bij de huishoudelijke of de persoonlijke verzorging. Mensen
die moeite hebben om zich te verplaatsen doen vooral een beroep op informele
hulpverleners.
Het gebruik van thuiszorg bij de persoonlijke verzorging wordt vooral verklaard
door de mate van beperkingen van leden van een huishouden (zie tabel 7.12,
waarin een hoge odds ratio duidt op een groot aantal gebruikers van thuiszorg).
Daarnaast speelt leeftijd een rol: oudere huishoudens maken vaker gebruik van
thuiszorg dan jongere huishoudens. Bij de persoonlijke verzorging speelt ook de
samenstelling van het huishouden mee: alleenstaanden gebruiken hierbij vaker
thuiszorg dan meerpersoonshuishoudens waarvan een of meer leden beperkingen
ervaren. Huishoudens met een laag inkomen maken minder vaak gebruik van de
thuiszorg dan huishoudens met hoge inkomens (kolom 'feitelijk'). Dit verschil
hangt echter voor een deel samen met het feit dat vooral hoogbejaarden thuiszorg
gebruiken. Zij hebben in het algemeen een lager inkomen.
Bij de huishoudelijke activiteiten maken ook met name de huishoudens met
ernstige lichamelijke beperkingen gebruik van de thuiszorg. Daarnaast spelen
leeftijd en inkomen een rol. Hoogbejaarde huishoudens maken vaker gebruik van
de thuiszorg dan jongere huishoudens. Huishoudens met een hoog inkomen hebben
ook vaak particuliere huishoudelijke hulp en gebruiken daarom minder vaak
thuiszorg dan huishoudens met een laag inkomen.
Ook de paramedische zorg kan een belangrijke rol spelen bij de zorg voor mensen
met beperkingen. In tabel 7.13 wordt aangegeven welke paramedische zorg kan
worden ingezet bij de verschillende typen beperkingen. Hierbij is afgegaan op het
oordeel van hulpverleners. Met name de ergotherapeut, fysiotherapeut en oefentherapieën worden vaak genoemd.
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Tabel 7.12 Gebruik door huishoudens van thuiszorg bij de persoonlijke verzorging en de huishoudelijke hulp, naar
een aantal achtergrondkenmerken, 1995 (in procenten en odds ratios)
thuiszorg bij persoonlijke
verzorging
feitelijk
(%)
ernst van de beperkingen
geen
licht
matig
ernstig
huishoudenssamenstelling
alleenstaand
samenwonend
leeftijdscategorie
18-54 jaar
55-74 jaar
 75 jaar
inkomenscategorie
1e 25%-groep (laagste inkomens)
2e 25%-groep
3e 25%-groep
4e 25%-groep (hoogste inkomens)

thuiszorg bij huishoudelijke
activiteiten
feitelijk
(%)

1
5
12

gecorrigeerd
(odds ratio)
sign.
1,00
4,12
10,57
39,37
sign.
1,00
0,30
sign.
1,00
1,10
2,18

6
2
2
1

1,00
0,74
0,74
0,57

8
2
1
1

1
2
6
23
6
2

1
4
10
30

gecorrigeerd
(odds ratio)
sign.
1,00
1,77
3,33
13,17

10
2

1,00
0,77
sign.
1,00
1,62
2,42
sign.
1,00
0,81
0,68
0,29

1
5
23

Bron: SCP (AVO'95)

Tabel 7.13 Beperkingen als aangrijpingspunt voor paramedische zorg volgens de beroepsgroepen (percentage
beperkingen waarbij de betreffende beroepsgroep aangrijpingspunten vindt)a
diëtiek

problemen met
zitten, staan, omrollen, grijpen, reiken
zelfverzorging b
toiletgebruik
mobiliteit binnenshuis
mobiliteit buitenshuis
huishoudelijke taken
communicatiec
aangaan en onderhouden van relaties
vervullen van arbeidstaken
volgen van opleiding/school
plannen, leren van nieuwe dingen
a
b
c

14

30

10
10

ergotherapie

fysiotherapie

66
90
66
72
83
83
79
62
86
66
86

76
52
34
53
64
43
17
26
38
12
24

logopedie

46

84
59
48
54
50

oefen- oefent.
podotherapie Mensen- therapie
Cesar
dieck
86
63
66
81
72
30

87
69
36
51
73
71
27

51
18
25

47
27
24

66

17
33
17

28

Alleen percentages van 10 of hoger zijn in de tabel opgenomen.
Hier wordt ook de mondhygiëniste genoemd (30%).
Hier wordt ook orthoptie genoemd (21%).

Bron: Heerkens et al. (1997)

Over het daadwerkelijke gebruik van paramedische zorg door mensen met beperkingen is weinig bekend. Ongeveer 16% van de bevolking heeft het laatste jaar een
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fysiotherapeut geconsulteerd. Bij mensen met matige of ernstige beperkingen is dit
percentage beduidend hoger (zie tabel 7.14).

Tabel 7.14 Gebruik van fysiotherapeut door huishoudens gedurende het jaar voorafgaand aan de enquête, naar
mate van motorische beperkingen, 1995 (verticaal gepercenteerd)
geen
beperkingen

lichte
beperkingen

matige
beperkingen

ernstige
beperkingen

totaal

88
12

73
27

59
41

54
46

84
16

geen contact
wel contact
Bron: SCP (AVO'95)

Heerkens et al. (1997) wijzen erop dat paramedische zorg voor veel chronisch
zieken van belang is ter voorkoming van een toename van hun klachten en een
verdere verslechtering van hun gezondheidstoestand. Bepaalde vormen van paramedische zorg blijken echter nauwelijks bekend te zijn bij chronisch zieken. Dit
geldt met name voor de mondhygiënisten, orthoptische zorg en podotherapeutische
zorg. Ook de kennis van verwijzers over de mogelijkheden van paramedische zorg
laat soms te wensen over. Verwijzers stellen de indicatie voor paramedische zorg
vaak niet of te laat. Ten slotte vertoont ook de kennis van de paramedici zelf
tekortkomingen. Dit geldt met name voor chronische aandoeningen die weinig
voorkomen.
7.4 Beroep op hulpverlening door mensen met verstandelijke beperkingen
Van Berkum en Haveman (1995) hebben onderzocht in hoeverre ouders van
kinderen met verstandelijke beperkingen behoefte hebben aan en gebruikmaken
van diverse vormen van zorgverlening. In deze paragraaf worden hun belangrijkste
bevindingen uiteengezet.
7.4.1 Objectieve zorgzwaarte
In tabel 7.15 wordt een overzicht gegeven van de objectieve zorgzwaarte, uitgedrukt als het aantal uren verzorging en begeleiding dat de ouders per week aan het
kind met verstandelijke beperkingen verlenen. Ter vergelijking is het aantal uren
zorg opgenomen dat ouders aan de verzorging besteden van kinderen zonder
verstandelijke beperkingen. Gemiddeld wordt door ouders van kinderen met
verstandelijke beperkingen 17 uur hulp per week geboden. Ongeveer 30% van deze
ouders biedt meer dan 30 uur per week verzorging en begeleiding. Van de ouders
van kinderen zonder verstandelijke beperking biedt slechts 2% meer dan 30 uur per
week hulp.
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Tabel 7.15 Objectieve zorgzwaarte van de ouders: het aantal uren verzorging en begeleiding per week, 1994
(verticaal gepercenteerd)
ouders van kinderen met
verstandelijke beperkinga

ouders van kinderen zonder
verstandelijke beperkingb

6
17
23
23
22
9

35
24
25
14
2
-

(2.573)

(1.285)

geen
1-4 uur
5-14 uur
15-30 uur
31-60 uur
> 60 uur
(n)
a
b

De zorguren hebben betrekking op kinderen met verstandelijke beperkingen.
De zorguren hebben betrekking op alle kinderen in het gezin.

Bron: Van Berkum en Haveman (1995); SCP (TBO'95)

De belangrijkste verklaring voor de hoogte van de objectieve zorgzwaarte bij
kinderen met verstandelijke beperkingen ligt in de geringe sociale vaardigheden en
zelfredzaamheid van het kind (als kinderen niet zelf kunnen eten, niet zindelijk
zijn of grote moeite hebben met spreken, is de objectieve zorgbehoefte groter), in
een lichamelijk zwakke gezondheid (problemen met de ambulantie, spasticiteit en
epilepsie hangen nauw samen met een groot aantal zorguren) en in gedragsproblemen van het kind. De objectieve zorgzwaarte is groter bij lager opgeleide
ouders en ouders met kleine gezinnen: zij besteden gemiddeld meer uren zorg aan
hun kind (Van Berkum en Haveman 1995).
In het onderzoek van Van Berkum en Haveman is niet vermeld hoeveel kinderen er
in het gezin aanwezig waren, alleen hoeveel procent van de kinderen enig kind is.
De zorg voor een kind met verstandelijke beperkingen is vergelijkbaar met de
zorglast van een gezin met drie niet-gehandicapte kinderen, met dien verstande dat
zware zorglasten van 30 uur of meer per week nauwelijks voorkomen in een gezin
met drie kinderen zonder beperkingen.
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Tabel 7.16 Vergelijking van de zorglast van ouders met een (of meer) verstandelijk gehandicapt(e) kind(eren) met de
zorglast van ouders met een (of meer) niet-gehandicapt(e) kind(eren): het aantal zorguren per week, 1994 (verticaal
gepercenteerd)
ouders met kinderen met
verstandelijke beperkingena
geen
1-4 uur
5-14 uur
15-30 uur
31-60 uur
> 60 uur
(n)
a

ouders van kinderen zonder
verstandelijke beperkingen

% enig kind

1 kind

2 kinderen

3 kinderen

(8)
(8)
(9)
(12)
(18)
(19)

46
22
21
9
1
-

34
24
25
15
2
-

21
26
32
19
1
-

(369)

(642)

(273)

6
17
23
23
22
9
(2.573)

De uren hebben betrekking op de kinderen met verstandelijke beperkingen, niet op de eventuele andere
kinderen.

Bron: Van Berkum en Haveman (1995); SCP (TBO'95)

Figuur 7.2 laat duidelijk de - voor de hand liggende - verschillen in zorgzwaarte
zien tussen kinderen met ernstige en lichte beperkingen. Daarnaast is de leeftijd
van het kind een belangrijke factor: vooral kinderen in de leeftijdscategorie van
0 tot 9 jaar vereisen veel zorg.
Bij de kinderen met lichte beperkingen geldt dat de zorg afneemt naarmate het kind
ouder wordt. Dit effect is veel geringer bij kinderen met ernstige verstandelijke
beperkingen: hier blijft de taak van de ouders relatief zwaar, al vermindert de
zorglast iets bij oudere kinderen.
Hierbij moet worden aangemerkt dat het verband tussen 'zorgzwaarte' en 'leeftijd
kind' door twee factoren wordt beïnvloed. Eén factor is training van het kind, waardoor het kind steeds redzamer wordt en met het klimmen der jaren steeds minder
zorg nodig heeft. Dit zou bij de kinderen met lichte beperkingen van invloed
kunnen zijn. De andere factor is uithuisplaatsing. De zwaarst verzorgingsbehoevende kinderen zouden op den duur uit huis zijn geplaatst, waardoor de minder verzorgingsbehoevenden in de thuiszorg blijven. In het kader van dit onderzoek is het
niet mogelijk de invloeden van deze twee factoren na te gaan.
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Figuur 7.2 Objectieve zorgzwaarte voor ouders: aantal verleende zorguren per week, naar leeftijd en niveau van het
verstandelijk gehandicapte kind, 1995 (in procenten)
ernstige beperkingen

lichte beperkingen

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%
0-9 jaar

10-19 jaar

20-29 jaar

0-4 uur

30-39 jaar

5-14 uur

> 40 jaar

15-30 uur

0-9 jaar

31-60 uur

10-19 jaar

20-29 jaar

30-39 jaar

> 40 jaar

> 60 uur

Bron: Van Berkum en Haveman (1995) SCP-bewerking

Ook bij een uitsplitsing naar leeftijd is duidelijk dat er verschillen zijn tussen
ouders van verstandelijk gehandicapte en niet-gehandicapte kinderen (zie
tabel 7.17). Ouders van niet-gehandicapte, zeer jeugdige kinderen rapporteren
frequent een zorglast van meer dan 15 uur per week. Het gaat hier om kinderen in
de leeftijd tot en met 5 jaar, waarvan de meesten nog niet op school zitten. Bij de
groep met verstandelijke beperkingen in de leeftijdscategorie 0-9 jaar bevinden zich
ook kinderen die minder zorg van hun ouders ontvangen. Vermoedelijk is dit het
gevolg van het bezoek aan een kinderdagcentrum voor gehandicapte kinderen.
Extreem zware zorglasten - meer dan 30 uur per week - komen onder ouders van
niet-gehandicapte kinderen nauwelijks voor. Onder gehandicapte zeer jeugdige
kinderen komen zorglasten van meer van 30 uur per week wél veelvuldig voor.
Als de kinderen wat ouder zijn, loopt de zorglast van ouders van niet-gehandicapte
kinderen in sterke mate terug. De zorglast van de ouders van ernstig gehandicapte
kinderen blijft echter groot; de ouders van licht gehandicapte kinderen nemen hier
een tussenpositie in.
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Tabel 7.17 Zorglast van ouders, in uren per week, naar leeftijd en handicap kind (tussen haakjes staan de cijfers
voor de kinderen met lichte beperkingen) 1995 (verticaal gepercenteerd)
ouders met verstandelijk gehandicapt(e) kind(eren)a
0-4 uur
5-14 uur
15-30 uur
31-60 uur
> 60 uur
(n)
a

ouders met niet-gehandicapt(e) kind(eren)

0-9 jaar
1 (16)
12 (21)
25 (34)
43 (23)
18 ( 6)

10-19 jaar
15 (40)
24 (32)
26 (17)
26 ( 8)
9 ( 2)

 20 jaar

0-5 jaar
16
41
38
6
-

6-14 jaar
64
29
7
-

 15 jaar

(53)
(26)
(12)
( 5)
( 4)

(393) (181)

(344) (335)

(467) (206)

(377)

(475)

(433)

26
23
24
17
10

91
9
-

De uren hebben betrekking op gehandicapt(e) kind(eren).

Bron: Van Berkum en Haveman (1995); SCP (TBO'95)

7.4.2 Subjectieve zorgzwaarte
Naast de objectieve zorgzwaarte, het aantal uren dat de ouder daadwerkelijk aan
het kind besteedt, is er ook de subjectieve zorgzwaarte, de mate waarin ouders zich
belast voelen.
Tabel 7.18 laat iets zien van de subjectief ervaren zorgzwaarte. Onder ouders van
thuiswonende verstandelijke gehandicapte kinderen blijken zorgen om de toekomst
en de afhankelijkheid van het kind de vaakst voorkomende zorgen te zijn. Bijna
40% van de ouders geeft aan het een groot bezwaar te vinden steun te vragen bij
familieleden. Bijzonder is dat de lichamelijke zwaarte van de zorg weinig als bron
van zorgen wordt genoemd.

Tabel 7.18 Subjectief ervaren zorgzwaarte van de ouders van thuiswonende verstandelijk gehandicapte kinderen,
1994 (in procenten)
% dat antwoordt met jaa
zorgen over toekomst
zorgen over afhankelijkheid kind
onvoldoende steun familie
financiële belasting
zorgen over voldoende hulp
psychische belasting
onvoldoende eigen tijd
zorgen over gedragsproblemen
lichamelijke belasting
a

Andere antwoordcategorieën waren: 'enigszins' en 'nee'.

Bron: Van Berkum en Haveman (1995)

Een hoge subjectieve zorgzwaarte hangt samen met gedragsproblemen van het
kind, slechtere gezondheid van het kind en een hoge objectieve zorgzwaarte. Met
name problemen met de ambulantie leiden tot een grote subjectieve zorgzwaarte
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61
57
39
27
26
25
22
11
2

(bijna een op de vijf ouders die de zorg zwaar vindt, heeft een kind in een rolstoel
of een bedlegerig kind).
7.4.3 Kunst- en hulpmiddelen
Ongeveer 29% van de ouders van verstandelijk gehandicapte kinderen gebruikt
kunst- en hulpmiddelen (zie tabel 7.19). Circa 10% van de ouders heeft behoefte
aan geld voor kunst- en hulpmiddelen. Ouders hebben meer behoefte aan kunst- en
hulpmiddelen naarmate hun kind meer gehinderd wordt door gedragsproblemen
en/of door lichamelijke aandoeningen, zoals loopproblemen, spasticiteit, epilepsie
en slechtziendheid. Met name is het gebruik hoog onder ouders van jongere ernstig
verstandelijk gehandicapte kinderen.
De discrepantie tussen gebruik van en behoefte aan kunst- en hulpmiddelen kan
niet in verband worden gebracht met kenmerken van de ouders of met kenmerken
van de kinderen. Mogelijk hebben ouders onvoldoende informatie over de
mogelijkheden om kunst- en hulpmiddelen aan te schaffen.

Tabel 7.19 Gebruik van en behoefte aan kunst- en hulpmiddelen bij mensen met verstandelijke beperkingen die bij
hun ouders wonen, 1994 (in procenten)
feitelijk gebruik
(1)
informatie en advies over kunst- en
hulpmiddelen
geld voor kunst- en hulpmiddelen
gebruik kunst- en hulpmiddelen
hulp bij zoeken speelgoed
hulp bij zoeken aangepaste kleding
(n)
a
b

onvervulde behoefte gewenst niveau van
(2)
gebruik (1+2)

20
14
29
17
6

6
10
3
11
6

26
24
32
28
12

(2.573)

(2.573)

(2.573)

Percentage ouders dat behoefte heeft aan deze hulp, maar die niet ontvangt.
Percentage ouders dat deze hulp ontvangt, plus het aantal ouders dat die hulp zou willen ontvangen (kolom
1+2).

Bron: Van Berkum en Haveman (1995) SCP-bewerking

7.4.4 Hulp bij persoonlijke verzorging of verpleging
Van de ondervraagde ouders heeft 67% geen behoefte aan hulp bij verzorging of
verpleging van hun kind. Tabel 7.20 laat cijfers zien van de omvang van het
feitelijk gebruik van advies of ondersteuning bij de verzorging of verpleging, van
onvervulde behoefte aan hulp en van gewenst niveau van hulpgebruik.
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Tabel 7.20 Behoefte aan en gebruik van verzorging en verpleging en discrepantie tussen vraag en aanbod, naar
leeftijd en mate van handicap kind, 1994 (in procenten)
0-4 jaar

5-17 jaar

 25 jaar

18-24 jaar

ernstig

licht

ernstig

licht

ernstig

licht

ernstig

licht

gebruik van hulp bij verzorging
behoefte aan hulp bij verzorginga
discrepantie tussen hulp en gebruik

40
50
11

21
29
7

26
36
10

5
10
5

14
22
7

9
12
3

15
23
7

7
9
2

gebruik van hulp bij verpleging
behoefte aan hulp bij verpleging a
discrepantie tussen hulp en gebruik

18
21
4

4
11
7

12
17
6

2
3
2

8
12
4

5
7
2

7
10
3

2
4
1

(135)

(28)

(n)
a

(552) (451)

(190) (100)

(323) (139)

Door afronding kunnen kleine onnauwkeurigheden zijn ontstaan.

Bron: Van Berkum en Haveman (1995)

Gebruik van hulp bij verzorging en bij verpleging is het grootst, zoals te
verwachten valt, onder de ouders van ernstig gehandicapte, jonge kinderen.
Hulpgebruik wordt minder met de leeftijd van het kind, maar vanaf de leeftijdscategorie 18-24 jaar daalt het gebruik niet meer. Onder de ouders van licht
gehandicapte kinderen is het niveau van hulpgebruik aanzienlijk lager en vertoont
het dezelfde ontwikkeling. Er is nog steeds een onvervulde behoefte aan hulp,
onder alle ouders in dit onderzoek.
Sinds de jaren negentig zijn er vele 'transmurale zorg'-projecten ontstaan. Deze
projecten hebben de verzorging en verpleging van een gehandicapt kind thuis beter
mogelijk gemaakt. Toch zijn er relatief weinig ouders die behoefte hebben aan deze
verplegende of verzorgende hulp thuis voor hun kind. Thans krijgt 9% van alle
(onderzochte) ouders verpleegkundige zorg door professionals en 22% verzorgende
hulp voor het kind.
Ouders hebben meer behoefte aan hulp bij de verpleging en verzorging van hun
zoon of dochter naarmate hun verstandelijk gehandicapte kind lichamelijk minder
gezond is, op een lager verstandelijk niveau functioneert en naarmate de objectieve
zorgzwaarte van de ouders groter is. In het algemeen hebben dus vooral ouders van
ernstig verstandelijk gehandicapte kinderen behoefte aan ondersteuning. Dit
verklaart waarom een relatief klein percentage van de ouders behoefte aan hulp bij
de verzorging en de verpleging heeft: met name ernstig gehandicapte kinderen
worden vaak opgenomen in een intramurale instelling. De kinderen die nog thuis
wonen zijn in het algemeen minder ernstig gehandicapt, waardoor hun ouders
minder behoefte hebben aan ondersteuning bij de verzorging en de verpleging (Van
Berkum en Haveman 1995).
Het hoogste percentage onvervulde behoefte betreft de wens om de verzorging over
te nemen. Het is echter moeilijk om deze percentages te beoordelen, omdat
onduidelijk is hoe dringend deze behoefte is en of deze ouders zich weleens hebben
aangemeld voor een voorziening.
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7.4.5 Hulp bij ontwikkeling
Naast de hulp bij de verpleging en de verzorging hebben ouders vaak ook hulp
nodig bij de ontwikkeling of de opvoeding van hun verstandelijk gehandicapte
kind. Ongeveer 77% van de ouders heeft behoefte aan hulp bij de ontwikkeling van
hun gehandicapte kind, vooral aan ontwikkelingsstimulatie. In tabel 7.21 staan
gegevens over het gebruik van hulp, over de onvervulde behoefte en het gewenste
niveau van hulpgebruik.

Tabel 7.21 Ontwikkeling, opvoeding van het kind en verwerking van de beperking door de ouders: behoefte aan
hulp, gebruik van hulp en discrepantie daartussen, in relatie tot de leeftijd en de ernst van de handicap van het kind,
1994 (in procenten)
0-4 jaar

5-17 jaar

 25 jaar

18-24 jaar

ernstig

licht

ernstig

licht

ernstig

licht

ernstig

licht

gebruik van hulp bij ontwikkeling kind
behoefte aan hulp bij ontwikkeling kind
discrepantie behoefte/gebruik

80
93
13

75
93
18

45
62
19

33
53
20

29
41
13

33
38
10

14
23
11

10
22
10

gebruik van hulp bij opvoeding
behoefte aan hulp bij opvoeding
discrepantie behoefte/gebruik

34
47
13

36
57
25

25
40
16

25
40
15

12
23
13

21
27
9

5
11
6

3
11
7

gebruik van ondersteuning bij verwerking
behoefte aan ondersteuning bij verwerking
discrepantie behoefte/gebruik

43
54
13

39
54
14

28
38
12

24
36
14

14
22
8

16
23
11

6
9
4

6
14
5

(135)

(28)

(552)

(451)

(n)

(190) (100)

(323) (139)

Bron: Van Berkum en Haveman (1995) SCP-bewerking

Veel ouders krijgen hulp bij de ontwikkeling en opvoeding van hun jeugdige kind.
Van de ouders van ernstig gehandicapte 0-4-jarigen ontvangt ongeveer 80% hulp
bij de ontwikkeling van hun kind en 34% bij de opvoeding. Voor de ouders van
licht gehandicapte kinderen betreft dit 75% en 36%. Toch hebben veel ouders nog
een onvervulde behoefte aan hulp. Een derde van de ouders ontvangt hulp bij de
ontwikkeling van het kind na diens achttiende jaar; hierbij is geen onderscheid te
zien naar de mate van handicap van het kind. De hulp bij ondersteuning van de
ouders neemt daarentegen af als het kind ouder wordt. Het hulpgebruik bij
ontwikkeling, opvoeding en verwerking wordt bepaald door de leeftijd van het
gehandicapte kind (hoe jonger, hoe meer het gebruik en hoe meer de behoefte aan
hulp), gedragsproblemen van het kind (met name sociaal storend, aanstootgevend
en uitdagend gedrag leidt tot meer gebruik van hulp) en een grote subjectieve
zorgzwaarte van de ouders.
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7.4.6 Gezinsondersteuning
Bij gezinsondersteuning gaat het om vormen van hulp die zich niet richten op het
gehandicapte kind, maar op de overige gezinsleden, of op het gezin in zijn geheel.
Het gaat om uiteenlopende soorten hulp, te weten: hulp in de huishouding,
emotionele ondersteuning, zorgconsulentschap en relationele ondersteuning. In
tabel 7.22 staan de cijfers over gebruik, onvervulde behoefte en gewenst niveau van
hulpgebruik. Circa 80% van de ouders heeft behoefte aan een of meer van deze
hulpvormen.

Tabel 7.22 Behoefte aan en gebruik van gezinsondersteunende hulp en discrepantie tussen vraag en aanbod, naar
leeftijd en mate van handicap kind, 1994 (in procenten)
hulp in de huishouding
ontvangt hulp
ontvangt niet, wel behoefte
emotionele ondersteuning
ontvangt hulp of heeft contacten met andere ouders
ontvangt niet, wel behoefte
relationele ondersteuning
ontvangt hulp bij relatie met partner en/of met de overige kinderen
ontvangt niet, wel behoefte
zorgconsulentschap
ontvangt hulp bij het vinden van zorg
ontvangt niet, wel behoefte
(n)

25
13
52
11
20
10
38
14
(2.573)

Bron: Van Berkum en Haveman (1995) SCP-bewerking

Behoefte aan gezinsondersteuning is groter naarmate het kind minder gezond is,
het kind meer gedragsproblemen heeft, de ouders jonger zijn en de subjectieve
zorgzwaarte van de ouders groter is.
7.4.7 Opvang en oppas
Ook hebben ouders vaak behoefte aan tijdelijke opvang buitenshuis van hun
gehandicapte kind of behoefte aan een oppas in huis. Zo heeft 73% van de ouders
behoefte aan opvang buitenshuis van hun zoon of dochter tijdens weekends of
vakanties of behoefte aan een oppas in de thuissituatie. De meeste behoefte aan
opvang hebben ouders van ernstig verstandelijk gehandicapte, weinig zelfredzame,
gedragsmoeilijke, niet-ambulante en epileptische verstandelijk gehandicapte
kinderen (Van Berkum en Haveman 1995).
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Tabel 7.23 Behoefte aan en gebruik van opvang en oppas en discrepantie tussen vraag en aanbod, naar leeftijd en
mate van handicap kind, 1994 (in procenten)
opvang buitenshuis in weekends
opvang buitenshuis door de week
opvang buitenshuis in vakanties
opvang/oppas bij ouders thuis
(n)

gebruik (1)

behoefte (2)

gewenst (1+2)

52
41
48
40

11
8
11
15

63
49
59
55

(2.573)

(2.573)

(2.573)

Bron: Van Berkum en Haveman (1995) SCP-bewerking

Ouders maken gebruik van gemiddeld twee opvangmogelijkheden. De behoefte aan
opvang varieert met de verzorgingsbehoefte van het kind, die samenhangt met een
ernstige handicap, geringe zelfredzaamheid of gedragsproblemen van het kind.
Ouders die veel behoefte hebben aan opvang binnens- of buitenshuis, hebben vaak
een wat hoger opleidingsniveau en ervaren de zorg als een zware belasting.
Vergeleken met eerdere studies over behoefte en gebruik van opvang is er een
duidelijk merkbare vooruitgang geboekt. De 2%- en 4%-vrije-margegelden,2 die
vanaf 1991 beschikbaar kwamen voor intra- en semi-murale instellingen, zijn ten
dele aangewend voor logeermogelijkheden en vakantieopvang. Uit de resultaten
van dit onderzoek blijkt dat dit voorziet in een grote behoefte.
Uit het onderzoek van Van Berkum en Haveman (1995) blijkt dat ouders
regelmatig behoefte hebben aan hulp die zij niet krijgen. Het onderzoek geeft echter
geen aanwijzing over de oorzaak van deze discrepantie. Deze kan worden
veroorzaakt door een gebrek aan capaciteit bij de verzorging (wachtlijsten), maar
ook doordat de ouders niet kenbaar hebben gemaakt dat zij deze hulp zouden willen
hebben, bijvoorbeeld omdat zij niet weten waar zij om deze hulp moeten vragen. In
het algemeen concluderen Van Berkum en Haveman dat er "nogal wat schort aan
de informatievoorziening en advisering in de richting van de ouders van kinderen
met verstandelijke beperkingen die thuis wonen".
7.5 Het gebruik van het persoonsgebonden budget
7.5.1 Inleiding
Sinds 1 juli 1995 kunnen mensen die daartoe zijn geïndiceerd een persoonsgebonden budget voor verpleging en verzorging krijgen. Voor mensen met
verstandelijke beperkingen is sinds 1 januari 1996 iets soortgelijks mogelijk.3
Persoonsgebonden budgetfinanciering houdt in dat aan een verzekerde die
geïndiceerd is voor een bepaald type hulp, een geldsom wordt gegeven als
alternatief voor zorg in natura. De verzekerde kan met het budget de hulp inkopen
die naar zijn eigen inzicht het beste tegemoet komt aan de eigen behoeften. Deze
budgetten worden voor een deel contant en forfaitair ter beschikking gesteld
(maximaal 2.400 gulden per jaar). Voor het meerdere worden, indien sprake is van
een indicatie voor een hoger bedrag, zogenoemde trekkingsrechten verleend,
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hetgeen betekent dat een vereniging voor budgethouders dit deel van het budget, op
aanwijzing van de zorgvrager, besteedt (TK 1995/1996: 82).
In deze paragraaf wordt eerst kort aandacht besteed aan het gebruik dat van deze
beide regelingen is gemaakt. Vervolgens wordt ingegaan op de kenmerken van
mensen die een budget hebben aangevraagd en/of toegewezen hebben gekregen.
Daarna wordt voor de Regeling verzorging en verpleging uiteengezet waaraan de
budgetten worden besteed. Ten slotte wordt aandacht besteed aan het oordeel dat
mensen hebben over het persoonsgebonden budget: in hoeverre zijn zij tevreden en
tegen welke knelpunten lopen zij aan? In hoofdstuk 11 wordt stilgestaan bij de
keuze tussen een persoonsgebonden budget en hulp in natura.
Het gebruik van het persoonsgebonden budget wordt uitgebreid onderzocht door
onderzoekers van het Instituut voor Toegepaste Sociale Wetenschappen in
Nijmegen. Tenzij anders vermeld, zijn de gegevens die in deze paragraaf worden
gebruikt ontleend aan hun voortgangsrapportages (Ramakers en Miltenburg 1997;
Miltenburg en Ramakers 1996).
7.5.2 Gebruik van het persoonsgebonden budget
Tot en met 31 mei 1997 is aan 4.609 mensen een budget voor verpleging en verzorging toegewezen. De instroom varieerde van 50 tot 350 cliënten per maand.
Eind mei 1997 hadden 4.067 personen een budget.
Het aantal mensen dat zich aanmeldt voor een budget is beduidend groter dan het
aantal mensen dat daadwerkelijk een budget krijgt toegekend. Medio 1996 had
59% van alle aanvragers een budget gekregen; de rest was nog in behandeling
(25%), had geen budget toegekend gekregen (8%) of had zich alleen aangemeld
(8%). De belangrijkste reden waarom geen budget is toegekend, is dat de cliënt er
zelf van afziet. De meest voorkomende reden voor beëindiging van het budget is
overlijden of opname in ziekenhuis, verpleeghuis of verzorgingshuis van de
budgethouder.
Het gemiddelde budget voor verpleging en verzorging bedraagt op jaarbasis
20.230 gulden. Na aftrek van de retributie (gemiddeld 1.850 gulden per jaar) is
18.380 gulden voor de budgethouder beschikbaar.
Tot en met 31 mei 1997 hebben 1.436 personen een budget voor verstandelijk
gehandicapten toegewezen gekregen. Daarvan is 2% in de loop van de tijd
beëindigd. Het gemiddelde budget bedraagt 27.945 gulden per jaar.
7.5.3 Kenmerken aanvragers en budgethouders
In tabel 7.24 staan enkele persoonskenmerken van diverse soorten aanvragers van
een persoonsgebonden budget weergegeven. De gemiddelde leeftijd van budgethouders voor verzorging en verpleging is 60 jaar. Mensen aan wie geen budget is
toegekend, zijn gemiddeld iets ouder. Ongeveer 30% van de budgethouders is
alleenstaand. De meeste budgethouders wonen thuis. Personen aan wie geen budget
174

is toegekend, verblijven vaker in een ziekenhuis, verpleeg- of verzorgingshuis dan
de gemiddelde aanvrager.

Tabel 7.24 Persoonskenmerken van aanvragers en budgethouders van een persoonsgebonden budget, 1996 en
1997 (in procenten, tenzij anders vermeld)
verzorging en verpleginga
budget
afgewezen

budgettotaal
houder aanmeldersc

verstandelijk gehandicaptenb
budget
afgewezen

budgettotaal
houder aanmeldersc

geslacht
man
21
24
24
49
53
54
vrouw
79
76
76
51
48
46
leeftijd
gemiddelde leeftijd (in jaren)
64
60
60
27
24
34
 18 jaar
83
69
76
omvang huishouden
alleenstaand
31
29
31
2 personen
33
36
35
 3 personen
37
35
34
verblijfplaats bij aanmelding
thuis, zelfstandig
86
96
93
8
12
11
bij ouders/verzorgers
72
69
67
andersd
14
4
7
20
20
23
a
Deze gegevens hebben betrekking op de periode tot en met 31 augustus 1996.
b
Deze gegevens hebben betrekking op de periode 1 januari 1996 tot en met 31 mei 1997.
c
Dit betreft niet alleen de budgethouders en de mensen van wie het budget is afgewezen, maar ook de mensen
die zich na een aanmelding hebben teruggetrokken en de mensen waarvan de aanvraag nog in behandeling is.
d
Bij de verzorging en verpleging betreft dit meestal een ziekenhuis, verpleeghuis of verzorgingshuis; bij de
verstandelijk gehandicapten meestal een gezinsvervangend tehuis of begeleid zelfstandig wonen.
Bron: Miltenburg en Ramakers (1996); Ramakers en Miltenburg (1997) SCP-bewerking

Bij verstandelijk gehandicapten is de gemiddelde leeftijd van de budgethouders
24 jaar. De gemiddelde leeftijd van alle aanmelders is beduidend hoger. Dit komt
doordat oudere mensen (gemiddelde leeftijd 42 jaar) zich wel aanmelden, maar hun
aanvraag niet doorzetten. Ongeveer 70% van de budgethouders is ouder dan
17 jaar. Van de budgethouders woont circa 12% zelfstandig, 69% bij ouders of
verzorgers, 6% in een gezinsvervangend tehuis en 7% begeleid zelfstandig.
Ongeveer een op de tien budgethouders heeft een opname-indicatie voor het
verzorgings- of verpleeghuis. Een aanzienlijk deel heeft motorische beperkingen
(86% van de aanvragers) en bijna 40% heeft zintuiglijke problemen. Circa 7% van
de budgethouders is bedlegerig (zie tabel 7.25). Ruim 30% van de aanvragers heeft
zeer ernstige validiteitsbeperkingen op het gebied van de algemene dagelijkse
levensverrichtingen en de huishoudelijke activiteiten.
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Tabel 7.25 Gezondheidskenmerken en beperkingen, naar status van aanvragers voor een budget verzorging en
verpleging (in procenten)
nog in behandeling

budget niet
toegekend

budgethouder

totaal

12
86
39
8

12
78
35
14

9
86
39
7

10
86
38
7

6
44
14
36

10
41
15
34

9
49
13
29

8
47
13
31

(1.137)

(339)

(2.654)

(4.480)

opname-indicatie aanwezig
motorische beperkingen
zintuiglijke beperkingen
cliënt is bedlegerig
validiteit
geen/gering
matig
ernstig
zeer ernstig
(n)
Bron: Miltenburg en Ramakers (1996)

Bij de budgethouders voor verstandelijk gehandicapten heeft bijna de helft lichte
verstandelijke beperkingen, bijna de helft matige tot ernstige beperkingen en circa
4% zeer ernstige beperkingen (zie tabel 7.26). Mensen van wie de budgetaanvraag
is afgewezen, hebben in het algemeen minder ernstige beperkingen. Dat geldt ook
voor de bijkomende lichamelijke problematiek: van de mensen van wie de aanvraag
is afgewezen heeft 54% bijkomende lichamelijke problemen en van de budgethouders 81%.

Tabel 7.26 Beperkingen van aanvragers en budgethouders verstandelijk gehandicapten (in procenten)
alleen aanmelding in behandeling niet toegekend budgethouder
mate van verstandelijke handicap
licht
matig
ernstig
zeer ernstig
bijkomende problematiek
nee
ja
waarondera
spraakstoornis
bewustzijnsstoornis
motorische stoornissen
ernstige gedragsproblematiek
adl-beperkingen
a

totaal

55
29
12
4

39
43
14
4

68
23
5
4

48
35
14
4

48
35
13
4

23
77

36
64

46
54

19
81

25
75

27
18
29
19
41

27
15
27
18
37

17
13
21
25
33

28
19
30
21
41

27
17
29
19
40

Alleen de veelvoorkomende problemen zijn hier genoemd; voor een uitgebreidere beschrijving zie Ramakers en
Miltenburg (1997).

Bron: Ramakers en Miltenburg (1997)
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7.5.4 Verleende zorg
Ongeveer 19% van de gebruikers van een budget voor verzorging en verpleging
ontving voorafgaand aan het budget al hulp van de gezinsverzorging, 12% van de
wijkverpleging en 12% van de ziekenverzorging. Gemiddeld wordt voor 2,7 uur
per week verpleging/ziekenverzorging geïndiceerd, 3,9 uur gezinsverzorging en
4,9 uur huishoudelijke hulp. In totaal wordt dus gemiddeld bijna 12 uur zorg per
week geïndiceerd (Miltenburg en Ramakers 1996: 294).
Circa 70% van de budgethouders heeft een indicatie voor huishoudelijke hulp, al
dan niet in combinatie met gezinsverzorging of verpleging (Ramakers en Miltenburg 1997: 7); 24% heeft een indicatie voor gezinsverzorging en 19% voor
verpleging (zie tabel 7.27). Het gemiddelde aantal uren zorg kan oplopen tot ruim
27 uur per week voor mensen die zowel gezinsverzorging als verpleging nodig
hebben.

Tabel 7.27 Geïndiceerde hulp voor budgethouders verzorging en verpleging
alleen huishoudelijke hulp
alleen gezinsverzorging
alleen verpleging/ziekenverzorging
huishoudelijke hulp en gezinsverzorging
huishoudelijke hulp en verpleging
gezinsverzorging en verpleging

%

gemiddeld aantal uren

53
9
4
7
10
5

5,3
14,2
17,7
26,5
16,8
27,2

Bron: Ramakers en Miltenburg (1997)

Bij de indicatiestelling wordt rekening gehouden met al aanwezige particuliere
huishoudelijke hulp en een structurele inzet van informele hulp. De totale hulpinzet
bestaat gemiddeld voor 37% uit informele en particuliere hulp (waarvan de huisgenoot het grootste deel van de zorg op zich neemt) en voor 63% uit professionele
hulp. Cliënten die voorafgaand aan hun persoonsgebonden budget al zorg kregen,
worden gemiddeld voor meer uren zorg geïndiceerd dan anderen (Miltenburg en
Ramakers 1996: 297-298).
Mensen met verstandelijke beperkingen hebben in het algemeen een ander soort
zorgvraag dan mensen die verzorging en verpleging vragen. Zo hebben zij vooral
behoefte aan begeleiding (94%). Ongeveer 35% van de budgethouders heeft op het
moment van aanmelding voor een budget behoefte aan verzorging (wassen, aan- en
uitkleden, toiletbezoek), 8% aan verpleging en 5% aan huishoudelijke hulp (Ramakers en Miltenburg 1997: 60).
7.5.5 Ervaringen en knelpunten
Het Instituut voor Toegepaste Sociale Wetenschappen heeft bij 150 cliënten die
zich hebben aangemeld voor een persoonsgebonden budget verzorging en
verpleging, maar aan wie uiteindelijk geen budget is toegekend onderzoek gedaan
naar hun ervaringen bij het aanvragen van het budget (tabel 7.28).
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Het merendeel van de aanmelders (bijna twee derde deel) was al bij aanmelding op
de hoogte van het feit dat zij zelf hulpverleners zouden moeten zoeken. Van andere
aspecten van de regeling, zoals het feit dat men verplicht is sofi-nummers door te
geven, een contract af te sluiten met de hulpverlener en lid dient te worden van de
vereniging van budgethouders, was men veel minder op de hoogte. Een aanzienlijk
deel is hiermee ook later niet bekend geraakt (Ramakers en Miltenburg 1997: 145).

Tabel 7.28 Bekendheid van aanmelders met diverse aspecten van het persoonsgebonden budget (in procenten)
zelf
hulpverleners
zoeken

sofi-nummers
doorgeven

contract sluiten
met hulpverleners

65
29
6

37
37
26

42
33
25

35
34
31

36
34
30

(145)

(143)

(144)

(144)

(144)

ja, mee bekend bij aanmelding
nee, later gehoord
nu ook niet mee bekend
(n)
a

niet volledige
verplicht
bedrag in lidmaatschap
handen krijgen
van VvBa

VvB staat voor Vereniging van Budgethouders.

Bron: Ramakers en Miltenburg (1997)

Bijna de helft van de aanmelders is van mening dat zij te weinig of veel te weinig
informatie over het persoonsgebonden budget hebben gekregen. Ook vindt bijna de
helft dat de verkregen informatie niet duidelijk was.
Ongeveer 38% van de aanmelders heeft geen specifieke reden gegeven om een
persoonsgebonden budget aan te vragen (alleen dat zij hulp nodig hadden). Ruim
een kwart heeft zich aangemeld omdat zij met een persoonsgebonden budget beter
passende hulp dachten te kunnen krijgen (13%) of hulp waar zij meer zeggenschap
over hadden (14%). 11% heeft zich aangemeld uit onvrede over bestaande professionele zorg en 13% omdat zij op de wachtlijst staan voor de gezinsverzorging, niet
in aanmerking komen voor reguliere thuiszorg of vinden dat zij te weinig uren zorg
krijgen. Ten slotte vormen financiële redenen voor 23% de reden voor aanmelding
(Ramakers en Miltenburg 1997: 154).
Mensen die hun aanvraag intrekken, doen dit vaak vanwege de verplichtingen en
de complexiteit van de regeling (62%), financiële verplichtingen (38%), problemen
met uitkeringen of belastingen (27%) of omdat ze opzien tegen het werkgeverschap
(30%) (Ramakers en Miltenburg 1997: 163).
7.6 Samenvatting
In 1995 heeft circa 10% van de zelfstandig wonende huishoudens hulpmiddelen
van het kruiswerk geleend. Het gebruik van hulpmiddelen is de laatste jaren iets
gestegen, met name onder ouderen. Mogelijk is dit een gevolg van het feit dat
ouderen steeds langer zelfstandig blijven wonen.
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De thuiszorg biedt de meeste hulp bij de persoonlijke verzorging, die vrijwel alleen
geboden wordt als mensen ernstige of matige beperkingen hebben. Hulp bij het
huishouden wordt vaak geboden door de gezinsverzorging of door informele hulp
van buiten het huishouden. Mensen die geen of lichte beperkingen ondervinden,
krijgen ook wel hulp bij de huishoudelijke verzorging. Dit betreft dan vooral hulp
van particuliere of informele hulpverleners.
Onder de huishoudens met ernstige beperkingen die geen hulp krijgen (bijna 70%
van de huishoudens met ernstige beperkingen krijgt geen hulp bij de persoonlijke
verzorging en circa 35% krijgt geen hulp bij de huishoudelijke verzorging)
bevinden zich veel meerpersoonshuishoudens, die zich vermoedelijk zelf wel
redden. Er is echter ook een groep oudere alleenstaande vrouwen met ernstige
beperkingen die geen enkele vorm van hulp krijgt. Het is onduidelijk of zij weleens
hulp hebben aangevraagd.
Cliënten zijn over het algemeen tevreden over de kwaliteit van de thuiszorg. Wel
klagen cliënten in 1996 meer dan in 1995 over het feit dat de thuiszorg te weinig
hulp verleent. Daarnaast klagen cliënten over het gebrek aan flexibiliteit van de
instelling, de wisseling van hulpverleners, de ondeskundigheid van hulpverleners
en de bejegening door hulpverleners.
Ouders van kinderen met verstandelijke beperkingen bieden gemiddeld 17 uur hulp
per week. Ongeveer 30% van deze ouders biedt meer dan 30 uur per week verzorging en begeleiding. Ouders bieden met name veel hulp als hun kind geringe
sociale vaardigheden heeft, niet zelfredzaam is (niet zelf kan eten, niet zindelijk is
of grote moeite heeft met spreken), een slechte gezondheid heeft of gedragsproblemen vertoont. Met name bij kinderen tot en met 5 jaar, waarvan de meesten nog
niet op school zitten, is de zorglast groot.
Circa drie kwart van de ouders met thuiswonende kinderen met verstandelijke
beperkingen heeft behoefte aan gezinsondersteuning (zoals hulp in de huishouding
of emotionele ondersteuning), hulp bij het stimuleren van de ontwikkeling van hun
kind, opvang buitenshuis of een oppas in de thuissituatie. Deze behoefte is over het
algemeen groter als hun kind minder gezond is en meer gedragsproblemen heeft.
Ook de ervaren zorgzwaarte van de ouders speelt een rol bij de behoefte aan hulp.
Ouders krijgen niet altijd de hulp die zij zouden willen hebben. Dit kan worden
veroorzaakt door een gebrek aan capaciteit (wachtlijsten), maar ook doordat de
ouders geen hulp hebben aangevraagd, bijvoorbeeld omdat zij niet weten waar zij
deze moeten aanvragen. Veel ouders hebben behoefte aan meer informatie.
Bij een persoonsgebonden budget krijgt iemand die geïndiceerd is voor een bepaald
type hulp een geldsom waarmee hij of zij zelf de hulp kan inkopen die naar eigen
inzicht het beste tegemoet komt aan de eigen behoeften. Er bestaat een budget voor
verpleging en verzorging en een budget voor verstandelijk gehandicapten.
Budgethouders voor verzorging en verpleging hebben vaak een grote hulpbehoefte:
circa 10% heeft een opname-indicatie voor het verzorgings- of verpleeghuis, ruim
85% heeft motorische beperkingen en bijna 40% zintuiglijke problemen; circa 7%
is bedlegerig. Bij de budgethouders voor verstandelijk gehandicapten heeft de helft
matige tot (zeer) ernstige beperkingen.
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Bij het budget voor verzorging en verpleging wordt gemiddeld bijna 12 uur zorg
per week geïndiceerd. Circa 70% van de budgethouders heeft een indicatie voor
huishoudelijke hulp, al dan niet in combinatie met gezinsverzorging of verpleging.
Het gemiddelde aantal uren zorg kan oplopen tot ruim 27 uur per week voor
mensen die zowel gezinsverzorging als verpleging nodig hebben.
Een deel van de mensen heeft zich aangemeld omdat zij dachten zo beter passende
hulp te kunnen krijgen (13%) of hulp waarover zij meer zeggenschap hadden
(14%). Ook melden mensen zich aan uit onvrede over bestaande professionele zorg,
omdat zij op de wachtlijst staan voor de gezinsverzorging of omdat zij vinden dat
ze te weinig uren zorg krijgen.

Noten
1

2

3
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Omdat 65-plussers na de wijziging van het belastingstelsel in 1990 ook AAW-premie moeten betalen,
kon hun het recht op AAW-voorzieningen niet langer worden ontzegd.
Op 1 januari 1991 is het 'Besluit vrije-marge-erkenningen zwakzinnigeninrichtingen en verpleeginrichtingen' van kracht geworden. Deze regeling hield in eerste instantie in dat 2% van de erkende
capaciteit van een instelling - financieel vertaald - extra aan het instellingsbudget wordt toegevoegd ten
behoeve van reguliere zorg (zonder bouw) of andere vormen van zorg zoals logeer/weekend/vakantieopvang. In 1993 is besloten de 2% op te hogen tot 4% (TK 1994/1995b: 81-82).
Met ingang van 1 januari 1996 zijn de Regeling Ziekenfondsraad subsidiëring zorg op maat
verstandelijk-gehandicaptenzorg en de Regeling Ziekenfondsraad subsidiëring zorg op maat verzorging
en verpleging in werking getreden (ZFR 1995). Deze laatste regeling is een vervolg op de
Subsidieregeling persoonsgebonden budget verpleging en verzorging 1995 die per 1 juli 1995 van
kracht werd.

8 COMBINATIES VAN WONEN EN ZORG

8.1 Inleiding
Als het wonen thuis, vanwege ernstige lichamelijke of verstandelijke beperkingen,
niet mogelijk is, moet men proberen op een andere wijze aan de zorgbehoefte te
voldoen. De betrokkene kan een beroep doen op de thuiszorg, of hij/zij kan zich een
deel van de dag laten verzorgen in een verpleeghuis, op de dagverpleging van een
instituut voor verstandelijk gehandicapten, op een dagverblijf voor verstandelijk
gehandicapten of op een activiteitencentrum voor lichamelijk gehandicapten. Als
dat niet toereikend is, kan de persoon met beperkingen (of diens verzorgers)
verzoeken om plaatsing in een wooninstelling. Ondanks uitbreiding van de capaciteit van de thuiszorg verzoeken jaarlijks enkele duizenden mensen om een opname
in een wooninstelling met verzorging, verpleging, begeleiding of een combinatie
daarvan. In dit hoofdstuk volgt een presentatie van het aantal personen dat in de
verschillende wooninstellingen woont en een schets van de vraag naar de diverse
woonvormen (§ 8.2), de (veranderende) typen voorzieningen waarin combinaties
van wonen en zorg worden geboden (§ 8.3) en een beschouwing van de kwaliteit en
inhoud van de geboden zorg (§ 8.4). Paragraaf 8.5 behandelt wat er bekend is over
de subjectieve indrukken van de gehandicapten die gebruikmaken van deze
combinaties van wonen en zorg. Het hoofdstuk besluit met enkele samenvattende
opmerkingen over wonen met zorg voor mensen met beperkingen (§ 8.6).
8.2 Aantal personen in wooninstellingen
8.2.1 Gebruik van wooninstellingen
Met 'wooninstelling' worden hier woonvormen bedoeld die vanuit de gezondheidszorg gesubsidieerd worden. Tabel 8.1 geeft de aantallen personen met lichamelijke
of verstandelijke beperkingen in Nederland weer en het aantal dat zelfstandig of in
wooninstellingen woont. Het aantal personen met lichamelijke beperkingen in deze
tabel wijkt af van het aantal in de Rapportage gehandicapten 1995 (Timmermans
en Schoemakers-Salkinoja 1996), omdat de operationalisatie van lichamelijke
beperkingen sindsdien iets is gewijzigd (zie hoofdstuk 2 van dit rapport).
Bovendien worden hier alleen de personen met ernstige lichamelijke beperkingen
in ogenschouw genomen. Het aantal met verstandelijke beperkingen wijkt eveneens
af, omdat nu ook personen met dementie erbij zijn inbegrepen. Bij de aantallen
personen met verstandelijke beperkingen zijn mensen met ernstige, matige én
lichte beperkingen in ogenschouw genomen.
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Tabel 8.1 Zelfstandig en niet-zelfstandig wonende personen die verstandelijke of ernstige lichamelijke beperkingen
ondervinden, naar leeftijdscategorie, 1990-1996 (in absolute aantallen)
0-17 jaar
personen met (primair) lichamelijke beperkingen
aantal met ernstige beperkingen
aantal bewoners van tehuizen voor (primair)
lichamelijk gehandicapten
% wonend in instelling
personen met (primair) verstandelijke beperkingen of
dementiepatiënten
aantal met beperkingenc
van wie psychogeriatrisch/dementie
aantal bewoners van tehuizen voor (primair)
verstandelijk gehandicapten of voor psychogeriatrie d
% wonend in instelling
a
b

c

d

18-49 jaar 50-69 jaar

 70 jaar

allena

b

57.600

147.500

356.000 561.100

600

2.600
5

6.500
4

136.000 145.700
38
26

27.100
40

61.900
100

27.600
16.400

178.500 295.100
176.800 193.300

4.200
15

32.100
52

12.500
45

28.900
16

77.700
26

Bij de mensen met lichamelijke beperkingen hebben de gegevens betrekking op mensen vanaf 18 jaar.
Er zijn geen betrouwbare gegevens beschikbaar over het aantal jongeren met ernstige lichamelijke beperkingen.
In tabel 2.10 wordt op basis van het AVO'95 geschat dat er 4.000 mensen jonger dan 24 jaar zijn met ernstige
beperkingen. De ISG (1996) schat op basis van de Gezondheidsenquête van het CBS uit 1986-1988 dat er
ongeveer 16.000 zeer ernstig lichamelijk gehandicapte of chronisch zieke kinderen zijn.
Verstandelijk gehandicapten, jonge psychogeriatrische patiënten en dementerende ouderen (licht en ernstig
gehandicapt of dementerend).
Instituten voor verstandelijk gehandicapten, (kinder)gezinsvervangende tehuizen, psychogeriatrische
verpleeghuizen of afdelingen.

Bron: SCP (AVO'95); CBS (1997d); CAK-AWBZ (1996); SIG (1995); Ott et al. (1996)

Het wonen in een wooninstelling vanwege ernstige lichamelijke beperkingen is in
vergelijking met de Rapportage gehandicapten 1995 iets verminderd, met uitzondering van de leeftijdscategorie 18-49-jarigen. Deze ontwikkeling wordt toegeschreven aan de toename van niet-aangeboren hersenletsels (Zeggelt et al. 1996).
Het wonen in een wooninstelling vanwege verstandelijke beperkingen is, in
vergelijking met de Rapportage gehandicapten 1995, iets toegenomen, met
uitzondering van de jeugdigen. Niet-bejaarde personen met verstandelijke beperkingen wonen relatief veel vaker in instellingen dan niet-bejaarde personen met
lichamelijke beperkingen. Daarentegen zijn er veel meer ouderen met verstandelijke beperkingen die (nog) zelfstandig wonen dan ouderen met lichamelijke
beperkingen of jongeren met verstandelijke beperkingen. Dit zijn grotendeels
ouderen met een lichte of matige dementie.
Tabel 8.2 laat een nadere uitsplitsing zien van de wooninstellingen waar personen
met lichamelijke of verstandelijke beperkingen kunnen wonen en van het aantal
daar woonachtige personen. Ruim 200.000 personen wonen in deze instellingen;
het grootste deel wordt gevormd door ouderen die vanwege lichamelijke - maar
steeds vaker ook door psychische - beperkingen in verzorgings- en verpleeghuizen
wonen. Dat aantal daalt sinds 1980 geleidelijk als gevolg van verbeterde thuiszorg,
onder meer door verpleeghuiszorg thuis (Timmermans et al. 1997a).
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Tabel 8.2 Personen met lichamelijke of verstandelijke beperkingen, wonend in wooninstellingen, naar
leeftijdscategorie, 1994-1996 (in absolute aantallen)
personen met (primair) lichamelijke
beperkingen
verzorgingshuizen
verpleeghuizen, somatisch
woonvormen voor lichamelijk
gehandicaptena
internaten voor visueel
gehandicapten
internaten voor auditief
gehandicapten
overige tehuizenb
overige instellingen
subtotaal
personen met (primair) verstandelijke
beperkingen
instellingen voor verstandelijk
gehandicapten
gezinsvervangende tehuizena
verpleeghuizen, psychogeriatrisch
subtotaal
totaal
a

b

0-17 jaar

18-49 jaar

50-69 jaar

 70 jaar

totaal

50

1.000

2.200
3.600

115.300
20.500

117.500
25.100

10

1.000

400

-

1.40

130

70

-

-

200

410
600

170
380
2.600

10
250
10
6.500

20
130
70
136.000

620
760
80
145.700

3.800
400
30
4.200
4.800

21.800
10.200
100
32.100
34.700

6.600
4.200
1.700
12.500
19.000

1.500
800
26.600
28.900
164.900

33.700
15.600
28.400
77.700
223.400

Uitgesplitst naar (kinder)gezinsvervangende tehuizen voor lichamelijk en voor verstandelijk gehandicapten;
schatting SCP.
Het Dorp, Amstelrade, Nieuw-Unicum, Rijnlands Zeehospitium en een thuiszorgproject.

Bron: CAK-AWBZ (1996); SIG (1995); CBS (1997d); Van der Kwartel en Smit (1997)

Personen van 70 jaar of ouder vormen 74% van de instellingsbewoners. De op een
na grootste categorie tehuisbewoners bestaat uit personen met verstandelijke
beperkingen, in alle leeftijden, maar het talrijkst daaronder is de leeftijdscategorie
van 18 tot 49 jaar. Vanaf de leeftijd van 40 jaar neemt het (absolute) aantal
verstandelijk gehandicapten in instellingen toe; in gezinsvervangende tehuizen is
de toename al merkbaar vanaf 30 jaar (hier niet te zien, CAK-AWBZ 1996). Bij de
allerjongste leeftijdscategorie is de verstandelijke beperking de meest voorkomende
reden voor opname in een wooninstelling.
In tabel 8.2 wordt een strakke indeling gehanteerd in tehuizen voor personen met
verstandelijke of met lichamelijke beperkingen. Dit is niet geheel conform de
feitelijke situatie. In verzorgingshuizen verblijven steeds meer dementerende
ouderen. Bewoners van instellingen voor verstandelijk gehandicapten hebben vaak
bijkomende lichamelijke beperkingen of lijden aan dementie of andere psychische
aandoeningen. Bewoners van woonvormen voor lichamelijk gehandicapten hebben
vaak bijkomende cognitieve beperkingen.
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8.2.2 Gebruik van adl-clusterwoningen
In tabel 8.2 zijn de zogenoemde adl-clusterwoningen niet opgenomen, omdat het
daar om zelfstandig wonen gaat. Vanwege het belang van deze woonvorm als
alternatief voor het wonen in een instelling, wordt er hier nu kort op ingegaan.
Wonen in een adl-clusterwoning, oftewel Fokus-woning, betekent zelfstandig
wonen met assistentie bij de 'algemene dagelijkse levensverrichtingen' (adl). Het
gaat hier om aangepaste huurwoningen voor mensen die ernstige lichamelijke
beperkingen ondervinden; een indicatie voor toelating is vereist. De woningen
worden in clusters van 12 tot 15 woningen bij elkaar gebouwd om zodoende de adlhulp vanuit een 'adl-eenheid' efficiënter te kunnen verlenen. De bewoners organiseren hun hulp verder zelf; de kosten worden vergoed op basis van een subsidieregeling van de Ziekenfondsraad. Het aantal adl-clusterprojecten bedroeg 62 in
oktober 1997; het aantal woningen bedroeg 847 en het aantal bewoners 854. De
meeste bewoners zijn alleenstaand. Per oktober 1997 stonden 725 geïndiceerde
kandidaten op de wachtlijst voor een adl-clusterwoning.
In tabel 8.3 worden het aantal, de leeftijden en de gemiddelde aantallen uren
assistentie van de bewoners vermeld.
Tabel 8.3 Aantal en leeftijd van bewoners van adl-clusterwoningen, alsmede het gemiddelde aantal verleende uren
adl-assistentie per bewoner, 1996a
aantal, abs.

aantal %

aantal uren verleende
adl-assistentie per weekb

> 30 jaar
30 tot 40 jaar
40 tot 50 jaar
50 tot 60 jaar
60 tot 70 jaar
 70 jaar

85
166
216
116
119
53

11
22
29
15
16
7

13,9
15,6
13,1
11,7
11,4
12,6

totaal

755

100

13,1

a
b

Bewoners die het gehele jaar 1996 in een adl-clusterwoning hebben gewoond.
Gemiddeld per bewoner.

Bron: Stichting Fokus Voorzieningen; SCP-bewerking

De helft van de bewoners is tussen de 40 en 50 jaar oud. Het gemiddelde hulpgebruik is het grootst in de leeftijdscategorie van 30 tot 40 jaar; daarna daalt het
hulpgebruik om weer te stijgen vanaf de leeftijd van 70 jaar.
8.2.3 Onvervulde vraag (wachtlijsten)
Ouderen mogen tegenwoordig wel vaker thuis willen wonen, maar dit geldt niet
voor jongere personen met (ernstige) lichamelijke en/of verstandelijke beperkingen.
Tabel 8.4 geeft inzicht in de omvang van de wachtlijsten. In de tabel zijn ook
dagvoorzieningen opgenomen, omdat een plaats daar soms voorwaarde is voor de
toelating tot een wooninstelling.
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Tabel 8.4 Omvang van wachtlijsten in de gehandicaptenzorg naar verschillende typen instellingen, 1993-1996 (in
absolute aantallen)
1993
1994
1995
1996
lichamelijk gehandicapten
woonvormen
573
774
..
721a
activiteitencentra
465
465
..
913
verstandelijk gehandicapten
wooninstellingen b
6.296
6.410
dagverblijven
2.864
3.051
verpleeghuizen
somatische
2.720
2.670
1.087c
..
psychogeriatrische
4.440
3.010
1.525e
..
a
828 wachtenden, van wie 721 urgent.
b
Inrichtingen en tehuizen; wachtenden met ZRS-urgentie 1, dat wil zeggen (zeer) urgent.
c
2.650, van wie 1.087 (zeer) urgent.
d
Capaciteit in 1995.
e
3.910, van wie 1.525 (zeer) urgent.

capaciteit
2.668
1.433
47.488
16.600
26.096d
28.997d

Bron: TK (1996/1997d); Gerritse en Lorsheijd (1996); TK (1996/1997c)

Wachtlijsten zijn in het verleden vaak een onbetrouwbare bron geweest voor de
weergave van de vraag naar zorg. De in tabel 8.4 weergegeven aantallen zijn echter
gebaseerd op een vernieuwde, nauwkeurige registratie en controle. Relatief beschouwd heerst de grootste nood onder de personen met lichamelijke beperkingen:
het aantal wachtenden met een urgentie 1 bedraagt 27% van de totale capaciteit
van de wooninstellingen. De duur van het wachten bedraagt gemiddeld 1,5 jaar
voor het wonen en 1 jaar voor de activiteitencentra.
Het aantal urgente wachtenden onder de mensen met verstandelijke beperkingen
bedraagt 13% van de capaciteit van de intramurale instellingen en de gezinsvervangende tehuizen. Een derde van de aspirant-bewoners wacht een jaar of korter op
plaatsing; een derde wacht 1 tot 2 jaar; en een derde wacht langer dan 2 jaar. Voor
de dagbesteding is de wachttijd in 60% van de gevallen korter dan 1 jaar
(TK 1996/1997d).
Het aantal wachtenden voor een plaats in verpleeghuizen bedraagt 4% voor de
urgente somatische patiënten, respectievelijk 5% voor de urgente psychogeriatrische patiënten. De gemiddelde wachttijden waren in 1995 vijf weken voor de
somatische, respectievelijk 14 weken voor de psychogeriatrische patiënten (Gerritse
en Lorsheijd 1996). Deze tijden lijken kort vergeleken met de wachttijden van de
wooninstellingen voor gehandicapten. Aspirant-bewoners van verpleeghuizen
verkeren echter in de eindfase van hun leven en daarom kan het wachten tot gevolg
hebben dat een opname in het geheel niet totstandkomt. Dit blijkt onder meer uit
het grote aantal sterfgevallen op de wachtlijst: 835 wachtenden gedurende één
kwartaal in 1995. Een belangrijk feit is ook dat in 1995 16% van de opnamen
crisisopnamen waren die buiten de wachtlijst om plaatsvonden. In het vervolg
blijven de bejaarde verpleeghuisbewoners en de bewoners van verzorgingshuizen
buiten beschouwing; zij komen in de volgende Rapportage ouderen aan de orde.
185

De conclusie uit de voorafgaande cijfers luidt dat de behoefte aan het wonen in een
wooninstelling geenszins terugloopt. Integendeel: de vraag overtreft ruimschoots
het aanbod. Dit is - ogenschijnlijk - strijdig met het beleidsuitgangspunt van
bevordering van zelfstandigheid. Over de oorzaken hiervan kan het volgende
worden gezegd.
Het aantal mensen met niet-aangeboren hersenletsel neemt toe. Jaarlijks worden
101.000 personen getroffen door een niet-aangeboren hersenletsel, onder wie bijna
22.000 personen van 12 tot 45 jaar oud. Ongeveer 800 à 900 van deze laatstgenoemden doen een beroep op de chronische zorg (Zeggelt et al. 1996). Dit is te
merken aan de wachtlijst voor woonvormen voor lichamelijk gehandicapten. Ten
tweede neemt het aantal verstandelijk gehandicapten - in zijn totaliteit bezien - niet
toe, maar wel het aantal ouderen onder hen. Zij blijven langer in wooninstellingen
wonen (Maaskant en Haveman 1988). Ten derde moet worden gewezen op een
cultureel gegeven: ouders van kinderen met beperkingen vinden in toenemende
mate dat het kind op een gegeven leeftijd het ouderlijk huis dient te verlaten, net als
niet-gehandicapte jongvolwassenen. Ouders zijn minder vaak dan vroeger bereid
een leven lang te zorgen voor een kind met beperkingen (Van Puijenbroek en
Schoemakers-Salkinoja 1990).
Een niet onbelangrijk verschijnsel is bovendien dat een aanzienlijk aantal van de
wachtenden al in een instelling voor (gezondheids)zorg woont. Van de wachtenden
voor een plaats in een woonvorm voor lichamelijk gehandicapten verblijft 25% in
een zorginstelling (VGN 1997a). Dat kan een verpleeghuis zijn, of een woonvorm
voor lichamelijk gehandicapten. De meerderheid van de wachtenden voor een
plaats in wooninstellingen voor verstandelijk gehandicapten bestond in het
verleden uit dergelijke 'verhuizers'.
Kortom, van de wachtenden ontvangt een groot aantal al professionele zorg in een
wooninstelling. De motivatie voor de verandering van de zorg kan van tweeërlei
aard zijn: ten eerste de geografische ligging van de zorginstelling. De zwakzinnigeninrichtingen liggen nog steeds - ondanks het spreidingsbeleid - ongelijk
verspreid over het land (CvZ 1994). Daardoor waren vele mensen met verstandelijke beperkingen genoodzaakt ver weg van hun familie te gaan wonen. Nu willen
zij, en hun families, alsnog dichter bij elkaar gaan wonen. Dit is de verhuiswens.
Ten tweede kan de motivatie tot verandering van de zorg liggen in de behoefte aan
een andere, beter geschikte combinatie van zorg en wonen. Zelfstandiger, kleinschaliger woonvormen zijn gewild. Dit is de kwaliteitswens.
De Nederlandse overheid is bereid de vraag naar meer gesubsidieerd wonen binnen
de gezondheidszorg te honoreren (TK 1997/1998a). In internationaal opzicht is dit
opmerkelijk. Tabel 8.5 geeft enige cijfers ter toelichting.
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Tabel 8.5 Aantal instituutsplaatsena voor verstandelijk gehandicapten en verandering daarin in een aantal landen
jaar
Verenigde Staten
Engeland
Nederland
Zweden
Denemarken
Schotland
Ierland
Noorwegen
Finland
a

1967
1980
1980
1968
1979
1980
1980
1976
1985

aantal
plaatsen

jaar

194.000
50.000
30.000
14.000
9.000
6.260
5.700
5.500
5.000

1994
1995
1996
1996
1994
1990
1990
1996
1990

aantal
plaatsen
65.000
14.000
32.000
1.300
5.400
3.750
4.900
0
3.200

O van de

mutatie

0,2
0,3
2,1
0,1
1,0
0,7
1,4
0,0
0,6

-129.000
-36.000
+2.000
-12.700
-3.600
-2.510
-800
-5.500
-1.800

bevolking

Plaatsen in instellingen voor verstandelijk gehandicapten.

Bron: Van Gennep (1997a)

In tabel 8.5 staan aantallen instituutsplaatsen, gemeten op twee tijdstippen, en de
verandering in dat aantal in de tussengelegen periode. De gezinsvervangende tehuizen zijn hier niet bij inbegrepen. Als deze ook worden meegerekend, woonden
in Nederland in 1996 circa 47.500 personen in wooninstellingen voor verstandelijk
gehandicapten. Het aantal plaatsen in verschillende woonvormen zou dan 3,2 in
plaats van 2,1‰ van het bevolkingsaantal van Nederland bedragen. Met 2,1‰
instituutsplaatsen toont Nederland al een afwijkend beeld ten opzichte van andere
landen; de afwijking is te groot om geheel toe te kunnen schrijven aan definitieverschillen die - uiteraard - bij landenvergelijkingen onvermijdelijk zijn (Buntinx
1997).
De keuze van de landen in tabel 8.5 is niet willekeurig: het zijn landen waar in de
afgelopen jaren actief beleid is gevoerd ten aanzien van huisvesting van personen
met verstandelijke beperkingen. Dat beleid heeft echter zeer verschillende achtergronden. In alle genoemde landen is veel kritiek geweest op de kwaliteit van zorg
en wonen van verstandelijk gehandicapten in instituten. In de Verenigde Staten,
Engeland en Schotland ging de afbouw van instituten gepaard met bezuinigingen
door de overheid. Groepshuisvesting, opvang in pleeggezinnen en begeleid wonen
boden meer zelfstandigheid voor de gehandicapte, maar kostten de overheid ook
minder. In de Scandinavische landen was de afbouw gebaseerd op een ideologisch
uitgangspunt: de normalisatie van het leven van de gehandicapte was niet goed
gelukt en moest een stap verder komen. Nieuwe standaarden voor de gewenste
woonkwaliteit waren nodig. Daarbij mochten ook de kosten voor de overheid
stijgen.
In tabel 8.6 staan nogmaals recente cijfers over de toename van plaatsen in
wooninstellingen voor verstandelijk gehandicapten in Nederland.
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Tabel 8.6 Toename van toegelaten plaatsen in wooninstellingen voor gehandicapten, 1993-1996, (in indices,
1993 = 100)
algemene instellingen voor verstandelijk gehandicapten
instellingen voor jeugdige licht verstandelijk gehandicapten
gezinsvervangende tehuizen (verstandelijk en meervoudig gehandicapten)

1993

1994

1995

1996

100
100
100

102
101
103

104
105
106

105
110
107

Bron: TK (1997/1998a: 216-217)

Nederland blijft bouwen voor gehandicapten; de begroting van het ministerie van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor 1998 voorziet in een bescheiden groei van
gezinsvervangende tehuizen, kindergezinsvervangende tehuizen en woonvormen
voor lichamelijk gehandicapten. De voorgenomen herinrichting van de Algemene
wet bijzondere ziektekosten voorziet misschien in een verandering in de organisatie
en bekostiging van gehandicaptenhuisvesting. Scheiding van wonen en zorg kan
een mogelijke uitkomst zijn, met dien verstande dat sommige vormen van huisvesting onder een andere financiering zouden vallen, buiten de gezondheidszorg.
8.3 Combinaties van wonen en zorg
8.3.1 Typen woonvormen
Woonvormen voor personen met verstandelijke of lichamelijke beperkingen zijn
ontstaan uit diverse invalshoeken. Zo zijn er vanouds wooninstellingen voor
ouderen (verzorgingshuizen), voor ernstig verplegingsbehoeftigen (verpleeghuizen), en voor kinderen en jongeren met beperkingen (kindergezinsvervangende
tehuizen voor verstandelijk gehandicapten en woonvormen voor lichamelijk
gehandicapte jongeren); er zijn speciale instituten voor meervoudig gehandicapten
en zintuiglijk gehandicapten. Voor tijdelijke opvang van verstandelijk gehandicapten zijn er logeerhuizen en kortverblijfhuizen. De verscheidenheid in het wonen in
instellingen is dermate groot geworden dat de vlag de lading vaak niet meer dekt.
De zwakzinnigeninrichting van vroeger met grote gebouwen voor honderden
bewoners is nu een instelling geworden met een aantal verspreid liggende
bungalows, waarvan een deel in een gewone woonwijk gesitueerd kan zijn. Ook
komt het voor dat een stichting gewone woningen - flats of rijtjeshuizen - huurt
voor kleinschalige huisvesting van gehandicapten. Deze geografische integratie
schrijdt steeds verder voort (Craeyenburch 1993; Derksen 1997). Helaas kan
hierover geen cijfermatig overzicht worden gegeven.
Zelfstandiger vormen van wonen nemen toe. Circa 11% van de bewoners van
algemene instellingen voor verstandelijk gehandicapten woont in een sociowoning.
Dat zijn gewone woningen in een stadswijk of dorp, op afstand van de instelling.
De bewoners zorgen voor een groot deel voor zichzelf en ontvangen daarbij
begeleiding van een beroepskracht, die steeds aanwezig is. Contact met de instelling blijft wel bestaan; de bewoners nemen vaak deel aan de activiteiten in de
instelling. Verplicht is dit echter niet. Een stap verder op weg naar integratie wordt
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gezet in dependances van de gezinsvervangende tehuizen voor verstandelijk en
voor lichamelijk gehandicapten en in begeleid zelfstandig wonen. Daar zijn de
bewoners geheel zelf verantwoordelijk voor hun dagelijks leven; zij ontvangen
slechts een paar uur per week begeleiding voor zaken die zij zelf aangeven. De
gezinsver-vangende tehuizen ontstonden in de jaren zeventig als gevolg van kritiek
op de kwaliteit van zorg in de inrichtingen. Een normaal leven voor een gehandicapte betekende kleinschalig wonen, bijna als in een gezin, en daarbij hoorde ook
dat de dag buitenshuis werd besteed, overeenkomstig het leefpatroon van de nietgehandicapte burgers. Dagbesteding buitenshuis is bij de toelating tot het tehuis een
voorwaarde. Circa 8% à 10% van de bewoners van gezinsvervangende tehuizen
voor verstandelijk gehandicapten, voor het merendeel oudere bewoners, blijft echter
overdag thuis.
Naast de geografische integratie is het de bedoeling dat ook sociale en functionele
integratie in de samenleving plaatsvindt. Sociale integratie houdt in dat de gehandicapte sociale contacten aanknoopt met de buurt; functionele integratie houdt in
dat hij of zij deelneemt aan de sociale instituties van de samenleving, zoals onderwijs, arbeid, verkeer, culturele uitingen, verenigingsleven en andere vrijetijdsactiviteiten die er voor mensen zonder beperkingen bestaan. In paragraaf 8.3.3 wordt
meer aandacht besteed aan deze integratie.
8.3.2 Intensiteit van de verleende zorg
Wanneer een persoon met beperkingen geïndiceerd wordt voor wonen met zorg,
worden de wooninstellingen functioneel ingedeeld in vijf woontypen.
1. accent op verpleging en verzorging
2. accent op beschutting
3. accent op begeleiding
4. accent op zelfstandigheid
5. accent op participatie en integratie.
Van de wachtlijstkandidaten voor wooninstellingen voor verstandelijk gehandicapten is verreweg de meerderheid (64%) geïndiceerd voor de woontypen 3 en 4.
Ongeveer een kwart (23%) is geïndiceerd voor verpleging, verzorging of voor beschutting en 13% voor woontype 5, dat de meeste zelfstandigheid biedt (TK
1996/1997d).
Wanneer de leeftijden van de wachtlijstkandidaten worden bezien, valt op dat er
twee 'pieken' zijn: jongeren van plusminus 15 jaar, die geïndiceerd zijn voor de
woontypen 1 en 2, en jongvolwassenen rondom 25 jaar, die geïndiceerd zijn voor
de woontypen 3 en 4.
Bij de wachtlijsten voor de lichamelijk gehandicapten wordt de volgende
functionele indeling gehanteerd (Van der Kwartel en Smit 1997):
1. verzorgd verblijf (30% van de urgente wachtenden);
2. idem, met psychosociale begeleiding (50% van de urgente wachtenden);
3. begeleid zelfstandig wonen (13%, idem);
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4. woontraining (3%, idem);
5. woonbegeleiding (3%, idem).
In tabel 8.7 staat nog eens een overzicht van de huidige woonvormen voor
gehandicapten, ingedeeld naar de woontypen.

Tabel 8.7 Wooninstellingen voor gehandicapten, ingedeeld naar woontypen (de voornaamste aangeboden zorgfuncties), 1994-1996a
huidige naamgeving
type 1: accent op verpleging en
verzorging

type 2: accent op beschutting

intramurale instellingen voor verstandelijk
en meervoudig gehandicapten
verpleegafdelingen van verpleeghuizen
grote woonvormen voor lichamelijk
gehandicapten
idem

sociowoningen
gezinsvervangende tehuizen
kleine woonvormen voor lichamelijk
gehandicapten, instituten voor jeugdige
licht verstandelijk gehandicapten
type 4: accent op zelfstandigheid
dependances van gezinsvervangende
tehuizen en van woonvormen voor
lichamelijk gehandicapten
type 5: accent op participatie en integratie idem

schatting aantal bewoners

type 1 en 2: circa 80.000

type 3: accent op begeleiding

zelfstandig wonen met begeleiding en/of begeleid zelfstandig wonen, adlassistentie
clusterwonen
a

type 3: circa 23.000

type 4 en 5: circa 1.500

circa 4.000

Exclusief verzorgingshuizen; personen die hulp thuis ontvangen van een instelling voor de thuiszorg zijn
evenmin in deze tabel opgenomen.

Bron: CAK-AWBZ (1996); SIG (1995); CBS (1997d); Van der Kwartel en Smit (1997)

Tabel 8.7 laat slechts een grove indeling zien, maar desondanks kan daaruit
worden afgeleid dat verreweg de meeste bewoners van wooninstellingen wonen in
woontypen die de zwaarste vormen van zorg bieden: verpleging, verzorging en
beschutting. In de woontypen 4 en 5, die de lichtste vorm van zorg bieden, woont
een gering aantal bewoners. Voor de vergelijking zijn ook de zelfstandig wonenden
die begeleiding of assistentie thuis ontvangen in de tabel opgenomen. Het gaat
hierbij om personen die afkomstig zijn uit wooninstellingen voor gehandicapten of
daarvoor een indicatie zouden kunnen krijgen, maar die zich thuis kunnen redden
omdat er hulp beschikbaar is, of van een adl-assistent of via de Sociaal-pedagogische dienst. De Sociaal-pedagogische dienst biedt voor gemiddeld vier uur per
week hulp bij de cliënt thuis. Behoefte aan adl-assistentie door adl-clusterbewoners
staat vermeld in tabel 8.8.
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Tabel 8.8 Bewoners, naar aantal geïndiceerde uren adl-assistentie, 1996 (in absolute aantallen en verticaal
gepercenteerd)
absolute aantal

%

289
298
254
841

34
35
30
100

> 10 uur
10-20 uur
20-30 uur
totaal
Bron: Stichting Fokus Voorzieningen (1996)

Het aantal geïndiceerde uren komt overeen met het aantal uren zorg in een
verpleeghuis. Het aantal geïndiceerde uren ligt echter aanzienlijk hoger dan het
aantal werkelijk gebruikte uren, dat rondom 13 uur per week ligt (zie tabel 8.3). De
achtergrond hiervan kan een toegenomen zelfredzaamheid zijn, maar ook een
tekort aan hulp.
De herkomst van de bewoners wordt weergegeven in tabel 8.9. Onmiskenbaar is dat
de bewoners van adl-clusterwoningen afkomstig zijn uit instellingen die vrij zware
vormen van zorg bieden. Mensen in adl-clusterwoningen hebben een aanzienlijk
deel van de zorg die wordt geboden in instellingen ingeruild voor zelfwerkzaamheid.

Tabel 8.9 Herkomst van bewoners van adl-clusterwoningen, 1996 (in absolute aantallen)
absolute aantal
grote woonvorm
kleine woonvorm
verpleeghuis/verzorgingshuis
revalidatiecentrum
overige/andere woonvormen
totaal

68
123
70
47
66
374

Bron: Stichting Fokus Voorzieningen, peildatum 31 december 1996

Uit het voorgaande blijkt dat bij de zorg die in combinatie met wonen wordt aangeboden, twee aspecten de belangrijkste rol spelen, namelijk de intensiteit (of de
mate) van de zorg, en de (gewenste en de mogelijke) integratie van de bewoner in
de omringende samenleving. Deze twee aspecten liggen besloten in de indeling in
woontypen. De intensiteit van de verleende zorg kwam al ter sprake, maar hoe staat
het nu met de integratie van de bewoner?
8.3.3 Integratie van bewoners
Een empirisch overzicht van de stand van zaken ten opzichte van de sociale en
functionele integratie in Nederland is niet te construeren; wel zijn er enkele
indicaties te geven. Het volgen van onderwijs of het verrichten van arbeid kan
wijzen op een zekere mate van functionele integratie van de gehandicapte. Van de
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bewoners van gezinsvervangende tehuizen voor verstandelijk gehandicapten
verricht 44% arbeid - de meesten in de sociale werkvoorziening - en 36% bezoekt
dagverblijven voor ouderen. 8% tot 10% procent is 'thuiszitter'; de overigen volgen
onderwijs of hebben verschillende andere dagactiviteiten buiten het tehuis.
Bewoners van dependances van gezinsvervangende tehuizen voor verstandelijk
gehandicapten werken veel buitenshuis: 74% heeft een baan, 12% bezoekt
dagcentra. Van de bewoners van gezinsvervangende tehuizen voor kinderen volgt
70% onderwijs, 8% bezoekt een dagcentrum voor gehandicapten en 20% heeft
dagactiviteiten in het tehuis (Van der Kwartel en Smit 1997).
De activiteitencentra voor lichamelijk gehandicapten bieden tezamen plaats aan
bijna 1.500 bezoekers. Het is echter niet bekend door hoeveel bewoners van de
wooninstellingen deze centra worden bezocht en hoeveel bewoners hun dag binnen
de wooninstelling doorbrengen.
De intramurale instellingen voor verstandelijk gehandicapten zijn zelf verantwoordelijk voor het bieden van dagactiviteiten aan hun bewoners. Kosten van de dagbesteding zijn in de verpleegprijs inbegrepen. Dagbesteding buiten de eigen woongroep, binnen de instelling of daarbuiten, is echter wel mogelijk en komt op
bescheiden schaal voor. In hoofdstuk 9, dat gaat over de vrijetijdsbesteding, wordt
hierop nader ingegaan.
De tot nu toe gepresenteerde gegevens wijzen erop dat de sociale en functionele
integratie, in het algemeen gesteld, teleurstellend verloopt. In andere WestEuropese landen is het niet beter gesteld (Buntinx en Kersten 1997). Het wonen in
intramurale instellingen komt er grotendeels op neer dat men zijn tijd binnen de
gehandicaptenzorg doorbrengt. Functionele en sociale integratie blijft zodoende
achterwege (Van Gennep 1997b).
Kleinschalig wonen brengt echter niet automatisch integratie met zich mee. Wel is
het zo dat het welzijn en de sociale vaardigheden van de bewoners vooruitgaan na
verhuizing van een (grote) instelling naar een sociowoning. Dit vinden zowel de
bewoners zelf als hun families en de betrokken beroepskrachten (Weidner en
Gouman-Schouten 1990/1991). Onderzoek in het buitenland wijst in dezelfde
richting (Buntinx en Kersten 1997).
Onderzoek onder thuiswonende verstandelijk gehandicapten in de drie zuidelijke
provincies laat hetzelfde beeld zien (Van Berkum en Haveman 1995). Van de
getraceerde 2.573 gehandicapten bleek 96% overdag een dagverblijf, een school of
werk te bezoeken en maar liefst 91% van hen bezocht een speciale school,
dagopvang of werkplaats voor gehandicapten. Ook thuiswonende mensen met
beperkingen maken blijkbaar voornamelijk gebruik van de speciale voorzieningen
voor gehandicapten.
Toch zijn er ook positieve ontwikkelingen. De investeringen die de overheid in de
jaren negentig in de thuiszorg van gehandicapten heeft gedaan, zijn duidelijk terug
te vinden in de cijfers: het gebruik van gezinsverzorging, logeeropvang en oppas
thuis is toegenomen. De nieuwe hulpvorm, gezinsbegeleiding, is van de grond
gekomen. Daarnaast worden steeds meer kinderen met ontwikkelingsachterstand of
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lichamelijke en/of verstandelijke beperkingen opgevangen in gewone kinderopvangvoorzieningen (Van den Brink 1995; Kosterman en Van de Ven 1996). Een
stap verder wordt gezet met het project Integrale vroeghulp, dat in vijf proefgebieden ter hand is genomen (De Jager 1993). Projecten Transmurale thuiszorg zijn
vanaf 1991 totstandgekomen, toen wooninstellingen voor gehandicapten een deel
van hun budget (eerst 2%, later 4%) mochten besteden aan de zorg voor gehandicapte kinderen of volwassenen thuis. De hulp wordt vaak verleend in samenwerking met een instelling voor de thuiszorg. In een inventarisatie in 1997 konden in
het land 78 projecten worden getraceerd. Vanaf 1991 zijn totaal 708 gezinnen met
771 verstandelijk gehandicapte gezinsleden geholpen. Steeds meer instellingen
overwegen deze vorm van samenwerking tussen thuiszorgorganisaties en wooninstellingen voor gehandicapten aan te gaan (Van Zijderveld et al. 1997). Voor de
handhaving van het kind in de gewone samenleving is deze vroeghulp uitermate
belangrijk.
8.4 Kwaliteit van wonen en zorg in instellingen
8.4.1 Inleiding
De gouden standaard voor de zorg voor gehandicapten in de afgelopen decennia
was de normalisatie van het leven van de gehandicapte en participatie en integratie
van de gehandicapte in de samenleving. Deze standaard heeft geenszins afgedaan,
maar de gedachten hebben zich verder ontwikkeld. Nieuwe wegen moesten worden
gezocht, omdat de gewenste mate van integratie en participatie niet is bereikt (Van
Gennep 1997b).
Zorg en wonen grijpen diep in in het leven van een gehandicapt persoon. Vele soms alle - aspecten van het leven spelen zich af binnen de wooninstelling, zoals
het huishouden, vriendschappen en andere relaties, sport en recreatie. Discussies
over kwaliteit van zorg worden dan ook steeds meer gevoerd uit het perspectief van
de kwaliteit van het leven. Daarbij wordt erop gewezen dat het bij het proces van
zorg verlenen gaat om de uitkomst van de zorg, want hoe goed de verzorgers hun
werk ook doen, het is de uitkomst die in grote mate de kwaliteit van het leven van
de gehandicapte bepaalt (Van den Bos en Klop 1995; Janssen en Vreeke 1995).
Uitkomst van de zorg staat gelijk aan de mate waarin de zorgdoelen daadwerkelijk
bereikt zijn (Van den Bos en Klop 1995).
Kwaliteit van leven heeft betrekking op vele onderwerpen; er bestaat nog geen
overeenstemming over welke dat precies zouden moeten zijn. Onderwerpen die
vaak in onderzoek voorkomen zijn: gezondheid, tevredenheid, sociale relaties,
vriendschappen, participatie, toegang tot het openbare leven en vrije tijd (Janssen
en Vreeke 1995). Op grond van een overzicht van onderzoek in de afgelopen jaren
komen Felce en Perry tot vijf 'domeinen' van leven, namelijk fysiek, materieel,
sociaal en emotioneel welzijn, en 'ontwikkeling, ontplooiing en activiteiten'. Onder
ieder domein ressorteert een groot aantal onderwerpen. Deze behoren voor een
goed inzicht in de kwaliteit op drie manieren te worden gemeten, te weten door een
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objectieve buitenstaander, door zelfrapportage door de gehandicapte, en door de
waardering van de onderwerpen door de gehandicapte zelf (Felce en Perry 1995).
Een allesomvattend meetinstrument is er niet, maar voor een aantal onderwerpen
bestaan wel degelijk bruikbare instrumenten, waarvan sommige nog aanpassing
behoeven voor verstandelijk gehandicapten. Een groot probleem bij het onderzoek
naar kwaliteit van zorg en leven is dat er weinig ervaring is met onderzoek naar
meningen van gehandicapten zelf, ook buiten Nederland (Buntinx en Kersten
1997). Licht verstandelijk gehandicapte personen kunnen worden getraind om hun
mening beter te uiten; communicatie met ernstig verstandelijk gehandicapten geeft
vaak grote problemen (Ten Horn 1997). Meestal worden dan de naasten van de
gehandicapte ondervraagd: de familie en de professionele verzorgers. Dit geeft
echter geen betrouwbaar beeld. Methodologische problemen bij het meten van
subjectieve meningen en ervaringen van personen met verstandelijke of cognitieve
beperkingen zijn niet gering (Felce en Perry 1995).
Hierna wordt verslag gedaan van onderzoek naar de objectief gemeten kwaliteit van
wonen en zorg voor gehandicapten; de subjectief gemeten kwaliteit komt aan de
orde in paragraaf 8.5.
8.4.2 Bouwkundige en functionele kwaliteit van het wonen
Het College van ziekenhuisvoorzieningen heeft in 1994 een onderzoek ingesteld
naar de bouwkundige en functionele kwaliteit van de algemene instellingen voor
verstandelijk gehandicapten, de instellingen voor licht verstandelijk gehandicapten
en de instellingen voor meervoudig gehandicapten. Het onderzoek bevatte alle
plaatsen die onder de Wet ziekenhuisvoorzieningen vallen en die gereed zouden
komen vóór 1 januari 1996.
Tabel 8.10 De bouwkundige en functionelea kwaliteit van plaatsen in wooninstellingen voor verstandelijk
gehandicaptenb, 1996 (horizontaal gepercenteerd)
goed

redelijk

matig of aantal plaatsen
slecht
beoordeeld

algemene instellingen voor verstandelijk gehandicapten
bouwkundige kwaliteit
functionele kwaliteit

43
40

35
25

22
35

31.576
31.576

instellingen voor jeugdige licht verstandelijk gehandicapten
bouwkundige kwaliteit
functionele kwaliteit

56
51

28
28

16
21

2.047
2.047

instellingen voor meervoudig gehandicapten
bouwkundige kwaliteit
36
34
31
1.185
functionele kwaliteit
36
28
36
1.185
a
Dit houdt in de bruikbaarheid van het gebouw naar de volgende criteria: nuttige oppervlakte, ruimtelijke
verhoudingen in de oppervlakte, ligging van de ruimten en afdelingen t.o.v. elkaar, veiligheid, toegankelijkheid,
hygiëne, daglicht, uitzicht.
b
Nog te bouwen capaciteit tot 1 januari 1996 is in de beoordeling meegenomen.
Bron: CvZ (1994) SCP-bewerking
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Over de algemene instellingen merkt het college het volgende op: circa 40% van de
locaties beschikt over gebouwen die vóór 1970 gebouwd zijn. Indien deze gebouwen niet gerenoveerd zijn, zijn ze vrijwel altijd als matig of slecht te kwalificeren.
Daarnaast beschikken de meeste van deze locaties ook over nieuwere gebouwen, die
als redelijk of goed gekwalificeerd kunnen worden. Nagenoeg alle instellingen met
een capaciteit van meer dan 500 plaatsen vallen in deze categorie. Daarnaast zijn
hier ook de kleine en middelgrote instellingen ruim vertegenwoordigd. Circa 20%
van de locaties beschikt over gebouwen die gebouwd zijn tussen 1970 en 1985. De
bouwkundige kwaliteit van deze gebouwen is overwegend redelijk, maar functioneel gezien zijn ze redelijk tot matig. Deze locaties betreffen voornamelijk middelgrote instellingen, met een capaciteit tussen de 250 en 500 plaatsen. Op de resterende 40% van de locaties zijn de gebouwen na 1985 gebouwd. Deze gebouwen
zijn zowel bouwkundig als functioneel goed van kwaliteit. Ruim een derde van
deze locaties betreft dependances van instellingen. De overige locaties betreffen
instellingen met minder dan 250 plaatsen.
De helft van de instellingen voor de jeugdige licht verstandelijk gehandicapten
bevindt zich op locaties waarop de gebouwen na 1985 zijn gebouwd. Deze zijn
zowel bouwkundig als functioneel van goede kwaliteit. De overige locaties beschikken over gebouwen die vóór 1970 gebouwd zijn. Indien deze gebouwen niet
gerenoveerd zijn, is de kwaliteit in de regel matig of slecht. Daarnaast beschikken
de meeste van deze locaties ook over gebouwen met een recenter bouwjaar, met een
redelijke of goede kwaliteit.
Bij de instellingen voor meervoudig gehandicapten beschikken vrijwel alle locaties
over gebouwen die vóór 1970 gebouwd zijn. Indien deze gebouwen niet gerenoveerd zijn, zijn ze als matig of slecht te kwalificeren. Daarnaast beschikken deze
locaties ook over nieuwere gebouwen, die als redelijk of goed gekwalificeerd
kunnen worden.
De meervoudig gehandicapten zijn, wat de huisvesting betreft, het slechtst bedeeld.
Daarop volgen de algemene instellingen, waar met name in functioneel opzicht
veel plaatsen matig of slecht van kwaliteit zijn. De instellingen voor jeugdigen
beschikken, relatief gezien, over de meeste nieuwbouw en daardoor over betere
kwaliteit (CvZ 1994).
Het wonen in kleine, gewone woningen, zoals bungalows, wordt als kwalitatief
goed wonen beschouwd. Circa 35% van de bewoners van de instellingen voor
jeugdigen woont in kleine woningen (sociowoningen). Van de bewoners van
instellingen voor meervoudig gehandicapten woont 20% in sociowoningen; 11%
van de bewoners van algemene instellingen woont in sociowoningen, dus buiten het
instellingsterrein; en nog eens 9% woont op het instellingsterrein in gewone
woningen. Het wonen in grote wooninstellingen komt echter nog veel voor en
wordt als ongewenst beschouwd door adviesinstanties (CvZ 1994; NRV 1995). Het
college raamt de investeringskosten van de bouwbehoefte ten behoeve van
verstandelijk gehandicapten in de periode 1996-2000 op 1,4 miljard gulden. Hierin
is instandhouding en herspreiding van de wooninstellingen inbegrepen, geen
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volume-uitbreiding. Wel is inbegrepen een verhoging van de norm voor de benodigde ruimte per bewoner. Sinds het jaar 1988 bedroeg de norm voor brutovloeroppervlakte per bewoner 53 m2 ; deze wordt verhoogd tot 58m2.
Een dergelijk plan voor de wooninstellingen van lichamelijk gehandicapten is er
niet. Wel wordt de enige woonwijk voor lichamelijk gehandicapten in Nederland,
Het Dorp, gerenoveerd en wordt tevens het aantal woningen teruggebracht van 396
naar 320.
Het wonen in gezinsvervangende tehuizen wordt als kleinschalig wonen beschouwd
(NRV 1995) . Het gemiddelde aantal plaatsen in een tehuis bedroeg in 1993 26,6.
Ongeveer een tiende (11%) van de bewoners woonde in dependances, die nog
kleiner van omvang zijn, meestal ingericht voor drie tot zes personen. In internationaal perspectief voldoen zelfs de gezinsvervangende tehuizen niet meer aan de
gewenste normen voor kwaliteit, daarvoor zijn ze nog te omvangrijk. Het wonen in
dependances of sociowoningen voldoet wel aan de nieuwste eisen van individueel
wonen (Buntinx 1997).
Opmerkelijk is dat Nederland steeds blijft bouwen voor specifieke gehandicaptenhuisvesting, terwijl andere West-Europese landen dat niet meer doen.
8.4.3 Ander objectief onderzoek naar kwaliteit van zorg en wonen
Een belangrijk thema bij kwaliteit is de invloed van kleinschalig wonen op het
welzijn van de bewoners. Dit vindt zijn oorsprong in de - wereldwijde - kritiek op
de grote instituten, waar de verzorging vaak veel te wensen overliet: grote slaapzalen met weinig privacy en weinig persoonlijke aandacht. Wonen in kleinere
wooneenheden, liefst in een gewone woonbuurt, zou het welzijn van de bewoners
verhogen; daarover zijn de ouders van gehandicapten, adviesinstanties en onderzoekers het met elkaar eens (NRV 1995; Weidner en Gouman-Schouten
1990/1991; Buntinx en Kersten 1997). De bewoners maken een tevredener indruk,
vertonen minder gedragsproblemen en lijken minder eenzaam in kleine wooneenheden. Een kanttekening hierbij is dat vooral in de beginperiode van oprichting van
kleine wooninstellingen de kandidaat-bewoners geselecteerd werden op grond van
zelfredzaamheid en afwezigheid van gedragsstoornissen. Succes werd dus als het
ware ingebouwd (Weidner en Gouman-Schouten 1990/1991).
Onderzoek in het buitenland laat een genuanceerder beeld zien. In een Noors
onderzoek met gegevens over de periode voor en na de deïnstitutionalisering waren
de belangrijkste bevindingen als volgt: er was sprake van een sterk verbeterde
huisvesting en veel meer privacy, de dagactiviteiten en de vrijetijdsactiviteiten
waren niet veel veranderd, de bewoners leefden minder apart van de samenleving
maar van integratie en participatie was nog weinig terechtgekomen, de ouders van
de bewoners waren in groten getale positief over de veranderingen. De kosten voor
de overheid waren sterk toegenomen (Klapwijk 1997). In landen waar het proces
van deïnstitutionalisatie verder is voortgeschreden, worden ook negatieve ervaringen gemeld: in Noorwegen wordt na verhuizing naar kleine woningen een toename
van gedragsproblemen en eenzaamheid gerapporteerd, in Ierland is deïnstitutiona196

lisatie mislukt bij verstandelijk gehandicapten die ernstige bijkomende motorische,
gedrags- en continentieproblemen hadden (Van Gennep 1997a). Deelname aan het
verkeer kan problematisch zijn, contactmogelijkheden binnen de eigen groep zijn
beperkter; de bewoner moet echter in staat zijn zich in dit soort omstandigheden te
handhaven (NRV 1995). Personeelsleden in kleine wooneenheden rapporteren dat
ze de zelfstandigheid in het werk waarderen, maar dat ze vaak alleen moeten
werken en daarbij kwetsbaar zijn en de steun van collega's missen (Weidner en
Gouman-Schneider 1990/1991). Een recent onderzoek naar kleinschalige woonvormen voor verstandelijk gehandicapten en ouderen met psychogeriatrische
problemen bevestigt dit beeld. Kleine wooneenheden maken de organisatie van de
zorg moeilijker. De onderzoekers bevelen als oplossing aan kleine wooneenheden
te clusteren (Nouws et al. 1997).
Weidner en Schneider deden onderzoek naar de sociale integratie en het sociaal
netwerk van bewoners van achttien sociowoningen en dertien gezinsvervangende
tehuizen (Weidner en Schneider 1994). Over de functionele integratie concluderen
de onderzoekers dat deze voldoende is in beide woontypen, voorzover het gaat om
activiteiten waarbij contacten beperkt blijven, zoals het doen van boodschappen of
het drinken van een pilsje in een café. Wanneer het gaat om deelname aan sport of
om het lidmaatschap van verenigingen, blijkt het merendeel van de bewoners actief
te zijn in clubs die er speciaal zijn voor verstandelijk gehandicapten. Tussen de
bewoners van sociowoningen en van gezinsvervangende tehuizen waren er in dit
opzicht geen verschillen.
Wat het sociale netwerk aangaat, waren er tussen de twee woonvormen wél verschillen te zien. Bewoners van gezinsvervangende tehuizen zagen hun familieleden
vaker dan bewoners van sociowoningen. Bewoners van sociowoningen hadden
daarentegen meer contact met vrienden en kennissen dan bewoners van gezinsvervangende tehuizen. Deze vrienden en kennissen waren voor het merendeel - en dit
geldt voor beide woonvormen - zelf ook verstandelijk gehandicapt. Significant
meer bewoners van sociowoningen kenden een of meer (niet-gehandicapte) buren,
vergeleken met bewoners van gezinsvervangende tehuizen. De verschillen kunnen
mogelijk als volgt worden verklaard. Bewoners van sociowoningen zijn uit
inrichtingen afkomstig en hebben zodoende langer gescheiden van hun families
gewoond dan bewoners van gezinsvervangende tehuizen, van wie het merendeel uit
het ouderlijk huis komt. Bewoners van sociowoningen hielden bovendien frequent
contact met de inrichting waar zij vroeger hadden gewoond. Deze omstandigheid
leverde hun meer vriendschappen op in vergelijking met de bewoners van de
gezinsvervangende tehuizen. De sociowoningen waren kleiner en vaker in gewone
woningen gesitueerd dan de gezinsvervangende tehuizen, hetgeen eveneens het
verschil in contact met de niet-gehandicapte buren kan verklaren (Weidner en
Schneider 1994).
Uit een vier jaar durend Nederlands onderzoek in negen leefgroepen in een
instituut voor verstandelijk gehandicapten, zes gezinsvervangende tehuizen en zes
sociowoningen, bleek dat de kwaliteit van zorg in de tijd geen verschil toonde. In
het instituut was de zorgkwaliteit voor kinderen slechter dan de zorg voor
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volwassenen. In sociowoningen was de kwaliteit van de zorg aan de ernstig
gehandicapte bewoners slechter dan de zorg voor de licht gehandicapte bewoners.
In grotere leefgroepen in de gezinsvervangende tehuizen gingen de bewoners
achteruit in functioneren; in kleine groepen gingen zij vooruit (Van Gennep 1993).
In een onderzoek naar de kwaliteit van bestaan in een algemene instelling voor
verstandelijk gehandicapten in Nederland werden de ouders/verwanten gevraagd
naar hun mening over de kwaliteit van zorg op vijf domeinen van leven. Er werden
99 bewoners, uit alle vijf typen woonvormen (zoals beschreven in § 8.3) en uit alle
niveaus van functioneren bij het onderzoek betrokken. De conclusie luidde dat er
grotendeels een goede kwaliteit van bestaan werd gerealiseerd voor de bewoners en
dat de tevredenheid hierover in het algemeen redelijk was. Door de onderzoekers
werd een kritische kanttekening geplaatst bij de ontevredenheid: "Vaak wordt de
schuld voor minder goede zorg buiten de hulpverlener gezocht. Gewezen wordt op
de groepsgrootte en de geringe personeelsformatie. Vaak echter gaat het ook om
zaken die te maken hebben met attitude van het personeel, om zaken waaraan men
helaas gewend is geraakt en men voor vaststaand aanneemt. Soms kan enige
geringe creativiteit al toereikend zijn om een gewenst veranderingsproces in gang
te zetten" (Janssen et al. 1996: 77).
Uit een onderzoek van het Nationaal Ziekenhuisinstituut naar de dagbesteding van
de bewoners van instituten voor verstandelijk gehandicapten kwam naar voren dat
er voor zeer ernstig verstandelijk gehandicapten gemiddeld 6,5 uur per week
gerichte dagbesteding was; voor licht en matig gehandicapten was dat gemiddeld
22 uur (Van Wettum et al. 1992). Tabel 8.11 laat een overzicht van de resultaten
zien.1

Tabel 8.11 Gemiddeld aantal uren gestructureerde dagbestedinga per week, in algemene instellingen voor verstandelijk gehandicapten en instellingen voor meervoudig gehandicapten, naar ernst van de verstandelijke beperking van
de bewoner en plaats van de activiteit, 1992
mate van verstandelijke beperking
binnen de eigen leefgroep
buiten de eigen leefgroep
anders
totaal uren per week
(n)
a

uren gemiddeld

licht

matig

ernstig

zeer ernstig

1,0
17,2
4,3
22,6

1,1
17,1
3,7
22,0

1,0
13,5
1,2
15,9

0,8
5,1
0,5
6,5

1,0
13,1
2,4
16,5
(1.482)

Met gestructureerde dagactiviteit wordt hier bedoeld:
- alle structurele en incidentele activiteiten, werkzaamheden of therapieën van een bewoner die plaatsvinden
onder begeleiding van een therapeut of van iemand uit de activiteitensector;
- activiteiten en werkzaamheden die niet plaatsvinden onder de vlag van de activiteitensector, maar wel een
structureel (gepland en wekelijks voorkomend) karakter hebben.

Bron: Van Wettum et al. (1992)
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De omvang van georganiseerde dagbesteding is minder naarmate de verstandelijke
beperking ernstiger is. Kennelijk is het moeilijk activiteiten te bieden aan personen
met ernstige beperkingen. Het is niet duidelijk hoeveel tijd van de dag de bewoners
besteden binnen en hoeveel buiten de wooninstelling; de tabel gaat slechts over
activiteiten binnen en buiten de leefgroep. Veel bewoners van instellingen behoeven intensieve verzorging en beschutting, waardoor reizen naar dagbesteding
bezwaarlijk kan zijn. In dat licht gezien hoeft dagbesteding in de eigen wooninstelling - zoals veelal in de instituten het geval is - niet minder geschikt te zijn dan
dagbesteding in een activiteitencentrum buiten de wooninstelling.
Observatie van het werken van personeel in de leefgroep van gehandicapten kan
een nauwkeurig beeld geven van de kwaliteit van het proces van zorgverlening.
Recentelijk is een eerste uitvoerige studie in Nederland verschenen (Mennen et al.
1997). Het onderzoek werd uitgevoerd binnen 42 leefgroepen van tien residentiële
instellingen voor verstandelijk gehandicapte personen in Zuid- en Oost-Nederland.
Geobserveerd werden leefgroepen voor ernstig gehandicapte bewoners die minder
dan vier uur per dag activiteiten buiten de leefgroep hadden. Het gemiddelde aantal
bewoners per leefgroep bedroeg 10,7. In totaal werden 452 bewoners en
416 groepsleiders in 42 leefgroepen geobserveerd door een externe onderzoeker.
Tabel 8.12 laat de resultaten zien van de verdeling van de werkzaamheden van de
groepsleiding.

Tabel 8.12 Verdeling van de werkzaamheden van de groepsleiding in 42 leefgroepen van ernstig verstandelijk
gehandicapte personen in algemene instellingen in Nederland (in procenten en standaardafwijkingen)
organisatie
huishoudelijk werka
routinematige verzorging
stimulerende verzorging
training
recreatie
niets doen
pauze houden
totaal
a

gemiddelde %

standaardafwijking

24
24
14
11
1
10
7
8
100

7,0
4,7
5,7
4,2
0,8
4,7
3,5
3,8

Indien huishoudelijk werk samen met de bewoners wordt verricht, wordt het gecodeerd onder 'recreatie'.

Bron: Mennen et al. (1997)

Aan organisatorisch of huishoudelijk werk (zonder aanwezigheid van bewoners)
werd gemiddeld 49% van de werktijd besteed. Aan interacties met de bewoners
- verzorging, training, recreatie - werd gemiddeld 36% van de tijd besteed. Pauze
houden en niets doen namen samen 15% van de tijd in beslag. Slechts gemiddeld
1% van de tijd werd besteed aan de training van de bewoners. De onderzoekers
concludeerden dat een hoog percentage niet-bewonersgerichte activiteiten en een
laag percentage training blijkbaar kenmerkend is voor de zorg aan ernstig
verstandelijk gehandicapten. Hierop wijst ook de campagne Over het hoofd gezien
199

van de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland, waarbij gewezen wordt op het
feit dat circa 20.000 ernstig verstandelijk gehandicapte mensen in instellingen een
uitzichtloos bestaan leiden (VGN 1997b; Van Heijningen 1997).
Voor de verbetering van deze omstandigheid claimt de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland 3.000 extra arbeidsplaatsen. In de Verenigde Staten en in GrootBritannië is al eerder dergelijk observatieonderzoek verricht, dat het Nederlandse
beeld bevestigt. In de Verenigde Staten wordt inmiddels de (tijdens een bezoek aan
de residentiële instelling) ondervonden mate van active treatment als een kritieke
component beschouwd bij de toekenning van budgetten aan instellingen (Mennen
et al. 1997). Opmerkelijk is dat een verbetering van kwaliteit van zorg in
Nederland voortdurend wordt vertaald in extra financiering.
Er is geen kwaliteitsonderzoek te vinden naar de zorg van de bewoners in de
woonvormen voor lichamelijk of cognitief gehandicapten. Vraag naar chronische
zorg voor hersenletselpatiënten stijgt, maar dit wordt niet vertaald in verbreding
van het aanbod en investering in kwaliteitsonderzoek (Broekmans 1997a).
8.4.4 Oudere verstandelijk gehandicapte bewoners van instellingen
Dat het aantal oudere personen met verstandelijke handicaps toeneemt, is geen
nieuw gegeven; de bezorgdheid over dit feit is het evenmin (Maaskant en Haveman
1988; Van Puijenbroek en Schoemakers-Salkinoja 1990). De bezorgdheid betreft de
veronderstelde toename in zorgzwaarte van de ouderen en de personele en
financiële gevolgen daarvan. Hoe worden verstandelijk gehandicapte personen
ouder? Wat gebeurt er met hun vaardigheden, met hun lichamelijke en psychische
welzijn? Onderzoek naar deze vragen is wezenlijk voor de beantwoording van de
hulpvraag. Het eerste longitudinale onderzoek naar ouder worden van verstandelijk
gehandicapten in Nederland geeft daar inzicht in (Maaskant et al. 1994: 37). In het
onderzoek werden 743 bewoners van algemene inrichtingen en 859 bewoners van
gezinsvervangende tehuizen gedurende drie jaar gevolgd. Vanwege het specifieke
verouderingsproces dat personen met Downsyndroom ondergaan, werden twee
categorieën onderscheiden: een met het syndroom van Down en een met overige
etiologieën.
De jongste bewoners (tot en met 19 jaar oud) waren het meest afhankelijk van zorg,
de oudsten het minst. In drie jaar was daarin weinig verandering opgetreden; alleen
de groep bewoners van 70 jaar en ouder was iets afhankelijker geworden. Voor
bewoners met Downsyndroom gold dit vanaf de leeftijd van 60 jaar. "Het selectieve
sterftepatroon, waardoor alleen de meest gezonde bewoners oud worden, en het
selectieve opnamebeleid waardoor vooral ernstig verstandelijk en lichamelijk
gehandicapte jongeren worden opgenomen, blijkt hier duidelijk" (Maaskant et al.
1994: 37). In de algemene dagelijkse levensverrichtingen blijken bewoners met
Downsyndroom vanaf 40 jaar minder vaardig te worden; voor bewoners zonder
Downsyndroom geldt dit vanaf 60 jaar.
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Adaptief gedrag verslechterde bij de bewoners met Downsyndroom vanaf 40 jaar;
problemen met psychisch functioneren, storend gedrag, verslechtering van het
langetermijngeheugen, van motoriek en communicatie namen toe vanaf 50 jaar. Bij
bewoners zonder Downsyndroom (maar vergelijkbaar naar niveau van verstandelijke handicap) begonnen de problemen groter te worden vanaf 70 jaar, dus op een
leeftijd waarop ook niet-gehandicapte personen achteruitgang beginnen te
ondervinden.
Integratie van de bewoner werd op twee manieren gemeten, namelijk interne
integratie in de woongroep en externe integratie buiten de woongroep. In de
periode van drie jaar werden in de mate van integratie geen verschillen gevonden.
Ook waren er geen verschillen te zien naar leeftijdscategorie of tussen de leefgroepen onderling (na correctie voor het niveau van verstandelijke handicap). Wel
zijn bewoners van gezinsvervangende tehuizen beter extern geïntegreerd dan
bewoners van inrichtingen, ook na correctie voor de mate van de verstandelijke
handicap. Van de bewoners van gezinsvervangende tehuizen gaat 60% niet buiten
het tehuis met een vriend uit en 53% gaat zelden of nooit bij anderen dan de
familie op bezoek. Van de inrichtingsbewoners trekt 92% nooit eropuit met een
vriend buiten de woongroep en 80% gaat zelden of nooit op bezoek bij anderen dan
de familie.
Dagbesteding buiten de eigen leefgroep wordt als maat voor kwaliteit van zorg
beschouwd. Iemand wordt als thuiszitter aangemerkt als hij of zij zeven of meer
dagdelen in de woongroep verblijft zonder activiteiten. In de periode van drie jaar
was het aantal thuiszitters in de inrichtingen niet significant veranderd; in de
gezinsvervangende tehuizen was een toename waarneembaar. Het thuiszitten hangt
significant samen met een aantal persoonlijke kenmerken. Voor de inrichtingsbewoners zijn dit leeftijd, vaardigheden in de algemene dagelijkse levensverrichtingen, niveau van verstandelijke handicap en ambulantie. Voor de bewoners van
gezinsvervangende tehuizen zijn dit leeftijd, niveau van verstandelijke handicap en
ambulantie; daarbij gaat het met name om bewoners die ouder zijn dan 50 jaar en
moeilijk ambulant.
De zorgvraag wordt sterk beïnvloed door de gezondheidstoestand van de gehandicapte persoon. Met het ouder worden neemt het aantal gezondheidsklachten toe. De
prevalentie van een groot aantal chronische aandoeningen werd nagegaan onder
ruim 1.000 personen met verstandelijke handicaps. Voor gezichts- en gehoorstoornissen en maag- en darmaandoeningen (excl. obstipatie) werd een significant
verband tussen leeftijd en incidentie gevonden. Bij rug- en nekaandoeningen,
stemmingsstoornissen, epilepsie en spasticiteit werd geen verband gevonden tussen
leeftijd en incidentie. Mensen met het syndroom van Down lijden vaak aan gehoorstoornissen en dementie (vanaf 40 jaar en ouder) en aan gezichtsstoornissen (vanaf
30 jaar en ouder). Mensen met andere etiologieën lijden vaak aan epilepsie of
spasticiteit en veel minder vaak aan dementie. Gehoor- en gezichtsstoornissen
komen bij hen pas op latere leeftijd frequent voor: boven de 70, respectievelijk
boven de 50 jaar. Vergeleken met wat uit literatuur bekend is, waren het veel
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voorkomen van maag- en darmaandoeningen, gezichts- en gehoorstoornissen
nieuwe feiten. De onderzoekers bepleiten intensivering van de aandacht daarvoor.
Het medicijngebruik van verstandelijk gehandicapten is extreem hoog; daarentegen
maken zij minder gebruik van specialist en ziekenhuis dan de gemiddelde Nederlander. Van de verstandelijk gehandicapte personen gebruikt 58% medicijnen. Van
de gehele Nederlandse bevolking gebruikte 31% door de arts voorgeschreven medicijnen in de veertien dagen voorafgaand aan de enquête (SCP 1996: 33).
Antipsychotica, anti-epileptica en maag-/darmmiddelen zijn de meest gebruikte
medicijnen. Personen met het syndroom van Down krijgen minder medicijnen dan
andere verstandelijk gehandicapten. 82% van de personen met zeer ernstige verstandelijke handicaps krijgt medicatie. Het verband tussen medicijngebruik en mate
van handicap is significant. De onderzoekers wijzen op een mogelijk gebrekkige
voortgangscontrole van het medicijngebruik. In de periode van drie jaar consulteerde 56% van de onderzochte gehandicapten een specialist en was 20% eenmaal
of meermalen opgenomen in ziekenhuis. Vergeleken met de gehele Nederlandse
bevolking zijn deze laatste cijfers niet hoog: in 1994 consulteerde 40% een
specialist en was 6% opgenomen in een ziekenhuis (SCP 1996: 33).
8.5 Subjectieve ervaring van gehandicapten van de kwaliteit van zorg en
wonen
De mening van de zorgontvangers zelf kan niet ontbreken bij de evaluatie van de
kwaliteit van zorg en wonen. Daarbij behoort het vragen naar de mening van
personen met verstandelijke handicaps. De familie, het personeel en de beleidsmakers zijn geen goede bronnen daarvoor; integendeel: zij hebben vaak grote
verschillen van mening over wat goede zorg is. De methodologische problemen bij
het onderzoek naar de meningen en ervaringen van verstandelijk gehandicapten
zijn groot, maar desondanks zijn instrumenten voor onderzoek onder de lichter
gehandicapten wel ontwikkeld (Felce en Perry 1995; Derks et al. 1994; Maaskant et
al. 1994; Janssen et al. 1995). Daarbij is gebleken dat lichter gehandicapten zich
heel goed kunnen uiten over hun eigen welzijn, maar minder over vragen die voor
het beleid van de instelling nodig zijn.
Oudere verstandelijk gehandicapten kunnen spreken over hun gevoelens over ouder
worden en over hun vrees voor de dood (Urlings et al. 1993; Maaskant et al. 1994).
Bewoners van een instituut voor sterk gedragsgestoorde licht gehandicapten zijn in
staat hun problemen onder ogen te zien en hun bezorgdheid daarover onder
woorden te brengen (Janssen et al. 1995). Bewoners van sociowoningen kunnen
aangeven wat ze vinden van hun woonsituatie en hoe ze het verschil met vroeger toen ze in een grote instelling woonden - beleven (Weidner en Gouman-Schouten
1990/1991). Deze Nederlandse onderzoeken zijn echter zeer kleinschalig.
In Finland zijn interviews afgenomen bij 186 verstandelijk gehandicapten over de
kwaliteit van de aan hen geleverde zorg op een tiental levensgebieden. Daarnaast
werden de bij hen betrokken medewerkers geïnterviewd. De resultaten waren
opmerkelijk.
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Ondanks het feit dat de meeste gehandicapten tevreden waren met de zorg,
vond bijna een kwart van hen dat ze met geweld werden (of waren) bedreigd en
werden (of waren) misbruikt. De uitkomsten van de interviews met de medewerkers wezen in dezelfde richting.
90% van de gehandicapten was betrokken bij enigerlei vorm van werk, maar
desondanks nam 60% van de gehandicapten minder dan maandelijks deel aan
activiteiten waarbij ook andere personen dan gehandicapten en medewerkers
aanwezig zijn.
In 40% van de onderzochte groepen gehandicapten wordt niet voorzien in zinvolle vrijetijdsactiviteiten voor elke bewoner. De reden is dat niet iedereen wil
deelnemen aan activiteiten voor gehandicapten, maar anderzijds dat ook niet
iedereen deel kan nemen aan algemene activiteiten voor niet-gehandicapten
(Ten Horn 1997).

Het beeld dat de geïnterviewde gehandicapten in het Finse onderzoek geven, is
nogal negatief: er schort veel aan het voldoen aan de basale behoeften van veiligheid, bejegening en participatie. Wellicht komen dit soort aspecten pas aan het
daglicht wanneer de gehandicapten zelf worden bevraagd. Hun uitlatingen hoeven
niet te betekenen dat de zorg slecht wordt verleend, maar wel dat de uitkomst van
de zorg, in de zin van geborgenheid en acceptatie in de samenleving, niet
bevredigt.
In het Finse onderzoek ging het om gehandicapte personen die zich verbaal
behoorlijk konden uiten. Niemand waagt zich nog aan het peilen van de wensen
onder de niet-sprekende ernstig gehandicapten. Er zijn echter wel mogelijkheden
om met hen te leren communiceren met behulp van speciale programma's die in
Nederland en in Zweden zijn ontwikkeld (Broekmans 1997b).
8.6 Samenvatting
Ruim 200.000 personen wonen in gesubsidieerde wooninstellingen in combinatie
met zorg. Drie kwart van hen is 70 jaar of ouder. Het aantal bewoners in verzorgingshuizen voor ouderen loopt langzaam terug. Daarentegen neemt het aantal
bewoners in instellingen voor verstandelijk of lichamelijk gehandicapten toe. Er
blijven echter aanzienlijke wachtlijsten bestaan. De oorzaken hiervan zijn de
volgende. Het aantal ouderen in instellingen voor verstandelijk gehandicapten
neemt toe, waardoor minder plaatsen vrijkomen. Daarnaast hebben ouders er in
toenemende mate behoefte aan om op een gegeven leeftijd het gehandicapte kind
uit het ouderlijk huis te laten verhuizen naar een wooninstelling. Het aantal (jong-)
volwassenen met niet-aangeboren hersenletsels neemt momenteel toe en zorgt voor
een groeiende vraag naar plaatsen in wooninstellingen.
Het overgrote deel van de instellingsbewoners ontvangt zwaardere vormen van
zorg. Het is niet te verwachten dat er nog veel verandering - substitutie naar
lichtere vormen van zorg - zal plaatsvinden. Wel is er een toename in de
differentiatie en zodoende in de keuzemogelijkheden van de verschillende vormen
van wonen met zorg.
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Als beoordelingsmaatstaf voor wonen met zorg golden tot voor kort normalisatie
van het leven van de gehandicapte en integratie van zijn persoon in de omringende
samenleving. Deze standaarden worden geleidelijk aan verlaten, omdat ze
onvoldoende bereikbaar zijn gebleken. Beoordeling van de zorg en het wonen
vanuit de kwaliteit van zorg en wonen en - nog een stapje verder - vanuit de
kwaliteit van het leven van de gehandicapte, laat meer mogelijkheden open.
Wellicht wenst een gehandicapt persoon meer contact en acceptatie van zijn
omgeving en wellicht minder participatie in activiteiten, waarbij hij zou moeten
concurreren met niet-gehandicapte personen. Invulling wat kwaliteit van leven
inhoudt voor ernstig en zeer ernstig gehandicapte personen kan geheel andere
uitkomsten geven dan voor lichter gehandicapten het geval is. Wellicht hebben
ernstiger gehandicapte personen behoefte aan meer training en actieve aandacht
dan zij tot nu toe hebben kunnen krijgen.
Bij de beoordeling van die kwaliteit behoren de objectieve maatstaven van
professionals en de subjectieve meningen van de gehandicapten even zwaar te
wegen. Deze beide in beeld te krijgen is een belangrijke uitdaging voor de
betrokkenen.

Noot
1
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Met gestructureerde dagactiviteit wordt hier bedoeld:
- alle structurele en incidentele activiteiten, werkzaamheden of therapieën van een bewoner die
plaatsvinden onder begeleiding van een therapeut of van iemand uit de activiteitensector;
- activiteiten en werkzaamheden die niet plaatsvinden onder de vlag van de activiteitensector, maar
wel een structureel (gepland en wekelijks voorkomend) karakter hebben (Van Wettum et al. 1992:
19).

9 ACTIVITEITEN IN DE VRIJE TIJD EN DAGBESTEDING

9.1 Inleiding
Afgezien van de gehandicaptensport bestaan er weinig faciliteiten op het gebied
van de vrije tijd die specifiek voor gehandicapten zijn bedoeld. De beleidslijn is dat
mensen met beperkingen gebruik moeten (kunnen) maken van algemene faciliteiten op dit gebied. In de beleidsnota De perken te buiten (TK 1994/1995a) staan
dan ook geen voornemens met betrekking tot de vrijetijdsbesteding van mensen met
beperkingen. De overheid volstaat in haar beleid met het stellen van eisen op het
vlak van de toegankelijkheid van gebouwen en de openbare ruimte en stelt voorts
vervoersvoorzieningen beschikbaar voor degenen die zich dergelijke voorzieningen
moeilijk zelf kunnen veroorloven.
Gezien dit uitgangspunt van beleid is de belangrijkste vraag die in dit hoofdstuk
beantwoord wordt of mensen met beperkingen in dezelfde mate als anderen van een
aantal algemene voorzieningen op het vlak van de vrije tijd gebruikmaken of
eenzelfde patroon van activiteiten hebben. Bij de beantwoording van die vraag
wordt de rol van vervoersvoorzieningen betrokken
Vrijetijdsbesteding wordt vaak onderverdeeld in een aantal rubrieken van activiteiten (zie bv. SCP 1996). Het betreft de volgende:
- gebruik van tv en radio
- lezen
- hobbybeoefening
- doe-het-zelven, tuinieren, dierenverzorging
- sociale contacten
- uitgaan
- sportbeoefening
- recreatieve activiteiten
- maatschappelijk gerichte activiteiten, zoals politieke participatie.
Gericht onderzoek naar de activiteiten waaraan mensen met beperkingen hun vrije
tijd besteden is niet voorhanden. Een beeld van die activiteiten kan dan ook alleen
gegeven worden door in uiteenlopend onderzoek te sprokkelen. Dat onderzoek
levert geen gegevens op over de tijd die aan de activiteiten wordt besteed, maar in
een aantal gevallen is wel bekend of men de activiteit incidenteel of met enige
regelmaat beoefent. In paragraaf 9.2 worden de resultaten van dat onderzoek
gepresenteerd.
In paragraaf 9.3 wordt ingegaan op de voorzieningen die moeten bijdragen aan de
deelname van gehandicapten aan sociaal verkeer. Wat de voorzieningen voor
vervoer betreft wordt daarbij volstaan met een beeld van het gebruik ervan; het
beleid, de uitvoering van de Wet voorzieningen gehandicapten (WVG), kwam in
hoofdstuk 6 al aan de orde.
205

Over de vrijetijdsbesteding van mensen met verstandelijke beperkingen is weinig
bekend. Men zou trouwens voor deze categorie als geheel toch niet dezelfde
benadering kunnen kiezen als voor lichamelijk gehandicapten. Dat komt doordat
bij degenen die geen arbeid verrichten of onderwijs volgen, de grens tussen dagbesteding en vrijetijdsbesteding moeilijk te bepalen is. Daarom is gekozen voor de
insteek van de dagbesteding; waar mogelijk wordt ook aandacht geschonken aan de
vrijetijdsbesteding (§ 9.4). In paragraaf 9.5 volgt een samenvatting van dit
hoofdstuk.
9.2 Activiteiten in de vrije tijd
9.2.1 Toegankelijkheid van openbare voorzieningen
Over de toegankelijkheid van culturele voorzieningen, zoals bioscopen en schouwburgen, voor mensen die beperkingen ervaren, is weinig bekend. Onderzoek uit
1989 in de gemeente Amsterdam bracht enkele knelpunten bij bibliotheken aan het
licht, zoals een tekort aan invalidenparkeerplaatsen, niet aangepast sanitair, zware
toegangsdeuren en smalle gangpaden (Bakker 1989).
Een onderzoek van de Consumentenbond (1993) naar de toegankelijkheid van
openbare gebouwen wees uit dat de bereikbaarheid van deze gebouwen in het
algemeen goed is, al ontbreken vaak voldoende geschikte invalidenparkeerplaatsen.
De toegankelijkheid van postkantoren en banken blijkt over het algemeen goed en
die van gemeentehuizen redelijk. De toegankelijkheid van Gezondheidscentra en
buurthuizen was echter teleurstellend. Drempels, zware deuren, smalle doorgangen
en obstakels maken het personen met beperkingen moeilijk om deze gebouwen te
betreden.
Uit de WVG-evaluatie (zie ook hoofdstuk 6 en § 9.3) blijkt dat in 88% van de
gemeenten de gemeentelijke instellingen (met name het gemeentehuis) fysiek
toegankelijk zijn voor mensen met beperkingen (zie tabel 9.1). In 24% van de
gemeenten is een gemarkeerde route voor visueel gehandicapten in de gemeente
aanwezig. Deze gemarkeerde routes komen beduidend vaker voor in grote
gemeenten (67%) dan in kleine gemeenten (10%). 82% van de gemeenten heeft de
toegankelijkheid voor gehandicapten als vast onderdeel opgenomen in het bestek
bij openbare werken.

Tabel 9.1 Mate waarin gemeenten aandacht besteden aan de toegankelijkheid voor mensen met beperkingen, 1996
(in procenten)
toegankelijkheid voor gehandicapten vast onderdeel bestek bij openbare werken
gemarkeerde routes voor visueel gehandicapten in gemeente aanwezig
gemeentelijke instellingen fysiek toegankelijk voor mobiliteitsgehandicapten
Bron: Ipso Facto en SGBO (1997)
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%
82
24
88

(n)
(81)
(87)
(88)

Een goede toegankelijkheid van gebouwen is een wettelijk 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. Daarnaast kunnen gemeenten in bouwverordeningen bepalingen over de
bereikbaarheid, toegankelijkheid en bruikbaarheid van openbare gebouwen
opnemen. Dit soort toegankelijkheidseisen gelden echter alleen voor nieuw te
bouwen gebouwen waarvoor een bouwvergunning moet worden afgeleverd. Voor
bestaande gebouwen gelden deze eisen niet. Er zijn in Nederland ook enkele nietwettelijke richtlijnen voor het toegankelijk ontwerpen en bouwen, die erop gericht
zijn om 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 Toegankelijkheidssymbool (ITS). Medio 1993
was dit symbool aan ruim 5.000 gebouwen toegekend. Recentere gegevens zijn niet
direct voorhanden, omdat de administratie gedecentraliseerd is naar de provinciale
overlegorganen voor gehandicapten.
Vaak is niet alleen de toegankelijkheid van gebouwen een probleem voor mensen
met beperkingen, maar ook de bereikbaarheid. Het (aangepast) vervoer is het
onderwerp van paragraaf 9.3.
9.2.2 Deelname aan vrijteijdsactiviteiten
In de tabellen 9.2 tot en met 9.4 staat weergegeven in welke mate personen met
beperkingen bepaalde vrijetijdsactiviteiten beoefenen. Een vergelijking met de
opsomming van activiteiten in paragraaf 9.1 leert dat van een aantal ervan slechts
een partieel beeld gegeven kan worden. Dat betreft met name het gebruik van radio
en tv en de hobbybeoefening; ook de politieke participatie, bijvoorbeeld in de vorm
van belangenbehartiging via organisaties van gehandicapten, ontbreekt.
Nu wordt een patroon van activiteiten in de vrije tijd door meer bepaald dan door
beperkingen alleen. Binnen de bevolking doen zich bijvoorbeeld grote verschillen
in activiteitenpatroon voor tussen leeftijdscategorieën, mensen van verschillend
opleidingsniveau en tussen mannen en vrouwen. Verschillen in activiteit tussen
categorieën mensen met beperkingen kunnen dus behalve door de beperking zelf,
ook veroorzaakt worden door het feit dat deze categorieën oververtegenwoordigd
zijn onder ouderen, vrouwen, alleenstaanden en lager opgeleiden. Om het eigen
effect van de ernst van beperkingen op het gedrag in de vrije tijd te kunnen nagaan,
wordt daarom in het navolgende gecorrigeerd voor de genoemde kenmerken
waarvan bekend is dat ze dat gedrag sterk beïnvloeden. Deze correctie geeft zicht
op de eigen invloed op de activiteit die uitgeoefend wordt door de (ernst van)
beperkingen.
In tabel 9.2 staan enkele gegevens over de beoefening van typen activiteiten waarvoor men de deur uit moet. De activiteitengroep 'uitgaan' is een samenvatting van
het bezoek aan culturele voorzieningen als museum of theater en aan horecagele207

genheden en van deelnemen aan gezellige middagen of avonden.1 De participatiescore is samengesteld uit eventueel lidmaatschap van vakbond of politieke partij
naast kerkbezoek en het verrichten van vrijwilligerswerk.
In tabel 9.2 staan de werkelijke cijfers (waargenomen) in kolommen naast de
gecorrigeerde.

Tabel 9.2 Enkele activiteitena buitenshuis van personen van 16 jaar en ouder, naar een aantal achtergrondkenmerken, in een variantieanalyse (Renova), 1995 (waargenomen en gecorrigeerde cijfers)
vakantie
(percentage)
waargenomen
71

gecorrigeerd
71
sign.
74
66
56
44
sign.
63
73
sign.
59
71
84

uitgaan
(keer per jaar)
waargenomen
16,9

gecorrigeerd
16,9
sign.
17,6
15,6
14,5
12,6

participatie
(score)
waargenomen
1,0

gecorrigeerd
1,0

algemeen gemiddelde
beperkingen
geen
76
18,6
1,0
1,0
licht
64
13,4
0,9
1,0
matig
47
10,2
0,7
0,9
ernstig
29
7,2
0,6
0,9
samenstelling huishouden
alleenstaand
58
18,6
19,8
0,8
0,8
samenwonend
74
16,6
16,3
1,0
1,0
opleidingsniveau
sign.
laag
53
10,0
12,4
0,8
0,9
midden
73
17,6
17,0
1,0
1,0
hoog
85
22,7
21,9
1,0
0,9
geslacht
sign.
man
72
69
17,7
16,9
1,4
1,4
vrouw
71
73
16,2
16,9
0,6
0,6
leeftijdscategorie
sign.
sign.
sign.
16-34 jaar
76
72
22,7
22,7
0,8
0,8
35-54 jaar
76
73
15,5
15,2
1,2
1,2
55-74 jaar
66
61
12,3
13,6
0,9
0,9
 75 jaar
34
53
8,3
11,1
0,6
0,9
a
Voor een toelichting op de wijze waarop de groepen van activiteiten zijn samengesteld: zie bijlage D.

(n)
(7.461)
(5.576)
(1.219)
(440)
(225)
(1.257)
(6.204)
(1.608)
(4.438)
(1.415)
(3.678)
(3.783)
(2.630)
(2.767)
(1.624)
(440)

Bron: CBS (DLO'94 en '95)

De verschillen tussen categorieën mensen met beperkingen blijken bij alle groepen
activiteiten buitenshuis groot (zie de cijfers in de kolommen 'waargenomen'). Na
correctie blijken die verschillen kleiner geworden, maar niet altijd verdwenen. De
ernst van lichamelijke beperkingen blijkt geen directe invloed te hebben op de
participatie zoals hier gedefinieerd, maar wel op het uitgaansgedrag en het op
vakantie gaan. De verschillen tussen degenen zonder beperkingen en degenen met
lichte beperkingen zijn niet significant en kunnen dus op toeval berusten.
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Tabel 9.3 Enkele activiteitena van personen van 16 jaar en ouder, naar een aantal achtergrondkenmerken, in een
variantieanalyse (Renova), 1995 (waargenomen en gecorrigeerde cijfers)
sociale contacten
(keer per week)
waargenomen
2,3

gecorrigeerd
2,3

nieuwsmedia
(keer per week)
waargenomen
11,9

gecorrigeerd
11,9

doe-'t-zelf
(percentage)
waargenomen
40

gecorrigeerd
algemeen gemiddelde
40
beperkingen
sign.
geen
2,3
2,3
11,9
12,0
43
42
licht
2,3
2,2
12,1
11,8
35
38
matig
2,3
2,2
12,0
11,7
18
27
ernstig
2,1
2,1
11,1
10,8
8
22
samenstelling huishouden
sign.
alleenstaand
2,3
2,3
11,4
11,3
24
29
samenwonend
2,3
2,3
12,0
12,0
43
42
opleidingsniveau
sign.
laag
2,3
2,3
11,5
11,2
26
32
midden
2,3
2,3
11,9
12,1
42
41
hoog
2,3
2,3
12,3
12,3
47
43
geslacht
sign.
man
2,3
2,3
12,1
12,0
51
50
vrouw
2,3
2,4
11,8
11,8
28
30
leeftijdscategorie
sign.
16-34 jaar
2,3
2,3
10,9
10,8
36
33
35-54 jaar
2,3
2,3
12,3
12,2
48
46
55-74 jaar
2,3
2,4
12,8
13,0
37
41
 75 jaar
2,2
2,3
12,3
13,3
13
31
a
Voor een toelichting op de wijze waarop de groepen van activiteiten zijn samengesteld: zie bijlage D.

(n)
(7.461)
(5.576)
(1.219)
(440)
(225)
(1.257)
(6.204)
(1.608)
(4.438)
(1.415)
(3.678)
(3.783)
(2.630)
(2.767)
(1.624)
(440)

Bron: CBS (DLO'94 en '95)

In tabel 9.3 gaat het om activiteiten waarvoor men niet per se de deur uit hoeft. De
waargenomen verschillen zijn, afgezien van het doe-het-zelven, klein. Het is dus
niet verwonderlijk dat ook na correctie geen effect van de ernst van beperkingen op
de sociale contacten of het gebruik van nieuwsmedia blijkt. Doe-het-zelven doen
mensen met matige of ernstige beperkingen veel minder dan anderen.
In tabel 9.4 staan cijfers over vier activiteiten die - op het lezen na - buitenshuis
plaatsvinden. Deze activiteiten staan in een aparte tabel gepresenteerd, omdat ze uit
een andere bron afkomstig zijn dan de eerder besproken activiteiten.
Ook hier laat de waarneming weer een veel geringere activiteit zien onder degenen
met matige of ernstige beperkingen en ook hier blijven de verschillen na correctie
voor een belangrijk deel bestaan; met name de mensen met ernstige beperkingen
zijn veel minder actief, ook op het gebied van het lezen.
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Tabel 9.4 Enkele activiteitena van personen van 16 jaar en ouder, naar een aantal achtergrondkenmerken, in een
variantieanalyse (Renova), 1995 (waargenomen en gecorrigeerde cijfers)
boeken lezen

amateuristische
kunstbeoefening

sportbeoefening

recreatie buiten

waar- gecorriwaar- gecorriwaar- gecorriwaar- gecorrigenomen geerd
genomen geerd
genomen
geerd genomen geerd
algemeen gemiddelde
69
69
34
34
63
63
87
87
beperkingen
sign.
sign.
sign.
sign.
geen
70
69
34
33
69
65
89
88
licht
70
71
37
39
57
62
87
89
matig
61
67
27
32
35
50
74
81
ernstig
50
57
18
24
16
38
56
67
samenstelling
huishouden
sign.
sign.
alleenstaand
74
73
40
40
55
62
81
85
samenwonend
68
68
33
33
64
63
88
87
opleidingsniveau
sign.
sign.
sign.
sign.
laag
54
55
25
26
48
52
78
80
midden
76
75
37
36
73
69
92
91
hoog
90
90
50
50
79
76
96
95
geslacht
sign.
sign.
man
61
60
28
27
63
62
86
85
vrouw
77
77
40
40
62
64
87
88
leeftijdscategorie
sign.
sign.
sign.
sign.
17-34 jaar
72
70
39
38
76
73
91
88
35-54 jaar
70
69
33
32
66
64
90
89
55-74 jaar
63
67
29
31
45
50
80
83
 75 jaar
57
64
22
23
19
35
62
72
a
Voor een toelichting op de wijze waarop de groepen activiteiten zijn samengesteld: zie bijlage D.

(n)
(11.733)
(9.009)
(1.583)
(767)
(374)

(1.935)
(9.798)
(5.194)
(4.456)
(2.083)
(5.806)
(5.927)
(4.411)
(4.290)
(2.426)
(607)

Bron: SCP (AVO'95)

Mensen met beperkingen blijken over het algemeen aanmerkelijk minder vaak tot
de actieven binnen een bepaalde rubriek te behoren en dat geldt zowel voor
activiteiten binnenshuis als die welke doorgaans buitenshuis uitgevoerd worden.
Een belangrijke uitzondering hierop zijn de sociale contacten met familie, buren en
vrienden en het volgen van het nieuws via krant, radio of tv.
Na correctie voor invloeden van leeftijd, opleidingsniveau, geslacht en samenstelling van het huishouden, blijken de verschillen tussen categorieën mensen met of
zonder beperkingen een stuk kleiner. Ze zijn echter niet helemaal verdwenen:
degenen met ernstige beperkingen zijn op allerlei terrein, ongeacht de leeftijd,
opleidingsniveau of geslacht, minder actief. De verschillen tussen de bevolking
zonder beperkingen en degenen met lichte beperkingen blijken na correctie niet
significant meer. Dit betekent dat lichte fysieke beperkingen geen nadeel bij de
vrijetijdsbesteding opleveren.
Mensen met matige beperkingen blijven, ongeacht andere kenmerken, duidelijk
achter op het gebied van vakantie, doe-het-zelven en sport. Minder sterk verschillend, maar wel significant lager, is hun uitgaansgedrag: degenen met matige
beperkingen gaan minder uit naar het theater of museum, maar ook naar een café
of restaurant.
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Mensen met matige of ernstige beperkingen behoren minder vaak tot de beoefenaren van vrijetijdsactiviteiten, terwijl ze gemiddeld meer vrije tijd lijken te hebben
door hun geringere arbeids- of onderwijsdeelname. Er zijn enkele mogelijke verklaringen voor deze bevinding.
De eerste is dat mensen met beperkingen helemaal niet zo veel meer vrije tijd
hebben dan anderen, omdat ze gemiddeld veel meer tijd kwijt zijn aan allerlei
dagelijkse activiteiten op het vlak van de persoonlijke en huishoudelijke verzorging
of dat de verzorging hun al zo veel energie kost dat er voor vrijetijdsactiviteiten
weinig overblijft. Er werden geen onderzoeksgegevens gevonden die deze op zich
plausibele verklaring bevestigen.
Een tweede verklaring is dat enkele belangrijke activiteiten in de beschikbare databestanden, en daarmee in de analyses, ontbreken. Te denken valt aan het lezen van
tijdschriften, aan tv-kijken of aan hobbybeoefening, activiteiten waarin gemiddeld
gesproken veel vrije tijd gaat zitten en die binnenshuis plaatsvinden. Het is dan ook
goed voorstelbaar dat mensen met beperkingen hun vertier naar verhouding vaker
binnenshuis en minder vaak buitenshuis zoeken en daarbij juist die activiteit
vertonen die in de data ontbreekt. Voor enkele activiteiten kan enigszins worden
nagegaan of dit het geval is. Dat betreft het bekijken van films in de bioscoop of
een filmhuis tegenover het bekijken van speelfilms op de tv, al dan niet via videoapparatuur, en daarnaast het beluisteren van muziek- of opera-uitvoeringen in de
concertzaal of schouwburg versus het beluisteren van zulke uitvoeringen via radio,
tv of afspeelapparatuur.
Ook hier is weer een multivariate analyse uitgevoerd waarin is gecorrigeerd voor
verschillen in leeftijd, geslacht, opleidingsniveau en samenstelling van het huishouden. De uitkomsten staan in tabel 9.5.
Categorieën mensen met of zonder beperkingen verschillen onderling weinig in het
aandeel van degenen die thuis klassieke muziek beluisteren of speelfilms bekijken,
tenminste, als wordt gecorrigeerd voor verschillen naar leeftijdscategorie, geslacht,
opleidingsniveau en samenstelling van het huishouden. Na correctie blijkt er evenmin verschil te zijn in het percentage dat de bioscoop of een filmhuis bezoekt, maar
van degenen met matige of ernstige beperkingen gaan er significant minder naar
concert- of opera-uitvoeringen.
Als naar de frequentie van de activiteit wordt gekeken (cijfers hier niet gepresenteerd), is het beeld exact hetzelfde. De gedachte dat mensen met beperkingen wel
dezelfde belangstelling hebben als anderen maar de activiteit vaker dan anderen
thuis beoefenen, wordt voor de hier geanalyseerde activiteiten dan ook nauwelijks
bevestigd.
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Tabel 9.5 Personen van 16 jaar en ouder, naar de mate waarin ze binnenshuis dan wel buitenshuis concerten
beluisteren of films bekijken, naar een aantal achtergrondkenmerken in een variantieanalyse (Renova), 1995
(waargenomen en gecorrigeerde percentages)
beluisteren klassieke muziek
in het theater

algemeen gemiddelde
beperkingen
geen
licht
matig
ernstig
samenstelling huishouden
alleenstaand
samenwonend
opleidingsniveau
laag
midden
hoog
geslacht
man
vrouw
leeftijdscategorie
16-34 jaar
35-54 jaar
55-74 jaar
 75 jaar
Bron: SCP (AVO'95)

waargenomen
17
17
20
14
8
24
15
9
18
34
15
19
11
20
23
14

gecorrigeerd
17
sign.
17
18
12
6
sign.
22
16
sign.
8
19
34
sign.
14
19
sign.
9
19
27
20

thuis via media

kijken naar speelfilms
in de bioscoop

waar- gecorriwaargenomen geerd genomen
55
55
43
sign.
53
54
49
61
58
34
58
55
16
52
49
9
sign.
65
62
46
52
53
43
sign.
44
42
27
55
58
54
80
80
62
sign.
52
52
44
57
57
42
sign.
42
41
70
62
60
38
64
67
14
57
61
3

thuis via video of tv

gecorriwaargeerd genomen
43
82
sign.
44
85
42
78
38
67
36
54
sign.
53
72
41
83
sign.
33
75
49
87
58
88
43
43
sign.
68
38
17
7

84
79
94
86
62
41

gecorrigeerd
82
sign.
81
83
83
78
80
82
sign.
78
84
85
83
80
sign.
93
86
63
44

Tabel 9.6 Mate van isolement a en ontevredenheid onder personen van 16 jaar en ouder, naar ernst van de eventuele
lichamelijke beperkingen, in een variantieanalyse (Renova),b 1995 (gecorrigeerde percentages, tenzij anders
vermeld)

isolement (score)
ontevreden met sociale contacten
ontevreden met het leven
ontevreden over vrije tijd
(n)
a
b

geen
beperkingen
1,4
2
4
4

lichte
beperkingen
1,9
4
7
6

matige
beperkingen
2,1
4
15
9

ernstige
beperkingen
2,4
8
23
18

allen
1,5
2
5
5

(5.570)
(1.218)
(440)
(225)
(7.453)
Op een schaal van 0 tot 12; zie bijlage D.
Gecorrigeerd voor leeftijd, opleidingsniveau, samenstelling van het huishouden en de aanwezigheid van woonen/of vervoersvoorzieningen.

Bron: CBS (DLO'94 en '95) SCP-bewerking

Het is goed voorstelbaar dat het meer bescheiden patroon van vrijetijdsbesteding
ook als een tekort wordt opgevat. Uit een van de beschikbare onderzoeken valt
daarover op twee manieren informatie te halen. De eerste is die van rechtstreekse
vragen naar de tevredenheid met de vrije tijd, met de sociale contacten of met het
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leven dat men leidt in het algemeen. De tweede betreft vragen naar de mate waarin
mensen zich tot een netwerk van betekenisvolle anderen rekenen. Een combinatie
van die laatste vragen is hier opgevat als een maat voor ervaren isolement. De
uitkomsten staan in tabel 9.6.
Onder mensen met ernstige beperkingen is een hoger percentage dan gemiddeld
ontevreden met hun sociale contacten, maar het betreft desondanks een kleine
minderheid.
Wat de vrije tijd betreft komt ontevredenheid meer voor, zij het dat het ook hier
telkens een minderheid betreft. Niet alleen degenen met ernstige beperkingen tonen
zich (met 18%) significant vaker ontevreden, maar ook degenen met matige
beperkingen (9%). De vraag naar de tevredenheid met het leven dat men leidt gaat
natuurlijk over meer dan de vrijetijdsbesteding en de sociale contacten alleen. Het
antwoordpatroon lijkt echter op dat bij de andere vragen. 15% van degenen met
matige beperkingen en bijna een kwart van degenen met ernstige beperkingen
ondervindt kennelijk zo veel belemmeringen dat ze ontevreden zijn met het leven
dat ze leiden.
9.3 Voorzieningen ter bevordering van de mobiliteit
Voorzieningen voor vervoer en voorzieningen die het mogelijk maken om de
woning zonder problemen te verlaten of te betreden, zijn essentieel voor de mensen
met mobiliteitsbeperkingen die willen deelnemen aan sociaal verkeer buitenshuis.
Sedert de invoering van de Wet voorzieningen gehandicapten (WVG) in 1994, zijn
zulke woon- en vervoersvoorzieningen voor iedereen beschikbaar (zie ook
hoofdstuk 6). Met betrekking tot de vervoersvoorzieningen worden via de WVG
rolstoelen, auto-aanpassingen, taxikostenvergoedingen en kilometervergoedingen
verstrekt. De (taxikosten)vergoeding voor woon-werkverkeer wordt via de bedrijfsverenigingen verstrekt. Ook het leerlingenvervoer valt niet onder de WVG.
9.3.1 Gebruik aangepast vervoermiddel en vervoerskostenvergoeding
Vervoermiddelen of vervoersvergoedingen worden verstrekt aan personen. Omdat
in het AVO'95 alleen gegevens zijn opgenomen over het gebruik door huishoudens
van vervoersvoorzieningen (verstrekt door de WVG óf de bedrijfsvereniging),
worden hier gegevens op huishoudensniveau gepresenteerd.
Alleen huishoudens waarvan ten minste één lid motorische beperkingen heeft,
gebruiken vervoersvoorzieningen (zie tabel 9.7).2 Bijna 25% van de huishoudens
met een lid dat ernstige beperkingen heeft, heeft een aangepast vervoermiddel
(zoals een aangepaste auto). Ruim 20% van de huishoudens met mensen met
ernstige beperkingen ontvangt een vervoersvergoeding (bv. een taxikostenvergoeding of een vergoeding voor de kosten van een collectief-vervoerssysteem).
Sommige huishoudens hebben zowel een aangepast vervoermiddel als een
vervoersvergoeding. In totaal heeft circa een derde van de huishoudens met ernstige
beperkingen ofwel een aangepast vervoermiddel ofwel een vervoersvergoeding (niet
in tabel). Ouderen met beperkingen hebben iets vaker een aangepast vervoermiddel
dan jongeren met beperkingen. Een verklaring hiervoor is niet direct voorhanden.
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Tabel 9.7 Huishoudens die het afgelopen jaar aangepaste vervoermiddelen in bruikleen hebben gekregen of vervoersvergoedingen hebben gekregen, naar de ernst van motorische beperkingen van een van de leden in het huishouden,
1995 (in procenten)a
geen
lichte
matige
ernstige totaal
beperkingen beperkingen beperkingen beperkingen

met matige of
ernstige beperkingen

-

-

6
10

24
23

2
3

< 65 jaar
8
12

 65 jaar

aangepast vervoermiddel
vergoeding vervoerskosten
alleen vervoermiddel
alleen vervoerskosten
zowel vervoermiddel als -kosten

-

-

4
8
2

12
12
11

1
2
1

3
8
5

9
10
5

(4.408)

(1.227)

(653)

(293) (6.581)

(447)

(499)

(n)
Bron: SCP (AVO'95)

Uit tabel 9.7 bleek al dat vooral huishoudens waarin ernstige beperkingen voorkomen een vervoersvoorziening (aangepast vervoermiddel of een vervoersvergoeding) hebben. Ditzelfde staat weergegeven in de eerste en de derde kolom getallen
in tabel 9.8. Daarnaast blijkt uit dezelfde kolommen dat hoogbejaarden, huishoudens met een laag inkomen en alleenstaanden vaker een vervoersvoorziening
hebben dan anderen. Echter, uit de hoofdstukken 2 en 5 bleek een samenhang
tussen beperkingen en leeftijd enerzijds en beperkingen en inkomen anderzijds. In
de overige twee kolommen wordt daarom het effect van de afzonderlijke achtergrondvariabelen op het gebruik van vervoersvoorzieningen weergegeven, uitgedrukt in odds ratios. Deze geven aan in welke mate de verhouding gebruikers/nietgebruikers in een groep afwijkt van diezelfde verhouding in de referentiecategorie
(bv. mensen zonder beperkingen). Een odds ratio groter dan 1 wijst op een groter
gebruik, terwijl voor een odds ratio kleiner dan 1 het omgekeerde geldt.
Het gebruik van aangepaste vervoermiddelen wordt niet alleen bepaald door de
ernst van de beperkingen, maar ook door de leeftijd: oudere mensen maken meer
kans om een aangepast vervoermiddel te gebruiken dan jongeren.
Huishoudenssamenstelling of inkomen zijn hierop niet van invloed. Bij mensen
met ernstige beperkingen is de verhouding tussen het aantal gebruikers van
aangepaste vervoermiddelen en het aantal niet-gebuikers circa negentigmaal zo
groot als bij de mensen zonder beperkingen.
Het hebben van een vervoerskostenvergoeding hangt niet alleen samen met de ernst
van de beperkingen, maar ook met het inkomen in een huishouden: huishoudens
met een laag inkomen hebben relatief vaak een vervoerskostenvergoeding, hetgeen
samenhangt met de inkomensgrenzen die de WVG hanteert.
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14
15

Tabel 9.8 Gebruik door huishoudens van vervoersvoorzieningen, naar een aantal achtergrondkenmerken in
logistische regressieanalyses, 1995 (in procenten en odds ratios)
aangepaste vervoermiddelen
algemeen gemiddelde
ernst van de beperkingen
geen
licht
matig
ernstig
huishoudenssamenstelling
alleenstaand
samenwonend
leeftijdscategorie
18-54 jaar
55-74 jaar
 75 jaar
inkomenscategorie
1e 25%-groep (laag inkomen)
2e 25%-groep
3e 25%-groep
4e 25%-groep (hoog inkomen)

vergoeding vervoerskosten

%
2

odds ratio

%
3

odds ratio

0
1
5
25

1,0
3,6
19,6
90,3

1
2
10
23

1,0
2,4
10,0
26,2

3
2

1,0
0,9

4
3

1,0
1,4

1
3
8

1,0
1,8
2,0

2
5
8

1,0
1,0
0,9

4
2
1
1

1,0
0,7
0,7
1,3

7
4
1
1

1,0
0,7
0,3
0,2

Bron: SCP (AVO'95)

Welke invloed de hiervoor besproken voorzieningen kunnen hebben op het
uitgaansgedrag is nagegaan voor enkele activiteiten waarvoor mensen de deur uit
moeten. Gekozen is voor enkele recreatieve activiteiten die over het algemeen
buiten de eigen woonplaats plaatsvinden en voor culturele voorzieningen die in
stedelijke gebieden veelal binnen de woonplaats te vinden zijn. De cijfers staan in
tabel 9.9 en hebben alleen betrekking op personen met beperkingen; ook hier is
weer gecorrigeerd voor verschillen naar leeftijd, geslacht, opleidingsniveau en
samenstelling van het huishouden.

Tabel 9.9 Gebruik van recreatieve en culturele voorzieningen door personen van 16 jaar en ouder met ten minste
lichte beperkingen, naar de beschikbaarheid van voorzieningen voor vervoer (Renova) a, 1995 (gecorrigeerde
percentages)
beschikking over
aangepast vervoermiddel

ontvangt vergoeding
voor vervoerskosten

is in bezit van een auto

ja
nee
ja
nee
ja
recreatieve voorzieningen
91
69
69
70
77
culturele voorzieningen
64
48
38
49
52
a
Gecorrigeerd voor geslacht, leeftijdscategorie, opleidingsniveau en samenstelling van het huishouden.

nee
59
41

Bron: SCP (AVO'95)

De eigen auto, maar vooral aangepaste vervoermiddelen, dragen sterk bij aan het
uitgaansgedrag. Van degenen met beperkingen die over deze vervoermiddelen
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beschikken, gaat een veel groter aantal uit, ook buiten de eigen woonplaats. De
vergoeding van vervoerskosten die op basis van de WVG wordt verstrekt, blijkt
nauwelijks effect te hebben op het uitgaansgedrag. Wellicht komt dit door de
betrekkelijk lage bedragen waarom het gaat.
Zowel uit de landelijke evaluatie van de WVG als uit lokale onderzoeken naar
ervaringen met de WVG blijkt dat de meeste mensen de WVG-taxi gebruiken om
op bezoek te gaan bij familie of vrienden (57%-95%). Daarnaast worden recreatieve activiteiten (18%-25%) en winkelen vaak genoemd (17%-30%). Circa 13%
gebruikt de WVG-taxi om deel te nemen aan verenigingsleven of om uit te gaan
(Ipso Facto en SGBO 1997; Moorer en Van Linschoten 1997; ARGO 1997).3
In tabel 9.10 wordt een overzicht gegeven van het aantal verplaatsingsmiddelen dat
in 1994 en 1995 nieuw is toegekend in het kader van de Wet voorzieningen
gehandicapten en van het totale aantal uitstaande WVG-voorzieningen.4 In 1996
werden ruim 80.000 individuele en bijna 70.000 collectief-vervoersvoorzieningen
verstrekt. Daarnaast werden bijna 40.000 rolstoelen verstrekt. Eind 1995 stonden in
totaal bijna 450.000 vervoersvoorzieningen uit.
De WVG-coördinatoren verklaren de toename van het aantal aanvragen en het
aantal toegekende voorzieningen tussen 1995 en 1996 vooral door een grotere
bekendheid met de WVG.5 Daarnaast wordt in 1996 een beter bereik onder ouderen
behaald (Ipso Facto en SGBO 1997).

Tabel 9.10 Aantal nieuw toegekende WVG-vervoersvoorzieningen en aantal uitstaande WVG-vervoersvoorzieningen, 1994-1996 (absolute aantallen x 1.000)
nieuw verstrekte voorzieningen

totaal uitstaande voorzieningen

1994

1995

1996

154,0
6,2
147,8

53,1
9,0
3,9
40,2

82,5
13,1
7,4
62,1

4,9
3,9
140,7

13,2
7,4
164,7

20,6
11,9
166,2

collectief vervoer

74,8

58,8

69,8

71,1

125,1

181,2

rolstoelen
rolstoelen (handmatig en
elektrisch)
sportrolstoelen
totaal
Bron: SGBO (1996a, 1996b, 1997)

16,1

29,8

39,5

16,5

42,1

68,4

15,9
0,2

29,3
0,6

38,9
0,5
237,1

352,4

448,4

vervoersvoorzieningen
(individueel)
scootermobiel
naturavoorzieningen
geldsomverstrekkingen

ultimo 1994 ultimo 1995

ultimo 1996

In tabel 9.11 wordt een overzicht gegeven van de verstrekte vervoersvoorzieningen,
uitgesplitst naar leeftijdscategorie en mate van beperkingen. Ook hier blijkt dat de
meeste mensen een geldsomverstrekking (taxikosten- of kilometervergoeding)
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krijgen of een collectief-veroersvoorziening. Mensen die ouder zijn dan 65 jaar
krijgen vaker een taxikostenvergoeding of een collectief-vervoersvoorziening,
terwijl jongere mensen vaker een kilometervergoeding of een aangepast vervoermiddel krijgen. Mensen met ernstige beperkingen krijgen vaker een aangepast
vervoermiddel en mensen met lichte beperkingen vaker een taxikostenvergoeding.

Tabel 9.11 Type vervoersvoorzieningen dat via de WVG is verstrekt, naar enkele kenmerken van de aanvragers,
1994-1996 (verticaal gepercenteerd)a
leeftijdscategorie

taxikostenvergoeding
collectief of gezelschapsvervoer
kilometervergoeding
aangepast vervoermiddel
loophulpmiddelen
gebruikskosten auto
aangepaste auto's
overige voorzieningen

ernst van de beperkingen

< 65 jaar

65 jaar

21
15
14
18
6
5
7
14

44
26
9
2
10
4
1
3

niet ernstig
ernstig
of volledig
of volledig
hulpbehoevend hulpbehoevend
37
24
22
22
11
8
7
18
8
9
5
2
2
8
7
9

(n = aantal vervoersvoorzieningen)
(269)
(428)
(579)
(n = aantal personen)
(233)
(390)
(525)
a
In bijlage E wordt een overzicht gegeven van de verschillende typen voorzieningen.

(119)
(98)

totaal

35
22
11
8
8
5
3
7
(698)
(623)

Bron: Ipso Facto en SGBO (1997) schriftelijk verstrekte aanvullende gegevens

De gemeente Oss (1997), die onderzoek heeft gedaan bij twintig gemeenten in
Nederland, wijst erop dat 40% van de gemeenten sinds de invoering van de WVG
geen bruikleenauto's meer verstrekt. Andere gemeenten verstrekken minder vaak
bruikleenauto's dan voorheen. Hierdoor kunnen met name mensen met ernstige
beperkingen in de problemen komen.
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Tabel 9.12 Type rolstoelen dat via de WVG is verstrekt, naar enkele kenmerken van de aanvragers, 1994-1996
(verticaal gepercenteerd)a
leeftijdscategorie

ernst van de beperkingen

< 65 jaar

65 jaar

handbewogen rolstoel
duwrolstoel
elektrische rolstoelen
overige rolstoelen

44
17
20
18

(n = aantal rolstoelen)
(n = aantal personen)

(196)
(184)

a

ernstig
of volledig
hulpbehoevend
33
29
21
18

totaal

42
31
24
2

niet ernstig
of volledig
hulpbehoevend
50
20
23
7

(157)
(156)

(228)
(219)

(125)
(121)

(353)
(340)

44
23
22
11

In bijlage E wordt een overzicht gegeven van de verschillende typen voorzieningen.

Bron: Ipso Facto en SGBO (1997) schriftelijk verstrekte aanvullende gegevens

Mensen die ouder zijn dan 65 jaar en mensen met ernstige beperkingen krijgen
vaker een duwrolstoel dan anderen (zie tabel 9.12). Daarentegen krijgen mensen
met lichte beperkingen vaker een handbewogen rolstoel.
9.3.2 Collectief vervoer 6
Met 'collectief vervoer' wordt gedoeld op een vervoerssysteem dat opereert naast het
openbaar vervoer en de individuele vervoersvoorzieningen. In de eerste Rapportage
gehandicapten werd in dit kader gesproken van 'aanvullend openbaar vervoer'
(Timmermans et al. 1994: 155).
Medio 1996 functioneerde er in 52% van alle gemeenten een systeem van collectief
vervoer. De onderzoekers die de WVG evalueren verwachten dat op termijn 74%
van de gemeenten over een collectief-vervoerssysteem zal beschikken (Ipso Facto
en SGBO 1997: 65). Grotere gemeenten bieden vaker een collectief-vervoerssysteem aan dan andere. Vaak werken gemeenten samen met naburige gemeenten.
Over het algemeen betekent het collectief vervoerssysteem dat mensen die daartoe
een indicatie hebben van deur tot deur worden vervoerd. Meestal is ook met de
vervoerder afgesproken dat deze helpt bij het in- en uitstappen. De procedures met
betrekking tot het openbaar vervoer verschillen tussen gemeenten, maar over het
algemeen moeten mensen die gebruik willen maken van de 'beltaxi' (of 'belbus')
zich minimaal een uur van tevoren telefonisch aanmelden. Vervolgens worden zij
opgehaald, waarbij het mogelijk is dat de taxi een kwartier vroeger of later komt.
Er kan eventueel sprake zijn van 'combinatieritten', hetgeen betekent dat ook
andere passagiers meereizen die soms eerst afgezet of opgehaald moeten worden.
Vaak functioneert een vervoerssysteem geen 24 uur per dag; met name 's nachts of
in het weekend functioneren de systemen maar beperkt.
In de meeste panelgemeenten betaalt de WVG-gerechtigde, naast het bedrag dat de
gemeente aan de vervoerder betaalt, een bedrag per zone of per rit. Gemiddeld
betaalt de cliënt 27% van de kosten. In 1996 gold een bedrag van 1.670 gulden als
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een adequate vervoerskostenvergoeding. Gemiddeld kan iemand daarvoor 991 kilometer afleggen met het collectief vervoer (met een straattaxi zou men circa
450 kilometer kunnen afleggen). Vaak is er een limiet gesteld aan het aantal ritten
dat men mag maken. Als men meer wil reizen, moet men over het algemeen een
gewone taxi bellen.
Voor het lange-afstandsvervoer is men aangewezen op aansluiting op andere
systemen van collectief vervoer of aansluiting op het reguliere openbare vervoer.
Vaak echter gelden voor andere collectief-vervoerssystemen weer andere voorwaarden en kenmerken. Bovendien is het bij vervoer over lange afstanden vrijwel niet
mogelijk om ritten te combineren, zodat de ritprijs dan al snel de taxiprijs benadert.
Daarom wordt voor het bovenregionale vervoer een belangrijke rol toegedicht aan
het openbaar vervoer. De SDG (1996: 4) noemt als problemen bij het reguliere
openbare vervoer de slechte bereikbaarheid van haltes en stations, het ontbreken
van voldoende beschutting en zitgelegenheid op haltes en stations, de slechte
toegankelijkheid van een groot deel van het materieel, de rijstijl van chauffeurs/
bestuurders en gebrek aan informatie voor en tijdens de reis, in het bijzonder voor
mensen met zintuiglijke beperkingen. De Ketenkaart van NS-dochter Transvision
voorziet gedeeltelijk in deze problemen, maar wordt door gemeenten als een dure
oplossing ervaren (Ipso Facto en SGBO 1997: 85).7 Het kabinet wil nu landelijk
een ketenmanagerbedrijf belasten met de organisatie van bovenregionale
vervoersketens en de daarbij behorende assistentieverlening (TK 1997/1998b).
Ook in de eerste Rapportage gehandicapten werd gewezen op de ontoegankelijkheid van het openbaar vervoer, al werden wel aanzetten tot verbetering geconstateerd. Zo komen er steeds meer lage-vloerbussen (Timmermans et al. 1994: 155).
Uit een onderzoek naar de ervaringen van WVG-cliënten (onder wie rolstoelgebruikers) met lage-vloerbussen in Maastricht blijkt dat zij over het algemeen zeer
tevreden zijn over deze bussen, al menen zij dat er soms onvoldoende vasthoudmogelijkheden zijn. Chauffeurs wijzen er echter op dat het laten instappen van
mensen met een rolstoel vaak veel tijd kost, dat er maar weinig mensen met rolstoelen gebruikmaken van dit type bus (circa zes per maand) en dat de veiligheid in
dit type bussen minder is, doordat er minder zitplaatsen in de bus zijn en het zicht
voor de chauffeur minder goed is (Goudappel Coffeng 1997).
9.3.3 Tevredenheid met vervoersvoorzieningen
Mensen die een vervoersvoorziening hebben gekregen, zijn met name ontevreden
omdat in de praktijk blijkt dat ze minder met deze voorziening kunnen doen dan
verwacht (tabel 9.13). Dit geldt vooral voor het collectief vervoer en de vervoerskostenvergoeding. Daarentegen zijn mensen erg tevreden over de vervoersvoorziening die zij in natura hebben gekregen (zoals een aangepaste auto). Cliënten die
een collectief-vervoersvoorziening hebben gekregen en die menen dat dit niet de
juiste voorziening is, zijn over het algemeen van mening dat zij beter een vervoerskostenvergoeding of een voorziening in natura hadden kunnen ontvangen.
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Tabel 9.13 Tevredenheid ten aanzien van vervoersvoorzieningen bij WVG-cliënten, 1996 (in procenten)
collectief vervoerskosten- vervoersvoorzie- rolstoel
alle WVGvervoer
vergoeding
ning in natura
voorzieningen
ontevreden over de kwaliteit
19
20
7
22
19
niet juiste voorziening gekregen
16
13
7
13
12
kan minder met voorziening dan verwacht
37
34
11
27
24
Bron: Ipso Facto en SGBO (1997) schriftelijk verstrekte aanvullende gegevens

In de beginperiode van de WVG ontvingen gemeenten veel klachten van gebruikers
over het collectief vervoer. Deze klachten gingen vooral over het te laat arriveren
van de taxi of de bejegening van passagiers. Gemeenten merken hierover op dat het
niet gemakkelijk was om de 'spelregels' uit te leggen aan de doelgroep. Met name
gebruikers die voorheen gewone taxi's gebruikten (in het kader van de AAW)
moesten wennen aan de nieuwe werkwijze, met combinatieritten en vooraanmeldingstijden. Door een goede klachtenregistratie, duidelijkere instructies aan de
chauffeurs en het trainen van medewerkers van de centrale is de dienstverlening
aanzienlijk verbeterd (Ipso Facto en SGBO 1997: 64).
Uit een aantal onderzoeken in afzonderlijke gemeenten (zie noot 3) blijkt dat het
merendeel van de cliënten van het collectief-vervoer of de belbus tevreden is, al
hebben mensen ook nog klachten.
Ruim 25% van de mensen die een WVG-vervoersvoorziening hebben, heeft
weleens moeite met het vervoer (zie tabel 9.14). Mensen met ernstige beperkingen
en mensen die jonger zijn dan 65 jaar hebben hier de meeste moeite mee, al dient
hier enige voorzichtigheid te worden betracht, omdat het om kleine aantallen
respondenten gaat. Van de mensen die problemen ervaren blijft ongeveer een derde
wel eens weg van afspraken of bijeenkomsten vanwege deze problemen. Ook hier
geldt dat dit met name de jongere mensen en de mensen met ernstige beperkingen
zijn, maar dat deze gegevens zijn gebaseerd op kleine aantallen.

Tabel 9.14 Mate waarin mensen met WVG-vervoersvoorzieningen problemen ervaren met het vervoer, naar leeftijdscategorie en mate van beperkingen, 1996 (verticaal gepercenteerd)
leeftijdscategorie

nooit problemen
af en toe problemen
meestal of altijd problemen
(n)

ernst van de beperkingen

< 65 jaar

65 jaar

65
25
9
(92)

ernstig
of volledig
hulpbehoevend
61
13
26

totaal

77
17
7

niet ernstig
of volledig
hulpbehoevend
74
20
6

(255)

(318)

(31)

(349)

Bron: Ipso Facto en SGBO (1997) schriftelijk verstrekte aanvullende gegevens
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73
19
8

Ongeveer een vijfde van de mensen die gebruikmaken van een collectief-vervoersvoorziening klaagt over onduidelijkheden over het verloop van de rit. Daarnaast
klagen cliënten over het feit dat de vervoerders niet altijd deskundig zijn en niet
altijd begrip hebben voor hun passagiers (zie tabel 9.15). Mensen die ouder zijn
dan 65 jaar lijken iets vaker tevreden te zijn dan jongere mensen, maar dat is op
zeer kleine aantallen gebaseerd. Een uitsplitsing naar hulpbehoefte was niet goed
mogelijk, omdat slechts vijf mensen met ernstige beperkingen deze vragen hebben
beantwoord.

Tabel 9.15 Aspecten waarover men ontevreden is ten aanzien van het (collectief) vervoer, 1995 (in procenten)
< 65 jaar
 65 jaar
allen
onvoldoende tijd bij in- en uitstappen
15
8
10
onvoldoende informatie over de rit
23
22
22
vervoerder is onvoldoende deskundig
23
18
19
vervoerder heeft onvoldoende begrip
21
12
14
andere problemena
27
25
23
(n)
a

(13)

(50)

(63)

Bij 'andere problemen' worden vooral genoemd: duur van de rit, overstappen, grote groepen tegelijk, vervoer
buiten de regio, tijdstip en prijs van de rit.

Bron: Ipso Facto en SGBO (1997) schriftelijk verstrekte aanvullende gegevens

Naast de hiervoor beschreven landelijke evaluatie van de WVG door Ipso Facto en
SGBO zijn er ook verschillende lokale evaluaties uitgevoerd (zie noot 3). Deze
laatste onderzoeken geven soms meer inzicht in de klachten die WVG-gebruikers
hebben en in de verschillen tussen gemeenten (zie tabel 9.16). Ook in de lokale
onderzoeken wordt met name geklaagd over de lange wachttijden, die kunnen
oplopen tot twee uur, en het te laat komen van de taxi (Moorer en Van Linschoten
1997; ARGO 1997; Goudappel Coffeng 1997). In de ene gemeente wordt daarnaast
geklaagd over het gebrek aan hulpvaardigheid door de chauffeurs, terwijl men daar
in de andere gemeente juist erg tevreden over is (Moorer en Van Linschoten 1997;
ARGO 1997).
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Tabel 9.16 Oordeel over verschillende aspecten van de WVG-taxi, 1996 (in procenten)
Groningen

Hoogezand-Sappemeer

chauffeur niet hulpvaardig
meer dan 15 minuten te laat
meer dan 15 minuten te vroeg
taxi in de regio te duur
wachttijden bij halteplaatsen te lang
taxicentrale slecht bereikbaar
1 uur van tevoren aanmelden is lastig
chauffeurs weten niet hoe te helpen
taxi niet geschikt
meereizen familie te duur
klachten niet goed afgehandeld

42
48
10
15
19
8
22
15
17
24
13

2
31
17
10
.
4
18
16
12
28
11

geen klachten

18

26

(143)

(102)

(n)
Bron: Moorer en Van Linschoten (1997); ARGO (1997)

Ook over verstrekte rolstoelen laten mensen veel kritische geluiden horen. Uit het
eerdergenoemde onderzoek in de gemeente Groningen blijkt dat ongeveer 44% van
de mensen die een rolstoel hebben gekregen, klaagt dat deze niet goed is. Daarnaast
zegt 47% dat het te lang duurde voordat de rolstoel in hun bezit was. Ongeveer
20% klaagt dat de rolstoel niet voldoende was aangepast en 12% zegt dat de rolstoel gebreken had. Voor 10%-15% van de mensen geldt dat de rolstoel geen
oplossing is voor het vervoersprobleem, omdat het gebruik van de rolstoel problematisch is (Moorer en Van Linschoten 1997).
9.4 Dagbesteding van personen met verstandelijke beperkingen
9.4.1 De dagbesteding van thuiswonenden
Dagbesteding kan bestaan uit verplichte activiteiten, zoals onderwijs volgen of
werken (in een werkkring of in huishouden), en uit niet-verplichte, oftewel
vrijetijdsactiviteiten. Over onderwijs en arbeid is in de hoofdstukken 3 en 4 reeds
gerapporteerd, zodat deze hier slechts zijdelings aan de orde komen.
Er is niet veel bekend over de vrijetijdsbesteding van personen met verstandelijke
beperkingen; het empirisch materiaal laat slechts een schetsmatig beeld toe. In
tabel 9.17 wordt een overzicht gegeven van de dagbesteding van bij de ouders
wonende personen met verstandelijke beperkingen. Het betreffende onderzoek is
echter niet representatief voor Nederland; de cijfers zijn daarom slechts indicatief.
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Tabel 9.17 Dagbesteding van thuiswonende personen met verstandelijke beperkingen, woonachtig in Limburg,
Noord-Brabant en Zeeland, 1994 (verticaal gepercenteerd)
school voor zeer moeilijk lerendena
dagcentrum voor volwassenen
kinderdagverblijf voor gehandicapten
school voor moeilijk lerenden a
thuis
sociale werkvoorziening
tyltylafdeling
dagopvang in intramurale instelling
peuterspeelzaal/crèche
bedrijf/instelling
basisschool
anders
(n)
a

26
24
17
14
4
4
3
3
1
1
1
2
(2.573)

Inclusief afdeling voortgezet onderwijs.

Bron: Van Berkum en Haveman (1995)

De belangrijkste verblijfplaatsen overdag van bij de ouders wonende verstandelijk
gehandicapten zijn het speciaal onderwijs, het dagcentrum voor volwassenen en het
kinderdagverblijf voor gehandicapten. Dagbesteding buiten de gehandicaptenzorg
- zoals het regulier onderwijs of kinderdagverblijf - komt zeer weinig voor. 4% van
de thuiswonenden had geen dagbesteding buitenshuis. Opvallend is dat de sociale
werkvoorziening in dit onderzoek weinig wordt genoemd.
De ouders van een groep van 101 kinderen, die geen dagbesteding buitenshuis
hadden, werden apart onderzocht. Van de ouders van deze kinderen wensten 45
wel dagopvang; 26 van hen hadden een kind in de leeftijd van 0 tot 3 jaar; dit is
beneden de leeftijdsgrens van een dagverblijf voor gehandicapte kinderen. Van de
45 ouders die dagopvang wensten, verleenden 35 ouders/ouderparen meer dan
30 uur zorg per week aan het kind.
De gesubsidieerde dagopvang in de gehandicaptenzorg vervult een zeer belangrijke
functie voor de thuiswonende gehandicapten. 8.300 thuiswonende (jong)volwassenen bezoeken dagcentra voor volwassenen en 3.500 thuiswonende kinderen
bezoeken kinderdagverblijven voor gehandicapten.
Het is ook mogelijk vrijetijdsbegeleiding thuis te ontvangen; de sociaal-pedagogische diensten bemiddelen daartoe. In het onderzoek in de drie zuidelijke
provincies bleek dat 29% van de thuiswonenden begeleid werd bij de vrijetijdsbesteding (Van Berkum en Haveman 1995). Vrijetijdsclubs werden bezocht door
37%. In tabel 9.18 wordt verslag gedaan van de vrijetijdsbesteding thuis en in
clubs, naar de leeftijd en de mate van de verstandelijke beperking van de
betrokkene.
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Tabel 9.18 Vrijetijdsbesteding thuis en in clubs, naar leeftijd en mate van de verstandelijke beperking, 1994 (in
procenten)
0-9 jaar
ontvangt begeleiding thuis
bezoekt club(s)

ernstig
39
20

10-19 jaar
licht
28
25

ernstig
35
48

licht
20
38

(n)
(393) (181)
(344) (335)
Bron: Van Berkum en Haveman (1995) SCP-bewerking

20-29 jaar
ernstig
24
52

30-39 jaar

 40 jaar

licht
22
51

ernstig licht
26 17
50 54

ernstig
27
37

licht
12
27

(255) (120)

(129) (49)

(83)

(37)

Vooral jonge kinderen met ernstige verstandelijke beperkingen ontvangen begeleiding thuis. Naarmate kinderen ouder worden, bezoeken ze vaker clubs. Kinderen
met lichtere verstandelijke beperkingen ontvangen eveneens verrassend vaak
begeleiding thuis; ook zij bezoeken met het ouder worden vaker clubs. Vanaf de
leeftijd van 20 jaar bezoeken mensen met ernstige en lichte beperkingen even vaak
clubs. Vanaf de leeftijd van 40 jaar daalt het clubbezoek.
De consulenten vrijetijdsbesteding en vorming van de sociaal-pedagogische
diensten stimuleren ook de organisatie van vrijetijdsactiviteiten buitenshuis.
Tabel 9.19 biedt een overzicht van activiteiten waarbij de consulenten betrokken
zijn, maar waarvan de organisatie in handen is van verschillende instellingen. Het
betreft wel activiteiten die buiten de dagprogramma's van wooninstellingen
(tehuizen en inrichtingen) en dagcentra plaatsvinden. De deelnemers kunnen zowel
thuiswonenden als instellingsbewoners zijn. Het aantal vrijwillig medewerkenden
wordt eveneens in de tabel vermeld.

Tabel 9.19 Aantal deelnemers aan vrijetijdsactiviteiten waarbij vrijetijdsconsulenten betrokken waren, en het aantal
betrokken vrijwilligers, 1994 (absolute aantallen)
recreatie
sport
vakantie
vorming
overig
totaal
a
b

aantal deelnemersa
9.357
6.249
3.350
2.664
1.240
22.860

aantal vrijwilligersb
1.945
1.342
1.056
362
593
5.298

Het is mogelijk dat een persoon aan meer dan één activiteit heeft deelgenomen.
Het is mogelijk dat een vrijwilliger aan meer activiteiten een bijdrage levert.

Bron: Somma (1996)

Het aantal deelnemers in tabel 9.19 betreft het aantal keren dat deelgenomen werd;
het aantal deelnemende personen kan lager zijn, doordat mensen aan meerdere
activiteiten kunnen deelnemen. Desondanks kan worden gesproken van een grote
deelname. De inzet van vrijwilligers is eveneens vrij behoorlijk: gemiddeld ruim
één vrijwilliger per vier deelnemers. Omdat een verstandelijke beperking geen
indicatie is voor het verkrijgen van een vervoersvoorziening krachtens de WVG, is
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het vervoer naar de vrijetijdsactiviteiten vaak ook een taak van vrijwilligers. In de
tabellen 9.20 en 9.21 worden de leeftijden en de woonsituatie van (een steekproef
van) deelnemers weergegeven.

Tabel 9.20 Leeftijdsverdeling van deelnemers aan vrijetijdsactiviteiten waarbij vrijetijdsconsulenten betrokken waren,
1994 (in procenten)
%
3
8
10
16
19
16
14
7
7

 9 jaar
10-14 jaar
15-19 jaar
20-24 jaar
25-29 jaar
30-34 jaar
35-39 jaar
40-44 jaar
 45 jaar
(n)

(1.419)

Bron: Somma (1996)

Deelnemers zijn vooral jongeren en jongvolwassenen. Personen van 40 jaar en
ouder nemen beduidend minder vaak deel aan de (hier genoemde) vrijetijdsactiviteiten.

Tabel 9.21 Woonsituatie van deelnemers aan vrijetijdsactiviteiten waarbij vrijetijdsconsulenten betrokken waren,
1994 (in procenten)
bij ouders
(begeleid) zelfstandig wonend
gezinsvervangend tehuis
internaat/inrichting
overig
(n)

%
38
29
27
3
3
(1.186)

Bron: Somma (1996)

Twee derde van de (steekproef van) deelnemers woont zelfstandig (of bij ouders
thuis); een derde woont in een wooninstelling, voornamelijk in een tehuis. Dit
laatste is ook het beleid van gezinsvervangende tehuizen: de bewoners moeten hun
dagbesteding zoeken buiten het tehuis. Internaten/inrichtingen organiseren de
vrijetijdsactiviteiten veelal zelf.
De vrijetijdsconsulenten van de sociaal-pedagogische diensten werken bij het
opzetten van de activiteiten samen met vele verschillende instellingen, zoals
sociaal-culturele centra, bibliotheken, scholen, muziekscholen en sportverenigingen. Sport is voor jonge mensen, en ook voor jonge mensen met verstandelijke
beperkingen, een belangrijke activiteit. Omdat reguliere sportverenigingen het vaak
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moeilijk vinden om mensen met beperkingen in hun competitie op te nemen, is de
Nederlandse Sportbond opgericht voor mensen met een verstandelijke handicap.
Circa 15.000 personen beoefenen regelmatig sport binnen deze sportbond. Het zijn
voornamelijk mensen met lichtere verstandelijke beperkingen (Baken 1997). Deze
opzet houdt hen weliswaar gescheiden van niet-gehandicapte jongeren, maar op
deze wijze kan het aanbod worden afgestemd op de mogelijkheden van de gehandicapte. Er wordt met name rekening gehouden met de psychische belastbaarheid van
jongeren met verstandelijke beperkingen.
9.4.2 Dagbesteding in wooninstellingen
Circa 48.000 personen met verstandelijke beperkingen wonen in wooninstellingen.8
De instellingen voor algemene verstandelijk-gehandicaptenzorg, de instellingen
voor jeugdige licht verstandelijk gehandicapten en de instellingen voor meervoudig
gehandicapten zijn zelf verantwoordelijk voor de dagbesteding van hun bewoners.
In de hoogte van de verpleegprijs is daar rekening mee gehouden. Een aantal
bewoners volgt onderwijs of heeft een werkkring buiten de instelling. Het wonen in
een gezinsvervangend tehuis veronderstelt dat de bewoners dagbesteding buitenshuis hebben. Bij de toelating tot het tehuis wordt daarin voorzien: er wordt een
werkkring gezocht in de sociale werkvoorziening of de bewoner wordt in een
dagverblijf voor ouderen opgevangen. Bewoners van tehuizen die niet deelnemen
aan dagactiviteiten, zijn ouderen die gepensioneerd zijn of het programma op
dagcentra te zwaar vinden. Vaak zijn dit personen met (zeer) ernstige beperkingen
(hierover werd gerapporteerd in hoofdstuk 8). Dit verklaart waarom een groep
bewoners het moet stellen zonder een gestructureerde dagactiviteit. In tabel 9.22
staat de dagbesteding van de bewoners van wooninstellingen weergegeven.

Tabel 9.22 Dagbesteding van bewoners van wooninstellingen voor personen met verstandelijke beperkingen, 1994
(in absolute aantallen)

sociale werkvoorziening
vrije bedrijf
dagverblijf voor ouderen
kinderdagverblijf voor gehandicapten
onderwijs
overige vormen van dagbesteding c
geen dagbestedingc
totaal
a

b
c

gezinsvervangend
tehuis

gezinsvervangend
tehuis voor kinderen

intramurale
instellingena

totaal

6.100
100b
5.130
140
1.500
1.100

n.v.t.
n.v.t.
30
10
350
100
-

onbekend
onbekend
n.v.t.
n.v.t.
1.800b
30.200
1.700

6.100
100
5.160
10
2.290
31.800
2.800

14.070

490

33.700

48.260

Algemene intramurale instellingen voor verstandelijk-gehandicaptenzorg, instellingen voor jeugdige licht
verstandelijk gehandicapten en instellingen voor meervoudig gehandicapten.
Schatting SCP.
Peiljaar 1995.

Bron: Van der Kwartel en Smit (1997); VGN/NZi (1996) SCP-bewerking
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Tabel 9.22 zegt meer over de verplichte activiteiten, zoals onderwijs en arbeid, dan
over de onverplichte vrijetijdsactiviteiten. De activiteiten in de dagcentra bestaan
uit recreatieve, creatieve en huishoudelijke activiteiten; daarnaast worden arbeidsachtige werkzaamheden aangeboden, zoals onderhoudswerk, of werk in de eigen
bakkerij of drukkerij. De intramurale instellingen bieden soortgelijke dagactiviteiten. Grotere instellingen hebben zelfs een eigen sportaccommodatie en organiseren
eigen culturele en feestelijke activiteiten. Systematisch inzicht in de aard en de omvang van die activiteiten ontbreekt echter. Een scheiding tussen enerzijds verplichte
activiteiten en anderzijds vrijetijdsactiviteiten, zoals die in de dagindeling van nietgehandicapte personen is te maken, kan in het activiteitenpatroon van verstandelijk
gehandicapten niet zo scherp worden getrokken.
9.5 Samenvatting
Afgezien van de gehandicaptensport, bestaan er weinig faciliteiten op het gebied
van de vrije tijd die specifiek voor gehandicapten zijn bedoeld. De overheid volstaat
met het stellen van eisen op het vlak van de toegankelijkheid van gebouwen en stelt
vervoersvoorzieningen beschikbaar voor degenen die zich deze moeilijk zelf
kunnen veroorloven.
Mensen met matige of ernstige beperkingen blijken over het algemeen aanmerkelijk minder vaak actief dan anderen. Dat geldt met name voor activiteiten buitenshuis (uitgaansgedrag, op vakantie gaan), maar ook voor activiteiten binnenshuis
(doe-het-zelven, lezen). Mensen met beperkingen blijken dit niet te compenseren
door vaker thuis naar muziek te luisteren of films te bekijken. Het hebben van
lichamelijke beperkingen heeft geen invloed op de sociale contacten, het volgen
van het nieuws via de media en de participatie (lidmaatschap van vakbond of
politieke partij, kerkbezoek, verrichten van vrijwilligerswerk). Lichte fysieke
beperkingen leveren geen nadeel op bij de vrijetijdsbesteding. Hoewel de meerderheid van de mensen met beperkingen tevreden is over hun sociale contacten en de
vrije tijd, tonen mensen met beperkingen zich hierover vaker ontevreden dan
mensen zonder beperkingen.
Bijna 25% van de huishoudens met een lid dat ernstige beperkingen heeft, heeft
een aangepast vervoermiddel en circa 20% ontvangt een vervoersvergoeding. De
(aangepaste) vervoermiddelen dragen sterk bij aan het uitgaansgedrag. De vergoeding van vervoerskosten heeft daarentegen nauwelijks effect. Wellicht komt dit
door de betrekkelijk lage bedragen waarom het gaat. Mensen gebruiken de
vervoersvergoedingen vooral voor sociale contacten.
Medio 1996 functioneerde er in 52% van alle gemeenten een systeem van collectief
vervoer. In de beginperiode van de WVG ontvingen gemeenten veel klachten van
gebruikers over het collectief vervoer. Met name gebruikers die voorheen gewone
taxi's gebruikten (in het kader van de AAW) moesten wennen aan de nieuwe werkwijze, met combinatieritten en vooraanmeldingstijden. Inmiddels is de dienstverlening aanzienlijk verbeterd. Gebruikers van collectief vervoer klagen nog over
onduidelijkheden over het verloop van de rit en het feit dat de vervoerders niet
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altijd begrip hebben voor hun passagiers.
Voor het lange-afstandsvervoer wordt voor het bovenregionale vervoer een belangrijke rol toegedicht aan het openbaar vervoer. Dit blijkt echter onvoldoende bereikbaar en toegankelijk. Ruim 25% van de mensen die een WVG-vervoersvoorziening
hebben, heeft weleens moeite met het vervoer. Van de mensen die problemen
ervaren, blijft ongeveer een derde weleens weg van afspraken of bijeenkomsten
vanwege deze problemen.
Er is niet veel bekend over de vrijetijdsbesteding van personen met verstandelijke
beperkingen. De gesubsidieerde dagopvang in de gehandicaptenzorg vervult een
belangrijke functie voor thuiswonende gehandicapten. Circa 8.300 thuiswonende
(jong)volwassenen bezoeken dagcentra voor volwassenen en 3.500 thuiswonende
kinderen bezoeken kinderdagverblijven voor gehandicapten. Daarnaast nemen
jongeren (met name met lichte beperkingen) ook deel aan allerlei vrijetijdsactiviteiten zoals sport. Vaak bemiddelt de Sociaal-pedagogische dienst daarbij.
Circa 48.000 personen met verstandelijke beperkingen wonen in wooninstellingen.
Deze instellingen zijn zelf verantwoordelijk voor de dagbesteding van hun bewoners. Het wonen in een gezinsvervangend tehuis veronderstelt dat de bewoners
dagbesteding buitenshuis (in een sociale werkvoorziening of dagverblijf) hebben.
Wanneer mensen ouder worden, verliezen zij soms hun baan of wordt het dagprogramma soms te zwaar. Dit verklaart waarom een groep bewoners het moet stellen
zonder een gestructureerde dagactiviteit. Systematisch inzicht in de aard en de
omvang van de activiteiten die instellingen bieden ontbreekt.
Noten
1
2

3

4
5
6
7

8
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Het is aan de respondenten overgelaten om te bepalen wat onder zo'n gezellige middag of avond moet
worden verstaan.
Een enkele keer komen ook vervoersvoorzieningen voor bij huishoudens die geen motorische
beperkingen ervaren (zie tabel 9.8). Mogelijke verklaringen hiervoor zijn óf dat de vervoersvoorziening
is toegekend aan een lid met zintuiglijke beperkingen (bv. een vervoersvergoeding aan iemand met
ernstige gezichtsbeperkingen) óf dat er nog een vervoersvoorziening in huis is van een lid in het
huishouden dat inmiddels is overleden.
Een deel van de hier gepresenteerde getallen is afkomstig uit deelonderzoeken van Ipso Facto en
SGBO, te weten WVG-evaluatie Amstelveen (1997), Evaluatie service-taxi Westfriesland (1997),
WVG-onderzoek Aalsmeer (1997) en Evaluatie taxibus gemeente Apeldoorn (1997).
Het aantal toegekende voorzieningen en het aantal uitstaande voorzieningen kunnen enigszins
verschillen doordat verschillende bronnen en extrapolatiemethoden werden gebruikt.
Een vergelijking met 1994 is niet zinvol omdat toen veel mensen vanuit de AAW doorstroomden naar
de WVG.
Deze beschrijving is ontleend aan hoofdstuk 4 van Een verstrekkende wet 2 (Ipso Facto en SGBO
1997).
Met de Ketenkaart is het mogelijk om deur-tot-deur-reizen te maken in heel Nederland voorzover daar
een treinreis deel van uitmaakt. Taxibedrijven verzorgen het vervoer naar het station. De reiziger wordt
vanaf de taxi tot in de trein begeleid door NS-personeel (Ipso Facto en SGBO 1997: 78).
Met wooninstelling worden hier woonvormen bedoeld die vanuit de gezondheidszorg gesubsidieerd
worden, dus niet alleen instellingen voor gehandicaptenzorg, maar ook gezinsvervangende tehuizen (zie
ook hoofdstuk 8).

10 ECONOMISCHE ZELFSTANDIGHEID

10.1 Inleiding
Met economische zelfstandigheid wordt bedoeld de zelfstandigheid op het terrein
van onderwijs, arbeid en financiële positie. In hoofdstuk 1 is dat als volgt
omschreven: "Mensen moeten de kans hebben zich door middel van onderwijs zo te
bekwamen dat ze in staat zijn en blijven, al dan niet met behulp van voorzieningen,
hun brood te verdienen met beroepsarbeid. Zijn ze daartoe ondanks allerlei
voorzieningen niet in staat, dan zijn ze aangewezen op een uitkering."
De beschikking over financiële middelen die toereikend zijn voor zowel de
noodzakelijke bestedingen als de gewenste reserveringen (bv. voor een oudedagsvoorziening) vormt de kern van die economische zelfstandigheid.
Opleiding, arbeid en financiële positie worden dus in een oorzakelijk verband
geplaatst. Beperkingen kunnen zowel via het opleidingsniveau als via de betaalde
arbeid van invloed zijn op de economische zelfstandigheid. Een en ander staat in
figuur 10.1 weergegeven.

Figuur 10.1 Invloed van beperkingen op economische zelfstandigheid
opleidingsniveau



rol (en effect) van onderwijsvoorzieningen



effect opleidingsniveau op deelname aan beroepsarbeid



rol (en effect) van arbeidsvoorzieningen



effect uitkeringsafhankelijkheid op financiële positie



rol (en effect) van aanvullende inkomensvoorzieningen



uitkomst: deprivatie of economische zelfstandigheid (op het niveau van
inkomen en niveau van inkomensverwerving d.m.v. betaalde arbeid)
Bron: Timmermans en Schoemakers-Salkinoja (1996)

Het succes in het onderwijs, op de arbeidsmarkt en in het anderszins vergaren van
financiële middelen is niet alleen afhankelijk van de aanwezigheid van beperkingen. Persoonskenmerken zoals het milieu waaruit iemand afkomstig is of rolverdelingen naar sekse hebben eveneens grote invloed (op bv. de carrière in het
onderwijs of de beroepsarbeid). Verschillende voorzieningen kunnen bovendien
compensatie bieden voor het nadeel dat een beperking kan opleveren.
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Voor personen die reeds op jonge leeftijd beperkingen ondervinden, is de basis die
in het jeugdonderwijs is gelegd zeer bepalend voor hun latere economische
zelfstandigheid, samen met de voorzieningen voor toeleiding naar de arbeidsmarkt.
Bij degenen die tijdens hun werkzame leven beperkingen krijgen, wordt
economische zelfstandigheid in de eerste plaats beïnvloed door de mogelijkheid het
werk te behouden en daardoor uitstroom naar regelingen voor arbeidsongeschikten
te voorkomen. Pas in tweede instantie zijn voor hen de maatregelen die de arbeidsdeelname van arbeidsongeschikten moeten bevorderen van belang. Ofschoon
scholing in beide situaties een voorziening van gewicht vormt, is de basisopleiding
al voltooid en dus geen punt van zorg meer.
Van degenen ouder dan 55 jaar die vanwege beperkingen hun werk moeten staken,
wordt in de praktijk niet meer geëist dat ze zich inspannen om weer aan het werk te
gaan, ongeacht eventuele arbeidscapaciteit. Bij hen wordt de economische zelfstandigheid bepaald door wat zij tijdens hun werkleven hebben kunnen reserveren en
door uitkeringen en andere financiële voorzieningen.
In het navolgende wordt stapsgewijs op verbanden tussen beperkingen, opleidingsniveau, arbeidsdeelname en financiële positie ingegaan. In paragraaf 10.2 gaat het
om het verband tussen beperkingen en opleidingsniveau; daarbij worden de
speciale onderwijsvoorzieningen betrokken. De relatie tussen beperkingen,
opleidingsniveau en arbeidsdeelname wordt in paragraaf 10.3 beschreven; ook hier
wordt ingegaan op de rol van voorzieningen die op het bevorderen van de arbeidsdeelname zijn gericht. In paragraaf 10.4 ten slotte wordt ingegaan op de financiële
positie als resultaat van de in de eerdere paragrafen besproken sociaal-economische
factoren. Daarbij komt de vraag aan de orde in hoeverre de financiële positie van
mensen met beperkingen zodanig is dat hun economische zelfstandigheid is
bedreigd.
10.2 Verbanden tussen beperkingen en opleidingsniveau
In hoofdstuk 3 is ingegaan op de verschillende voorzieningen in het onderwijs die
zijn getroffen ter compensatie van beperkingen. Slagen jongeren met een beperking
er uiteindelijk in met evenveel vrucht het onderwijs te doorlopen als jongeren die
zonder beperkingen opgroeien?
Wanneer het gaat om jongeren met verstandelijke beperkingen, ligt het antwoord
voor de hand. Het is van belang dat zij zich zo goed mogelijk ontwikkelen, maar uit
de aard van hun beperking volgt dat een schoolloopbaan op hoog niveau niet tot de
mogelijkheden behoort. Voor jongeren met alleen een lichamelijke of zintuiglijke
beperking ligt dat anders. Als zij niet ook verstandelijke beperkingen hebben of
ernstige bijkomende problemen, dan beschikken zij in aanleg over dezelfde
vermogens als andere schoolgaande jongeren en moeten ze in principe eenzelfde
eindniveau kunnen halen, ook al kan dat veel meer tijd en moeite kosten.
Het succes waarmee onderwijs is gevolgd valt af te lezen aan het behaalde
opleidingsniveau. Vanaf de leeftijd van 25 jaar is voor het gros van de jongeren de
schoolloopbaan afgesloten en kan de stand worden opgemaakt. Wel moet daarbij
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worden bedacht dat de informatie die daarmee beschikbaar komt betrekking heeft
op het functioneren van het onderwijs in een achterliggende periode.
Het AVO'95 biedt de mogelijkheid het opleidingsniveau van volwassenen met en
zonder beperkingen te vergelijken. Een complicatie is evenwel dat uit dit gegevensbestand niet valt af te leiden in welke levensfase een eventuele beperking is ontstaan. Met het stijgen van de leeftijd neemt de kans toe dat deze pas is ontstaan na
de fase van onderwijs volgen. Het is aannemelijk dat de kans dat volwassenen
beperkingen oplopen samenhangt met hun opleidingsniveau. Lager opgeleide
volwassenen lopen een groter risico beperkingen op te lopen dan hoger opgeleiden
(RIVM 1997). In dit verband valt te wijzen op het feit dat lager opgeleiden vaker
functies vervullen waarin lichamelijke risico's worden gelopen.
Met het stijgen van de leeftijd wordt een eventuele relatie tussen beperkingen en
opleidingsniveau dus minder eenduidig: een beperking zal steeds vaker niet alleen
de oorzaak, maar ook het gevolg kunnen zijn van een laag opleidingsniveau.
Om oorzaak en gevolg te ontwarren is een analyse nodig van het behaalde
opleidingsniveau van volwassenen die al vanaf de geboorte, of vanaf jeugdige
leeftijd, te kampen hebben met beperkingen. In dat geval gaat de beperking immers
vooraf aan het volgen van onderwijs. Het onderzoek van CBS/Nimawo (1990) biedt
in principe die mogelijkheid, omdat in dat onderzoek de leeftijd bekend is waarop
de beperking is ontstaan. Een nadeel van dit onderzoek is dat het minder actueel is
(de gegevens zijn verzameld tussen 1986 en 1988).
Teneinde het effect van beperkingen op het opleidingsniveau vast te stellen, zijn
voor deze rapportage in het CBS/Nimawo-onderzoek alleen die volwassenen met
beperkingen geselecteerd die de beperking al vóór hun zevende jaar hebben
opgelopen. Tabel 10.1 toont het resultaat van de vergelijking. Naast de procentuele
verdeling naar opleidingsniveau is ook het gemiddelde aantal jaren vermeld dat
onderwijs is gevolgd. Het opleidingsniveau is daartoe omgerekend naar een aantal
jaren gevolgd onderwijs aan de hand van de nominale studieduren (zie ook SCP
1992 en 1997).
Een korte blik op het gemiddelde aantal jaren gevolgd onderwijs maakt duidelijk
dat het opleidingsniveau van volwassenen die van kinds af aan een beperking
hebben, achterblijft. De groep met beperkingen blijft naar verhouding vaak steken
op het basisniveau of het lbo/mavo-niveau, terwijl ze op de twee hoogste niveaus is
ondervertegenwoordigd. Met name een (zeer) ernstige beperking heeft aanzienlijke
gevolgen voor het behaalde opleidingsniveau. De mensen met lichte of matige
beperkingen nemen een tussenpositie in, meer gelijkend op de mensen zonder
beperkingen dan op mensen met (zeer) ernstige beperkingen.
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Tabel 10.1 Opleidingsniveau van volwassenen die beperkingen hebben opgelopen voor het zevende jaar, naar mate
van beperking, 1986-1988 (horizontaal gepercenteerd en uitgedrukt in aantal jaren)
basisniveau

lbo/mavo

havo/vwo/mbo

hbo/wo

aantal jarena

(n )

25-34 jaar
geen beperkingen
9
28
40
23
12,7
(3.226)
lichte/matige beperkingen
11
26
44
19
12,4
(376)
(zeer) ernstige beperkingen
16
43
34
7
11,0
(76)
35-44 jaar
geen beperkingen
13
31
34
23
12,3
(2.715)
lichte/matige beperkingen
14
34
35
17
11,8
(310)
(zeer) ernstige beperkingen
25
36
29
10
10,6
(90)
45-64 jaar
geen beperkingen
24
30
30
16
11,2
(2.789)
lichte/matige beperkingen
26
31
29
15
11,0
(378)
(zeer) ernstige beperkingen
35
30
25
10
10,2
(131)
 65 jaar
geen beperkingen
49
22
21
8
9,3
(922)
lichte/matige beperkingen
55
15
16
13
9,3
(154)
(zeer) ernstige beperkingen
60
27
9
4
8,2
(106)
totaal  25 jaar
geen beperkingen
18
29
34
20
11,8
(9.652)
lichte/matige beperkingen
22
28
34
16
11,4
(1.218)
(zeer) ernstige beperkingen
36
33
24
8
9,9
(403)
a
Berekend aan de hand van het volgende schema: basisniveau = 6 jaar, lbo/mavo = 10 jaar, havo/vwo/mbo =
13 jaar; hbo/wo = 18 jaar.
Bron: CBS/Nimawo (1990) schriftelijk verstrekte aanvullende gegevens

Het onderscheid naar leeftijd maakt het tevens mogelijk ontwikkelingen op te
sporen; wordt de achterstand kleiner bij recente cohorten? Afgaande op het aantal
jaren gevolgd onderwijs is dat niet het geval: bij de meer recente cohorten (leeftijd
25-34 jaar en 35-44 jaar) bedraagt het verschil 1,7 jaar, bij de oudere cohorten
ongeveer 1 jaar. Het opleidingsniveau van inmiddels volwassen vroeggehandicapten is wel toegenomen, maar onvoldoende om de stijging van het opleidingsniveau
van de rest van de bevolking bij te houden.
Het jongste cohort in tabel 10.1 is geboren tussen 1953 en 1962 en volgde onderwijs in de jaren zestig en zeventig en begin jaren tachtig. Tabel 10.1 zegt dus niets
over de kansen van kinderen met beperkingen in het huidige onderwijs. Dat er wat
dit betreft ook in een meer recente periode weinig veranderd lijkt, valt te zien aan
de cijfers in tabel 10.2, die uit 1995 stammen. Gezien de kleine aantallen respondenten zijn de cijfers vooral indicatief.
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Tabel 10.2 Opleidingsniveau, 25-34-jarigen, naar mate van beperking, 1995 (horizontaal gepercenteerd)
basisniveau lbo/mavo havo/vwo/mbo hbo/wo
aantal jarena
(n)
geen beperkingen
9
29
39
24
12,8 (2.494)
lichte beperkingen
13
32
38
17
12,0
(291)
matige/ernstige beperkingen
17
32
41
10
11,4
(110)
a
Berekend aan de hand van het volgende schema: basisniveau = 6 jaar, lbo/mavo = 10 jaar, havo/vwo/mbo =
13 jaar; hbo/wo = 18 jaar.
Bron: SCP (AVO'95 en AGB-scriptpanel)

Naarmate volwassenen ouder worden, zijn eventuele beperkingen steeds minder
vaak al van kinds af aan aanwezig: bij de volwassenen van 45-64 jaar met (zeer)
ernstige beperkingen heeft bijvoorbeeld 80% die beperking opgelopen na het zestiende jaar. Dat de kans op het krijgen van beperkingen tijdens de verdere levensloop ongelijk verdeeld is, blijkt uit de opleidingsverdeling van volwassenen met
beperkingen opgelopen na het zestiende jaar. In tabel 10.3 wordt het gemiddelde
opleidingsniveau van deze groep vergeleken met dat van volwassenen zonder
beperkingen. De eerstgenoemde groep is gemiddeld lager opgeleid en met het
stijgen van de leeftijd neemt dat verschil toe. Boven de leeftijd van 65 jaar treedt
een zekere nivellering op: op hoge leeftijd krijgen ook hoger opgeleiden vaker te
maken met beperkingen.
Tabel 10.3 Opleidingsniveaua van volwassenen die beperkingen hebben opgelopen na het zestiende jaar,
1986-1988
geen beperkingen
lichte/matige beperkingen
(zeer)ernstige beperkingen
a

25-34 jaar

35-44 jaar

45-64 jaar

 65 jaar

totaal  25 jaar

(n)

12,7
11,8
11,9

12,3
11,2
10,5

11,2
10,3
9,2

9,3
9,4
8,2

11,8
10,5
9,2

(9.652)
(1.427)
(449)

Uitgedrukt in jaren en berekend aan de hand van het volgende schema: basisniveau = 6 jaar, lbo/mavo =
10 jaar, havo/vwo/mbo = 13 jaar; hbo/wo = 18 jaar.

Bron: CBS/Nimawo (1990) schriftelijk verstrekte aanvullende gegevens

Er zijn dus al met al twee mechanismen die ertoe leiden dat het opleidingsniveau
van volwassenen met beperkingen laag is: wie opgroeit met een beperking bereikt
een minder hoog opleidingsniveau en wie laagopgeleid is heeft als volwassene een
grotere kans beperkingen op te lopen.
Er kunnen verschillende oorzaken zijn voor de achterblijvende schoolprestaties van
jeugdigen met beperkingen; het merendeel daarvan ligt bij de jeugdige zelf. Daarbij
moet vooral gedacht worden aan bijkomende problemen als geringere begaafdheid,
hindernissen die voortkomen uit de aard van de beperking (bv. doofheid), ontwikkelingsstoornissen, puberteitsproblemen die door moeizame acceptatie van de
beperking verhevigd worden, veelvuldig en langdurig schoolverzuim wegens ziekte
of ziekenhuisopname, of onderbreking van de lessen voor het verlenen van
therapie. In welke mate deze problemen een rol spelen, is niet bekend; onderzoek
naar de leerweg van jeugdigen met beperkingen ontbreekt.
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Omdat weinig bekend is over deze bijkomende problemen van jeugdigen met
beperkingen, kan niet goed worden nagegaan of de minder succesvolle schoolloopbaan mede te wijten is aan tekorten van de onderwijsvoorzieningen. Het staat
echter wel vast dat het reguliere onderwijs op vwo-, hbo- en wo-niveau in meerdere
opzichten onvoldoende toegankelijk is voor jeugdigen met beperkingen (zie ook
hoofdstuk 3).
Daarnaast kan men stellen dat de bestaande (speciale) onderwijsvoorzieningen voor
jeugdigen met beperkingen de eventuele bijkomende problemen kennelijk
onvoldoende overwinnen, met als gevolg dat velen de schoolloopbaan op een
relatief laag niveau beëindigen.
Wat het onderwijs aan leerplichtigen betreft, is in de vorm van 'onderwijs op maat'
en 'de rugzak' beleid ontwikkeld dat de toegankelijkheid van het reguliere onderwijs moet verbeteren. Ook het beroepsonderwijs wordt via het beleid in het kader
van 'samen naar werk' meer toegesneden op de leerlingen met beperkingen; dit
beleid is in hoofdstuk 3 beschreven. Het zal echter nog jaren duren voordat dit
beleid resulteert in een hoger opleidingsniveau van jeugdige schoolverlaters met
beperkingen. In de eerste plaats blijkt dat nog maar weinig scholen het onderwijs
kunnen afstemmen op verschillen tussen leerlingen en daarmee op de behoeften
van leerlingen met beperkingen; in de tweede plaats blijft de toegankelijkheid
zowel van het hoger en het wetenschappelijk onderwijs als van het onderwijs dat
daarop voorbereidt, onverminderd problematisch.
De conclusie van het betoog tot dusverre is dat de bijdrage van onderwijsvoorzieningen aan de economische zelfstandigheid van mensen met beperkingen niet
optimaal is, omdat een deel van die voorzieningen onvoldoende toegankelijk is
voor de doelgroep. Men mag wellicht niet verwachten dat jeugdigen met beperkingen hetzelfde eindniveau halen als andere jongeren, ook als de voorzieningen
wel optimaal functioneren. In hoeverre het laatste het geval is kan, bij gebrek aan
gegevens, niet worden aangegeven. Het is daarom ook lastig om de veranderingen
in het onderwijs aan gehandicapte jeugdigen die thans door de overheid worden
gerealiseerd, te beoordelen; het is namelijk niet duidelijk wat de problemen van
gehandicapte jeugdigen zijn die door deze voorzieningen moeten worden opgelost.
10.3 Verbanden tussen beperkingen, opleidingsniveau en arbeidsdeelname
In hoofdstuk 4 werd aangetoond dat de arbeidsdeelname van mensen met matige of
ernstige beperkingen een fractie is van de deelname van de totale beroepsbevolking.
Het is daarnaast algemeen bekend dat het opleidingsniveau van mensen in hoge
mate hun kans op werk bepaalt. Daar het onderwijsniveau van degenen met
genoemde beperkingen juist door die beperking ver achterblijft bij het gemiddelde,
kan men stellen dat wie matige of ernstige beperkingen heeft, vaak dubbel gehandicapt de arbeidsmarkt betreedt.
Het verband tussen de arbeidsdeelname, fysieke beperkingen en het opleidingsniveau staat, gecorrigeerd voor leeftijd en geslacht, weergegeven in tabel 10.4.
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Tabel 10.4 Arbeidsdeelname van 16-59-jarigen die geen dagonderwijs volgen, in drie categorieën van opleidingsniveau, naar enkele persoonskenmerken, in een variantieanalyse (Renova), 1995 (gecorrigeerde percentages)
algemeen gemiddelde
beperkingen
geen
licht
matig/ernstig
leeftijdscategorie
16-30 jaar
31-40 jaar
41-59 jaar
geslacht
man
vrouw

lager

midden

hoger

59

74

84

63
53
28

77
66
51

85
77
51

67
61
54

82
74
67

87
86
80

80
34

89
62

90
75

Bron: SCP (AVO'95)

Van alle hoger opgeleiden (hbo of hoger) heeft, zo blijkt uit tabel 10.4, 84% een
baan, terwijl dit van de lager opgeleiden (hooguit lbo) maar 59% is. Lichamelijke
beperkingen gaan samen met een veel geringere arbeidsdeelname; dat geldt
ongeacht het opleidingsniveau en dat verband treedt zowel bij mannen als bij
vrouwen en zowel bij jongeren als bij degenen van middelbare leeftijd op.
Opmerkelijk is dat ook een aantal van degenen met lichte beperkingen kennelijk op
de arbeidsmarkt nadeel van de beperking ondervindt.
Lager opgeleiden met lichamelijke beperkingen ondervinden hoe dan ook dubbel
nadeel op de arbeidsmarkt. Hun deelname blijft met 28% (ongeacht de leeftijd en
het geslacht) ver achter bij de 70% van de totale in beschouwing genomen
bevolking (niet in de tabel).
Wat de verstandelijk gehandicapten betreft, is het beeld minder negatief. De overgrote meerderheid van de potentiële beroepsbevolking binnen deze categorie werkt,
zij het dat de overgrote meerderheid daarvan werkt op de beschermde arbeidsmarkt
van de sociale werkvoorziening of arbeidsachtige activiteiten verricht in dagverblijven voor gehandicapten, in bedrijven en instellingen. De wijziging van de
wettelijke regeling van de sociale werkvoorziening en het redelijke succes van
projecten die werken met job coaching zullen naar verwachting de kans op
beschermd werk van deze categorie verder vergroten.
In vorige rapportages werd gesignaleerd dat de bijdrage van de sociale werkvoorziening en dagverblijven aan de arbeidsdeelname van mensen met verstandelijke
berperkingen ter discussie stond door de hogere eisen die de werkvoorzieningen
stelden aan de arbeidsprestatie van hun werknemers. Inmiddels is het beleid in
dezen bijgesteld; de nieuwe regels maken de werkvoorziening zelfs toegankelijk
voor een groep die voorheen niet werd toegelaten. Resteert de ook in de vorige
rapportage gesignaleerde minimale doorstroming van de sociale werkvoorziening
naar reguliere arbeid.
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Uit gegevens in hoofdstuk 4 werd duidelijk dat, als men eenmaal werk heeft, lichamelijke beperkingen weinig nadelig effect hebben op de arbeidsomstandigheden en
de ervaren carrièremogelijkheden. De gegevens in tabel 10.5 over het beroepsniveau van werkenden met beperkingen en van degenen die ooit gewerkt hebben,
ondersteunen de hiervoor genoemde bevindingen.

Tabel 10.5 Beroepsniveaua van 16-59-jarigen die geen dagonderwijs volgen, naar enkele persoonskenmerken in een
variantieanalyse (Renova), 1995 (gecorrigeerde gemiddelden)
allen die ooit een beroep uitoefenden

momenteel werkend

algemeen gemiddelde
2,8
2,9
beperkingen
geen
2,8
2,9
licht
2,8
2,9
matig
2,7
2,7
b
ernstig
2,8
opleidingsniveau
lager
2,1
2,1
midden
2,7
2,7
hoger
3,7
3,8
geslacht
man
2,9
3,0
vrouw
2,7
2,7
werkend
wel
2,8
niet
2,8
a
Op een schaal van 1 (ongeschoolde arbeid) tot 6 (wetenschappelijk beroep).
b
De categorieën matige en ernstige beperkingen zijn vanwege kleine aantallen respondenten samengenomen.
Bron: SCP (AVO'95)

Het gemiddelde beroepsniveau van de werkende bevolking blijkt 2,9 te bedragen op
een schaal van 1 tot en met 6. Significante verschillen zijn er alleen tussen
categorieën van verschillend opleidingsniveau; deze verschillen zijn nogal
vanzelfsprekend. Betekenisvolle verschillen naar ernst van de lichamelijke
beperkingen doen zich niet voor; beperkingen lijken dus vooral te bepalen of men
al dan niet beroepsarbeid vindt of behoudt, maar ze hebben geen rechtstreekse
invloed op het carrièreverloop dat in het beroepsniveau tot uiting komt.
Naast het tekort aan scholing zijn er ook andere oorzaken voor het feit dat naar
verhouding zo veel mensen met beperkingen die zouden kunnen werken, buiten het
arbeidsproces staan. Zo zijn er vaak aanpassingen van de arbeidsplaats nodig om
het werken mogelijk te maken en is er, omdat het vaak gaat om mensen die nooit
hebben gewerkt of al geruime tijd niet meer werken, bijzondere bemiddeling en
begeleiding nodig. Belangrijker dan de hiervoor genoemde behoeften lijkt echter
het risico dat de werkgever en de werknemer met beperkingen lopen als ze een
arbeidsovereenkomst aangaan. De werknemer loopt immers het risico bepaalde
rechten (op een uitkering) te verspelen, de werkgever kan voor kosten komen te
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staan als de werknemer niet het vereiste productieniveau haalt of na enige tijd toch
weer arbeidsongeschikt wordt. Dit risico is door intrekking van de Ziektewet groter
geworden; dat blijkt althans uit de verscherpte risicoselectie door werkgevers sedert
de privatisering van de verzekering tegen inkomstenderving bij ziekte.
Er is een reeks van voorzieningen beschikbaar die hindernissen voor arbeidsdeelname zoals hiervoor beschreven, moeten wegnemen. Deze voorzieningen zijn in
hoofdstuk 4 besproken en beoordeeld. Dat oordeel was allerminst positief: de wettelijke instrumenten blijken onoverzichtelijk en het gebruik ervan gaat met veel
administratieve rompslomp gepaard. De bijdrage van de in dit verband optredende
uitvoerende instanties schiet eveneens tekort. Mede daarom wordt van de faciliteiten relatief weinig gebruikgemaakt en is de effectiviteit van veel inspanningen
om de arbeidsdeelname van arbeidsgehandicapten te bevorderen gering.
Het probleem lijkt niet zozeer te liggen bij de eventueel noodzakelijke aanpassingen
van de arbeidsplaats; in de praktijk blijkt dat werkgevers deze vaak zelf voor hun
rekening nemen. Het probleem is in de eerste plaats het tekort aan scholing. Dat
tekort is, zoals in paragraaf 10.2 werd aangegeven, vaak al in het jeugdonderwijs
ontstaan, maar het ontbreekt eveneens aan gerichte, goed toegankelijke en goed
werkende voorzieningen voor bij-, om- en herscholing. Ook bij deze laatste
voorziening is het natuurlijk de vraag of de arbeidsgehandicapte die zou kunnen
werken, ook scholing kan volgen. Dat verbetering van de resultaten op dit gebied
mogelijk is, bewijzen de opleidingsinstituten voor gehandicapten. Deze instituten
stellen weinig opleidingseisen aan de leerling die zich meldt en desondanks weten
ze een overgrote meerderheid van de leerlingen te scholen en aan werk te helpen.
Pas als sprake is van voldoende scholing en daarmee van geschiktheid voor bepaalde functies, gaat het financiële risico van werkgevers die een arbeidsgehandicapte
in dienst nemen een rol spelen.
De voorzieningen ter bevordering en behoud van de arbeidsdeelname bieden onvoldoende compensatie voor deze twee aspecten van het vraagstuk. Mede daardoor is
vermoedelijk de arbeidsdeelname van mensen met matige of ernstige beperkingen
zo achtergebleven bij de gemiddelde toename van arbeidsdeelname binnen de
gehele bevolking. In dat opzicht dragen de huidige beleidsinspanningen dan ook
onvoldoende bij aan de economische zelfstandigheid van mensen met beperkingen.
Bij de presentatie van de Wet op de arbeidsintegratie is de verwachting uitgesproken dat veel van de hiervoor genoemde problemen zullen verdwijnen zodra deze
wet is ingevoerd. In een volgende rapportage wordt hierop zeker ingegaan. De
desbetreffende wet kan echter geen oplossing bieden voor wat - in de vorm van een
relatief laag niveau van opleiding - in een eerdere levensfase aan achterstand is
opgelopen.
Ook bij de herstructurering van deze sector van beleid valt op dat ingrijpende wijzigingen worden voorgesteld zonder dat duidelijk is welke categorieën arbeidsgehandicapten welke problemen op de arbeidsmarkt ondervinden.
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10.4 Financiële positie
Wie vanwege beperkingen niet werkt, is aangewezen op een uitkering en in veel
gevallen zal dat een relatief lage uitkering zijn. Bij vroeggehandicapten is dat
gezien de regels vanzelfsprekend: zij ontvangen een AAW-uitkering op het niveau
van het sociale minimum. Ook de vele lager opgeleiden die op volwassen leeftijd
wegens beperkingen hebben moeten stoppen met werken zullen meestal een lage
uitkering hebben, simpelweg omdat ze een gemiddeld laag loon ontvingen. In
hoofdstuk 5 werd deze veronderstelling bevestigd: mensen met beperkingen hebben
relatief vaak een laag inkomen en behoren daardoor relatief vaak tot de categorie
die momenteel als 'arm' wordt aangeduid.
Deze oververtegenwoordiging hoeft niet te maken te hebben met de aanwezigheid
in het huishouden van personen met ernstige beperkingen. Er kunnen ook andere
oorzaken zijn. Om dit nader te onderzoeken is een statistische analyse uitgevoerd
op de variabele 'laag inkomen'. Daarbij is nagegaan welke invloed het percentage
arme huishoudens ondergaat van kenmerken als de leeftijd en het opleidingsniveau
van het hoofd van het huishouden, de deelname van het huishouden aan betaalde
arbeid, het type huishouden en de mate van eventuele beperkingen van leden van
het huishouden. De resultaten staan in tabel 10.6.1
Het percentage huishoudens met een laag inkomen binnen de verschillende categorieën huishoudens staat in tabel 10.6 weergegeven in de tweede getallenkolom:
'huishoudens met een laag inkomen'. Een laag inkomen komt in huishoudens met
ernstige beperkingen meer dan tweemaal zo vaak voor als gemiddeld. Huishoudens
met lichte beperkingen wijken niet veel van het gemiddelde af; huishoudens met
matige beperkingen nemen een tussenpositie in.
In de tweede getallenkolom staan ook de percentages huishoudens met een laag
inkomen binnen andere categorieën huishoudens vermeld. Bij leeftijd is de bekende
U-vorm te zien: de jongere en (vooral) de oudere huishoudens hebben vaker een
laag inkomen. Een hogere opleiding (van het hoofd van het huishouden) gaat
minder vaak met een laag inkomen samen. Als het hoofd van het huishouden
betaalde arbeid verricht, is de kans dat het huishouden een laag inkomen heeft veel
geringer; als beide partners werken, komt een laag inkomen eigenlijk niet voor.
Alleenstaanden moeten veel vaker van een laag inkomen leven dan meerpersoonshuishoudens, ook als rekening is gehouden met de omvang van het huishouden.2
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Tabel 10.6 Determinanten van een laag inkomen, 1995a (uitgedrukt in percentage huishouden met een laag inkomen)
aandeel in de
bevolking (%)

algemeen gemiddelde

(1)
100

huishoudens met
een laag inkomen
(%)

huishoudens met laag inkomen (%), na
uitschakeling van de invloed van:
lft, opl

lft, opl, arb

lft, opl, arb, thhb

(2)
22

(3)
22

(4)
22

(5)
22

mate van beperking
geen beperkingen
64
19
20
22
21
lichte beperkingen
19
21
21
21
21
matige beperkingen
11
32
28
23
24
ernstige beperkingen
6
43
35
29
29
leeftijd hoofd (lft)
18-34 jaar
31
24
28
36
35
35-54 jaar
36
14
16
25
26
55-64 jaar
13
18
16
7
8
65-74 jaar
11
32
27
2
2
 75 jaar
9
41
30
6
5
opleiding hoofd (opl)
geen opleiding/onbekend
4
44
42
36
36
lager (lo, lbo)
30
33
31
28
28
middelbaar (havo, mbo)
47
19
19
20
21
hoger (wo, hbo)
19
9
11
14
14
deelname betaalde arbeid (arb)
niemand
36
44
52
50
hoofd of partner
43
14
10
9
beide
21
1
0
0
type huishouden (thh)
eenpersoonshuishouden
40
35
27
meerpersoonshuishouden
60
14
19
a
Door de gebruikte techniek, Anova, kan het voorkomen dat gecorrigeerde percentages buiten het theoretisch
mogelijke gebied komen (kleiner dan 0% of groter dan 100%); in voorkomende gevallen zijn deze percentages op
de theoretische extremen gesteld (0% of 100%).
b
lft = leeftijd; opl = opleiding; arb = betaalde arbeid; thh = type huishouden.
Bron: SCP (AVO'95)

In de kolommen 3, 4 en 5 zijn de percentages huishoudens met lage inkomens op
verschillende wijzen gecorrigeerd. In kolom 3 staan de percentages lage inkomens
na correctie voor de invloed van leeftijd en opleidingsniveau. Het resterende
verschil tussen categorieën huishoudens met beperkingen wordt dus niet meer door
leeftijds- en opleidingsverschillen bepaald.3 4
De verschillen in armoede tussen huishoudens zonder en met personen met ernstige
beperkingen zijn na correctie kleiner. De laatstgenoemde huishoudens hebben
blijkbaar meer dan evenredig een ouder en minder opgeleid hoofd. Het resterende
verschil in armoedepercentage tussen huishoudens zonder en met personen met
ernstige beperkingen is 15 procentpunt (35% ten opzichte van 20%).
In kolom 4 is ook de mate van deelname van het huishouden aan betaalde arbeid in
de analyse opgenomen. Het aandeel huishoudens met een laag inkomen van de
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huishoudens met ernstige beperkingen is nu 29%. Het verschil in percentage
huishoudens met lage inkomens tussen huishoudens zonder en met ernstige
beperkingen, is dus op het eerste gezicht 24% (kolom 2), maar is, als de invloed
van leeftijd, opleiding en betaalde arbeid is uitgeschakeld nog maar 7% (kolom 4).
Dit verschil lijkt te worden veroorzaakt door de aanwezigheid van personen met
ernstige beperkingen, maar kan ook het gevolg zijn van niet in de analyse
opgenomen factoren.
Uit de paragrafen 10.2 en 10.3 werd duidelijk dat beperkingen een negatieve
invloed hebben op de schoolloopbaan en op de kans op werk. Er is dus sprake van
een indirecte invloed van beperkingen op het percentage huishoudens met een laag
inkomen, via de geringere deelname aan betaalde arbeid en het gemiddeld lagere
opleidingsniveau. Dus armoede onder mensen met ernstige beperkingen wordt
maar voor een klein deel rechtstreeks veroorzaakt door de beperkingen zelf;
armoede onder hen ontstaat vooral doordat ze een slechte arbeidspositie hebben en
een lager opleidingsniveau.
In kolom 5 ten slotte is ook de invloed van 'type huishouden' uitgeschakeld. Dat
verandert weinig aan de verklaring van de verschillen in percentages huishoudens
met een laag inkomen.
Het verschil in percentage huishoudens met laag inkomen tussen huishoudens
zonder en met ernstige beperkingen (24%) is dus te verklaren uit drie factoren van
ongeveer gelijke sterkte: leeftijd- en opleidingsverschillen (9 procentpunt),
deelname aan betaalde arbeid (8 procentpunt); de aanwezigheid in het huishouden
van personen met beperkingen (7 procentpunt).
Het percentage huishoudens met een laag inkomen onder de huishoudens met
personen die een matige beperking hebben, verschilt veel minder van het gemiddelde voor de totale bevolking. Het werkelijke verschil is 13%; dit verschil is
slechts 1% als de invloed van leeftijd, opleiding en deelname aan betaalde arbeid is
geëlimineerd. Wel is het mogelijk dat er een indirecte invloed uitgaat van matige
beperkingen op het hebben van een laag inkomen (door de geringere toegankelijkheid van de arbeidsmarkt voor personen met beperkingen). Huishoudens met
personen met lichte beperkingen onderscheiden zich nauwelijks van de huishoudens met personen zonder beperkingen.
Een laag inkomen wil nog niet zeggen dat dit inkomen ook ontoereikend is. Een
oordeel hierover kan in principe objectief plaatsvinden - naar algemeen gangbare
maatstaven - of subjectief - naar de mening van de inkomensontvangers. Voor een
objectieve beoordeling kan worden geput uit gegevens van het Globe-onderzoek
(zie § 5.5). Een directe en algemene beoordeling door de inkomensontvangers zelf
is niet voorhanden. Wel beschikbaar zijn de meningen over omstandigheden die
voort kunnen vloeien uit een te laag inkomen, zoals niet rond kunnen komen.
Op basis van het Globe-onderzoek is een kwantificering van deprivatie mogelijk
(Van Agt et al. 1996). De mate van deprivatie wordt ontleend aan gegevens over de
beschikbaarheid in het huishouden van een aantal 'normale' welvaartsgoederen en
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over de mogelijkheid een aantal 'normale' activiteiten te ontwikkelen. Hierbij is
onderscheid gemaakt tussen echt noodzakelijke goederen en activiteiten, en minder
noodzakelijke. Als zaken als voldoende verwarming, gemiddeld eenmaal per dag
een warme maaltijd, een koelkast of een telefoon om materiële redenen ontbreken,
dan is sprake van 'materiële deprivatie'. Wanneer men minder dan eenmaal per
maand vrienden of kennissen te eten krijgt of de kinderen een sportuitrusting of een
fiets moeten ontberen vanwege de financiële situatie, dan is er sprake van 'sociale
deprivatie'. In tabel 10.7 zijn, voor 1993 en 1995, de verschillen in deprivatie
weergegeven voor categorieën personen naar de mate waarin zij beperkingen
ondervinden.

Tabel 10.7 Materiële en sociale deprivatie naar mate van beperkingen,a 1993 en 1995
personen

materiële deprivatie

sociale deprivatie

(%)

1993

1995

1993

1995

bevolking
geen beperkingen
lichte beperkingen
matige beperkingen
ernstige beperkingen

48
30
9
12

2
3
5
5

1
3
4
6

4
8
16
13

3
7
14
15

zintuiglijke beperkingen
geen beperkingen
lichte beperkingen
matige beperkingen
ernstige beperkingen

62
24
6
6

2
3
4
7

2
4
5
3

4
10
12
13

4
9
15
11

motorische beperkingen
geen beperkingen
lichte beperkingen
matige beperkingen
ernstige beperkingen

66
21
6
8

2
3
5
4

2
3
6
9

4
11
16
16

3
10
19
20

a

De beperkingen zijn hier iets anders gemeten dan in de rest van de rapportage. Zie de beschrijving van de
OESO-indicator (§ 2.3).

Bron: Globe-gegevens (Van Agt et al. 1996) schriftelijk verstrekte aanvullende gegevens

Naarmate mensen meer beperkingen ondervinden, zijn zij veel meer gedepriveerd,
zowel materieel als sociaal. Sociale deprivatie blijkt, zoals het hier gedefinieerd is,
meer voor te komen dan materiële deprivatie. Met name onder de mensen met
motorische beperkingen bevinden zich velen die sociaal gedepriveerd zijn. Deze
bevinding sluit aan bij de onder deze groep vaker voorkomende ontevredenheid met
het leven dat men leidt in het algemeen en de vrijetijdsbesteding in het bijzonder,
een verschijnsel waarover in hoofdstuk 9 werd gerapporteerd.
In het Sociaal-economisch panelonderzoek (SEP) van het CBS zijn, naast gegevens
over het huishoudensinkomen en de beperkingen van personen enkele vragen
opgenomen over de mate waarin het huishoudensbudget toereikend wordt geacht.
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Tabel 10.8 geeft de antwoorden op enkele van deze vragen, uitgesplitst naar de
aanwezigheid van personen met lichte en met ernstige beperkingen in het
huishouden.5

Tabel 10.8 Huishoudens die problemen hebben met rondkomen, naar mate van beperking (in procenten)

aantal huishoudens (%)
waarvan 65-plus
waarvan moeite met rondkomen
huishoudens van 18-64 jaar die zeggen
erg zware woonlasten te hebben
schulden te moeten maken of in te moeten
teren op spaargeld
moeilijk of zeer moeilijk te kunnen rondkomen
huishoudens van ouderen die zeggen
erg zware woonlasten te hebben
schulden te moeten maken of in te moeten
teren op spaargeld
moeilijk of zeer moeilijk te kunnen rondkomen
totaal aantal huishoudens dat zegt
erg zware woonlasten te hebben
schulden te moeten maken of in te moeten
teren op spaargeld
moeilijk of zeer moeilijk te kunnen rondkomen
huishoudens die moeite hebben om rond te komen
en diea het laatste jaar betaalachterstand hebben
voor
huur of hypotheek
elektriciteit, water - of gasrekening
op afbetaling gekochte artikelen
onvoldoende geld te hebben om
ten minste om de andere dag warm te etenb
het huis goed te verwarmen
regelmatig nieuwe kleren te kopen
jaarlijks een week op vakantie te gaan
versleten meubels door nieuwe te vervangen
a

b

*

geen
beperking

lichte
beperking

ernstige
beperking

sign.

alle
huishoudens

68
16
27

20
29
33

12
37
47

4

4

9

*

4

11
10

11
13

16
20

*
*

11
12

5

6

14

*

7

8
15

13
15

20
24

*
*

12
17

4

5

11

*

5

11
11

11
13

17
22

*
*

12
13

6
3
3

6
4
2

5
2
3

4
5
38
39
61

4
5
38
49
62

8
9
52
61
70

100
21
31

6
3
2
*
*
*
*
*

5
6
41
45
63

Het betreft huishoudens die eerder moeilijk dan gemakkelijk, moeilijk of zeer moeilijk kunnen rondkomen (31% van
alle huishoudens).
Een warme maattijd met vlees, kip of vis.
verschil tussen huishoudens zonder personen met beperkingen en met personen met ernstige beperkingen
statistisch significant (1%-niveau)

Bron: CBS (SEP'95)6

Uit tabel 10.8 blijkt duidelijk dat huishoudens met personen met ernstige
beperkingen meer moeite hebben om rond te komen. Dit spoort met het feit dat de
inkomens van deze huishoudens lager zijn dan gemiddeld, zoals blijkt uit tabel 5.3
(het gestandaardiseerde inkomen is gemiddeld 17 procentpunt lager), en er onder
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hen meer huishoudens zijn die met weinig inkomen moeten zien rond te komen,
zoals blijkt uit tabel 5.6 (het percentage lage-inkomensontvangers komt 13 procentpunt hoger uit). Het feit dat huishoudens met ernstig beperkte personen dus veel
meer zeggen met erg zware woonlasten en schuldsituaties te maken te hebben, kan
als een uitvloeisel van de doorgaans weinig riante inkomenspositie worden gezien.
Het is dan ook niet verwonderlijk dat 1 op de 5 van deze huishoudens zegt moeilijk
of zeer moeilijk te kunnen rondkomen. Bij ouderen treft 'moeilijk rondkomen' zelfs
1 op de 4 huishoudens met ernstig beperkte personen.
De problemen ontstaan trouwens niet alleen aan de kant van het inkomen, maar
ook aan die van de uitgaven. Voor een deel gaat het daarbij om ontwikkelingen in
uitgaven die alle typen huishoudens met een laag inkomen voor problemen stellen,
zoals de sterke stijging van de woonlasten van huurders. Huishoudens van personen
met beperkingen hebben echter ook relatief hoge, uit de ziekte of de beperking
voortvloeiende uitgaven die niet bij een ziektekostenverzekeraar zijn te declareren.
Uit de gegevens in tabel 5.9 bleek dat die uitgaven oplopen tot 7% van het
huishoudensinkomen bij degenen met ernstige motorische beperkingen.
Van de huishoudens die moeite hebben om rond te komen heeft blijkens tabel 10.8
2% betalingsachterstanden op consumptief krediet, 3% op rekeningen voor water,
gas en elektra en 6% op de maandelijkse huur of rente en aflossing van de hypotheek. Daarbij maakt het niet uit of er personen met beperkingen in het huishouden
aanwezig zijn. Wat wel uitmaakt, maar niet in de tabel is vermeld, is de leeftijdscategorie waartoe het huishouden behoort. Met name ouderen blijken nauwelijks
betalingsachterstanden te hebben. Zij besnoeien liever op andere uitgaven dan de
last te dragen van een onbetaalde rekening. Dergelijke bezuinigingen raken echter
de primaire levensbehoeften wanneer er nauwelijks een warme maaltijd meer op
tafel verschijnt, het huis niet meer goed wordt verwarmd, geen nieuwe kleren meer
worden aangeschaft of versleten meubels niet meer worden vervangen. Van de
huishoudens die met moeite kunnen rondkomen, blijkt slechts 1 op de 20 substantieel te bezuinigen op warme maaltijden of verwarming van de woning.
Opmerkelijk is nu wel dat dit nu bijna 1 op de 10 huishoudens met ernstig beperkte
personen betreft. Met name ouderen met beperkingen laten de warme maaltijd
nogal eens aan zich voorbijgaan.7
Huishoudens die moeite hebben om rond te komen, bezuinigen vrij algemeen op
kleding, vakanties en meubilering. Het verschil tussen huishoudens zonder en met
ernstig beperkte personen is ook hier van betekenis: bijna 10 procentpunt (bij
meubels) tot ruim 20 procentpunt (bij vakanties) meer huishoudens met ernstig
beperkte personen zegt onvoldoende geld voor deze zaken te hebben. Het maakt
daarbij niet uit of men tot de ouderen behoort of niet. Wel zeggen ouderen in het
algemeen onvoldoende geld voor deze zaken te hebben, maar dat heeft meer met
een gebrek aan inkomen dan met de aanwezigheid van lichamelijke beperkingen te
maken.
Het is gezien dit alles niet verwonderlijk dat in veel huishoudens van mensen met
beperkingen weinig wordt gespaard. Deze huishoudens beschikken dan ook veel
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minder vaak over vermogen, van welke aard ook, en als ze wel vermogen hebben,
is de waarde daarvan gemiddeld veel lager dan bij de totale bevolking.

Noten
1

2

3

4

5

6
7
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Er is gebruikgemaakt van analyses of variance (Anova). Bij een dichotome variabele is dit niet
de aangewezen techniek, omdat de toetsingsgrootheden gebiased zijn en de schattingen buiten het
theoretische interval [0,1] kunnen vallen. Wanneer de gemiddelde waarde in het interval [0,3-0,7]
ligt, zijn er in de praktijk weinig problemen met de toepassing van Anova, maar omdat dit hier
niet het geval is (het gemiddelde bedraagt 0,22) is een schaduwberekening met Logit-analyse
gedaan, die nagenoeg gelijke uitkomsten gaf.
Huishoudens met meerdere personen met een beperking zijn net zo vaak arm als huishoudens
zonder of huishoudens met een persoon met beperkingen. De (positieve) invloed van de
huishoudensomvang op het inkomen is blijkbaar groter dan de (waarschijnlijk negatieve) invloed
van het hebben van beperkingen. De verschillen in armoedepercentage tussen huishoudens met
een man of een vrouw als hoofd van het huishouden is wel groot, maar het geslacht beïnvloedt
niet de percentages lage-inkomenshuishoudens, onderscheiden naar het hebben van beperkingen.
Op de tabelregels waar de leeftijds- (en opleidings)groepen staan zijn - consequent - de
percentages lage-inkomenshuishoudens weergegeven die er binnen de leeftijdscategorieën (resp.
opleidingscategorieën) zouden zijn als opleiding (resp. leeftijd) van het hoofd en het hebben van
personen met beperkingen in het huishouden geen invloed zouden hebben. Zo wordt dus zuiver de
leeftijds- (resp. opleidings-)invloed op het armoedepercentage gemeten. Het valt op dat vooral
ouderen, en dan met name de 75-plussers, zeer vaak in een huishouden met een laag inkomen
verblijven, niet zozeer door hun leeftijd, als wel door het hebben van beperkingen en een geringe
opleiding.
De kolom bevat ook gecorrigeerde percentages voor leeftijds- en opleidingsgroepen. De
percentages voor bijvoorbeeld de leeftijdscategorieën geven zuiverder de leeftijdsinvloed op het
voorkomen van een laag inkomen weer, doordat de invloed van het hebben van beperkingen en de
opleiding hierop zijn uitgeschakeld. Zijn de verschillen tussen de oudste groep huishoudens en de
op een na jongste groep huishoudens groot (41% arme huishoudens tegenover 14%), als de
invloed van opleiding en het hebben van beperkingen wordt verwijderd, ontstaat een zuiverder
leeftijdseffect, dat duidelijk kleiner is (30% om 16%).
In het Sociaal-economisch panelonderzoek worden personen van 16 jaar en ouder in aanmerking
genomen en worden alle personen die gezamenlijk een huishouding voeren, dus ook
thuiswonende meerderjarige kinderen, tot het huishouden gerekend.
Dit bestand kent 5.465 huishoudens, waarvan 79% tussen de 18 en 64 jaar en 21% 65 jaar of
ouder is.
Het betreft 13% van de ouderen met ernstige beperkingen tegenover 4% van de ouderen zonder
beperkingen (statistisch significant, 1%-niveau); het betreft uiteraard in beide gevallen ouderen
die zeggen moeite te hebben om rond te komen.

11 ZELFSTANDIGHEID IN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER

11.1 Inleiding
Met 'zelfstandigheid in de persoonlijke levenssfeer' wordt bedoeld dat mensen een
dak boven hun hoofd moeten hebben en voor zichzelf moeten kunnen zorgen.
Daarnaast moeten mensen in staat zijn om relaties met anderen te onderhouden
(zie hoofdstuk 1). Dit begrip 'zelfstandigheid in de persoonlijke levenssfeer' heeft
voor mensen met fysieke beperkingen over het algemeen een andere betekenis dan
voor mensen met verstandelijke beperkingen, omdat mensen met ernstige verstandelijke beperkingen vaak niet (meer) de volledige regie over hun dagelijkse leven
kunnen voeren en daarom begeleiding nodig hebben. Voor hen zijn dan aanvullende maatregelen nodig, die hun meer bescherming bieden.
Mensen met fysieke beperkingen staan voor het probleem dat zij sommige noodzakelijke of gewenste dagelijkse handelingen niet zelf kunnen uitvoeren. Zij zijn in
dat geval afhankelijk van anderen. Het begrip 'zelfstandigheid' duidt hier op een zo
groot mogelijke autonomie, dat wil zeggen dat zo min mogelijk door anderen in het
dagelijkse leven wordt ingegrepen. De hiërarchie van oplossingen die zich daarbij
laat denken, staat weergegeven in figuur 11.1.

Figuur 11.1 Hiërarchie in autonomie over het dagelijks leven
hulpmiddelen en aanpassingen van de omgeving



hulp vanuit het netwerk waarvan mensen deel uitmaken



hulp(middelen) ter ondersteuning van (informele) helpers



professionele thuishulp



huisvesting en verzorging in tehuizen
Bron: Timmermans en Schoemakers-Salkinoja (1996)

Als mensen de regie over het eigen leven niet (meer) kunnen voeren, kan niet
worden volstaan met het aanbieden van hulpmiddelen, aanpassingen of hulp, maar
moet ook begeleiding en bescherming worden geboden. Zelfstandigheid krijgt dan
de betekenis van zo veel autonomie als mogelijk is, zonder dat volledige autonomie
wordt bereikt. De term die hiervoor wordt gebruikt, is 'normalisatie'. De hiërarchie
van oplossingen die in dit soort situaties kan worden geboden, is weergegeven in
figuur 11.2.

245

Figuur 11.2 Hiërarchie in normalisatie
thuis wonen met ondersteuning of begeleiding door (informele) hulp



dagvoorzieningen ter ontlasting van (informele) helpers



begeleid en beschermd wonen voor wie zichzelf kan verzorgen



combinatie van wonen en verzorging in woon/zorgvoorzieningen



wonen, verzorging en begeleiding in tehuizen
Bron: Timmermans en Schoemakers-Salkinoja (1996)

In veel gevallen leidt verlies op het vlak van de regie over het dagelijks leven er
ook toe dat mensen niet meer tot het uitvoeren van praktische handelingen in staat
zijn. In andere gevallen gaan lichamelijke beperkingen samen met verstandelijke
beperkingen of met een achteruitgang in geestelijk functioneren. Bij een dergelijke
samenloop van omstandigheden lopen de oplossingen die in de figuren 11.1 en
11.2 zijn weergegeven, door elkaar. Het onderscheid tussen die figuren is in veel
gevallen dus puur analytisch. In het navolgende wordt desondanks geprobeerd de
ordening in de figuren aan te houden: eerst wordt aandacht besteed aan de zelfstandigheid van mensen met voornamelijk lichamelijke beperkingen (§ 11.2) en
daarna aan mensen met voornamelijk verstandelijke beperkingen (§ 11.3).
11.2 Zelfstandigheid in de persoonlijke levenssfeer van mensen met
lichamelijke beperkingen
Ongeveer 75% van de 400.000 à 600.000 mensen met ernstige lichamelijke
beperkingen woont zelfstandig (bij de volwassenen die jonger zijn dan 70 jaar is dit
96%). Degenen die niet zelfstandig wonen hebben over het algemeen zeer intensieve verzorging nodig, die niet thuis geboden kan worden. Dit aantal blijft in de
tijd redelijk constant.
11.2.1 Hulpmiddelen en woningaanpassingen
Hulpmiddelen en woningaanpassingen, zoals die door de WVG worden verstrekt,
hebben grote invloed op de zelfredzaamheid van mensen. In een aantal gevallen
kunnen zij de hulp van anderen zelfs geheel overbodig maken, zo blijkt uit gegevens die cliënten zelf verstrekken (zie tabel 11.1). Wanneer de zelfredzaamheid van
WVG-aanvragers met en zonder hulpmiddelen worden vergeleken, dan blijkt dat
ruim een kwart van de WVG-aanvragers door de inzet van hulpmiddelen volledig
onafhankelijk geworden is. Het aandeel dat ernstig hulpbehoevend is of hulp nodig
heeft van anderen daalt van 36% naar 18% dankzij de inzet van hulpmiddelen.
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Tabel 11.1 Zelfredzaamheid van WVG-cliënten met en zonder hulpmiddelen, naar leeftijdscategorie, 1995 (verticaal
gepercenteerd)
< 18 jaar

18-65 jaar

> 65 jaar

totaal

zelfredzaamheid zonder hulpmiddelen
volledig hulpbehoevend
ernstig hulpbehoevend
hulp nodig, maar kan veel zelf
redelijk tot goed zelfstandig
volledig onafhankelijk in adl

38
20
11
31
-

3
11
24
62
-

2
11
25
63
-

4
12
24
61
-

zelfredzaamheid met hulpmiddelen
volledig hulpbehoevend
ernstig hulpbehoevend
hulp nodig, maar kan veel zelf
redelijk tot goed zelfstandig
volledig onafhankelijk in adl

33
20
13
20
13

4
4
12
52
29

2
6
12
54
28

4
6
12
52
27

(45)

(231)

(556)

(832)

(n)
Bron: Ipso Facto en SGBO (1997: 119)

Twee derde van de WVG-cliënten (66%) zegt dankzij de WVG minder afhankelijk
van anderen te zijn (Ipso Facto en SGBO 1997: XIV). Dit geldt vaker voor personen met relatief weinig beperkingen dan voor mensen die ernstige lichamelijke
beperkingen kennen. Met name cliënten met vervoersvoorzieningen in natura
zeggen dankzij de verkregen voorzieningen minder afhankelijk te zijn van anderen
(zie tabel 11.2). Voor cliënten die woonvoorzieningen hebben gekregen is deze
invloed minder groot. Ongeveer een derde van de cliënten is van mening dat zij
door de WVG langer zelfstandig kunnen blijven wonen. Hierbij zijn geen verschillen gevonden in leeftijd of mate van beperkingen.

Tabel 11.2 Zelfredzaamheid van WVG-cliënten met en zonder hulpmiddelen, naar voorziening, 1995 (verticaal
gepercenteerd)
woningaanpassingen
volledig hulpbehoevend
ernstig hulpbehoevend
hulp nodig, maar kan veel zelf
redelijk zelfstandig
volledig onafhankelijk
(n)

(roerende)
woonvoorzieningen

vervoersvoorzieningen

zonder
9
14
28
49
-

met
9
7
14
52
18

zonder
15
16
26
44
-

met
13
9
14
48
16

zonder
8
11
22
59
-

met
7
6
11
51
25

(549)

(549)

(453)

(453)

(899)

(899)

rolstoelen
zonder
15
19
39
36
-

met
14
11
19
45
12

(485) (485)

Bron: Ipso Facto en SGBO (1997) schriftelijk verstrekte aanvullende gegevens

Mensen die gebruikmaken van het collectief vervoer of een vervoerskostenvergoeding ontvangen, vinden vaak dat ze met deze voorziening minder kunnen doen dan
ze hadden verwacht. Ruim 25% van de mensen die een WVG-vervoersvoorziening
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hebben, heeft weleens moeite met het vervoer (zie hoofdstuk 9). Van hen blijft
ongeveer een derde weleens weg van afspraken vanwege deze problemen. Met
name het vervoer over langere afstanden blijkt problemen op te leveren,
bijvoorbeeld omdat het openbaar vervoer niet voldoende toegankelijk is of doordat
de verschillende systemen van collectief vervoer niet goed op elkaar aansluiten
(Ipso Facto en SGBO 1997). Het kabinet heeft dit probleem onderkend en heeft
daarom per januari 1998 besloten om een landelijke ketenkaart in te voeren,
waarbij mensen gebruik kunnen maken van bovenregionale vervoerketens en de
daarbij benodigde assistentieverlening (TK 1997/1998b).
Het onderzoek naar de WVG (Ipso Facto en SGBO 1997) heeft uitgewezen dat er
veel mensen zijn die wel beperkingen hebben, maar geen gebruikmaken van WVGvoorzieningen. Met name mensen die weinig beperkingen hebben, maken relatief
weinig gebruik van deze voorzieningen. Het niet-gebruik is het grootste bij de
woningaanpassingen en woonvoorzieningen.
Ook uit hoofdstuk 6 is gebleken dat veel mensen met beperkingen in een woning
wonen die niet goed is aangepast aan de beperkingen die zij ervaren. In tabel 11.3
wordt hierover aanvullende informatie verstrekt. Eerst is aangegeven hoeveel
procent van de bevolking moeite heeft met een aantal activiteiten. Vervolgens is
vermeld in hoeverre die mensen over woningaanpassingen beschikken.

Tabel 11.3 Zelfstandig wonende mensen die moeite hebben met bepaalde dagelijkse handelingen in en om het huis,
naar aanwezigheid van compenserende woningaanpassingen, 1995 (horizontaal gepercenteerd)
moeite met verplaatsen naar andere
kamer op dezelfde verdieping
moeite met trap op- en aflopen

moeite met woning verlaten en
binnengaan

moeite met volledig wassen

moeite zelf naar toilet gaan

% moeite
2

aard aanpassing
- verbrede deuren
- verlaagde drempels aanwezig

nee
90
82

ja
10
18

7

- woning (voordeur) bereikbaar
zonder trappen
- alle vertrekken gelijkvloers
- traplift aanwezig

23
44

76
56

98

2

- woning (voordeur) bereikbaar
zonder trappen
- verlaagde drempels aanwezig

25

75

86

14

- aanpassing aan douche of
badkamer
- douche- of badzitje

82

18

87

13

- aanpassingen in toilet
- toiletverhoger

72
86

28
14

2

2

1

Bron: SCP (AVO'95)

Het grootste deel van de mensen die problemen hebben met traplopen, woont in een
gelijkvloerse woning die zonder traplopen bereikbaar is. Daarentegen zijn er in veel
gevallen geen aanpassingen aanwezig bij mensen die problemen ervaren met het
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zich binnenshuis verplaatsen. Circa 80% van de mensen die moeite heeft om van
de ene kamer naar de andere te gaan in een gelijkvloerse woning, woont in een
woning zonder verlaagde drempels of verbrede deuren. Ook heeft een minderheid
van de mensen die problemen hebben met zich volledig wassen of zelf naar het
toilet gaan daarvoor aanpassingen in de woning.
De Klerk (1997) wijt het feit dat het daadwerkelijke gebruik van hulpmiddelen en
woningaanpassingen onder ouderen veel kleiner is dan het potentiële gebruik,
onder meer aan een gebrek aan kennis. Zowel ouderen als hulpverleners zijn niet
goed op de hoogte van het beschikbare aanbod. Daarnaast speelt de ingewikkelde
wet- en regelgeving een rol. Mensen weten vaak niet waar zij de benodigde hulpmiddelen moeten aanvragen.
In dit kader is het verheugend dat het bereik van de WVG onder ouderen iets is
toegenomen (Ipso Facto en SGBO 1997). WVG-cliënten zijn anno 1995 echter
minder goed op de hoogte van de WVG dan in 1994. Het lijkt erop dat de WVG en
het bijbehorende loket als zodanig meer bekendheid hebben gekregen, maar dat de
informatievoorziening aan mensen die zich bij de WVG hebben aangemeld nog
kan worden verbeterd.
Overigens geeft tabel 11.3 geen indicatie van het aantal mensen dat daadwerkelijk
woningaanpassingen zou willen hebben. Sommige mensen schrikken terug voor de
eigen bijdrage die ze moeten betalen voor woningaanpassingen of de rommel die
een verbouwing met zich meebrengt. Ook zien sommige mensen op tegen het
stigma dat bepaalde woningaanpassingen kunnen oproepen.
11.2.2 Informele hulp
Mensen met (ernstige) beperkingen krijgen veel informele hulp, met name bij de
verzorging van het huishouden (zie tabel 11.4). Ongeveer 1 op de 5 mensen met
matige of ernstige beperkingen die jonger zijn dan 65 jaar krijgt informele hulp. Bij
ouderen is dit 1 op 4.

Tabel 11.4 Gebruik van informele hulp door zelfstandig wonende huishoudens, naar mate van beperkingen, 1995 (in
procenten)
mate van beperkingen

hulp bij de persoonlijke verzorging (a)
hulp bij verzorging van het huishouden (b)
combinatie van (a) en (b)

geen
1
4
6

licht matig
2
4
7
16
8
18

ernstig totaal
15
3
27
8
34
9

matige tot ernstige
beperkingen
< 65 jaar
7
16
20

65 jaar
10
23
27

Bron: SCP (AVO'95)

Het is goed denkbaar dat de inzet van woningaanpassingen of hulpmiddelen het
gebruik van informele hulp kan verminderen. In tabel 11.5 wordt de relatie tussen
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het gebruik van hulpmiddelen of woningaanpassingen en het gebruik van informele
hulp bij de persoonlijke verzorging of huishoudelijke taken uiteengezet. Hiertoe is
een groep huishoudens met beperkingen geselecteerd die ofwel gebruikmaken van
informele hulp ofwel van hulpmiddelen, vervoersvergoedingen of woningaanpassingen.1 In de eerste kolom getallen (onder 'feitelijk') staat het percentage in een
subgroep van de bevolking weergegeven dat gebruikmaakt van informele hulp.
Hieruit valt op te maken dat huishoudens met personen met ernstige beperkingen
vaker informele hulp gebruiken dan huishoudens met personen met lichte beperkingen. Dit kan echter ook samenhangen met het feit dat mensen met ernstige
beperkingen vaker alleenstaand zijn (zie hoofdstuk 2). In de tweede kolom getallen
worden daarom de odds ratios weergegeven: deze getallen geven de invloed van
één variabele weer terwijl de invloed van andere variabelen wordt uitgeschakeld.
Een odds ratio groter dan 1 voor een bepaalde categorie wil zeggen dat de verhouding tussen gebruikers en niet-gebruikers (van, in dit geval, informele hulp)
groter is dan in de referentiecategorie (die een odds ratio van 1 heeft) en een odds
ratio kleiner dan 1 duidt op een kleinere verhouding tussen het aantal gebruikers
en niet-gebruikers.

Tabel 11.5 Huishoudens die informele hulp ontvangen bij de persoonlijke of de huishoudelijke verzorging, naar een
aantal achtergrondkenmerken en de beschikbaarheid van een aantal voorzieningen, 1995 (in odds ratios)a
huishoudelijke verzorging
feitelijk
(%)
mate van beperkingen
licht
matig
ernstig
samenstelling huishouden
alleenstaand
samenwonend
leeftijdscategorie
18-54 jaar
55-74 jaar
 75 jaar
vervoersvoorzieningen
niet aanwezig
wel aanwezig
hulpmiddelen kruiswerk
niet aanwezig
wel aanwezig
aanpassingen woning
niet aanwezig
wel aanwezig
a

29
38
41
43
32
40
28
41
40
24
43
22
50
19

gecorrigeerd
(odds ratio)
sign.
1,00
1,91
4,89
sign.
1,00
0,53
sign.
1,00
0,46
0,72
sign.
1,00
0,23
sign.
1,00
0,12
sign.
1,00
0,07

persoonlijke verzorging
feitelijk
(%)

18
16

gecorrigeerd
(odds ratio)
sign.
1,00
3,14
5,81
sign.
1,00
0,51

18
13
20

1,00
0,61
0,83

20
10

1,00
0,76

19
14

1,00
0,98
sign.
1,00
0,48

12
14
24

25
9

In deze analyse zijn alleen huishoudens betrokken met leden die minimaal lichte beperkingen hebben en die
ofwel gebruikmaken van thuiszorg, informele hulp of particuliere hulp, ofwel woningaanpassingen, hulpmiddelen
of vervoersvoorzieningen gebruiken.

Bron: SCP (AVO'95)
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Ook uit de odds ratios blijkt dat naarmate leden van huishoudens meer beperkingen
ervaren, zij vaker informele hulp gebruiken. Bovendien geven alleenstaanden vaker
aan gebruik te maken van informele hulpverleners dan mensen die samenwonen.
Dit komt doordat mensen de steun van een partner niet als hulp, maar als vanzelfsprekend ervaren (zie ook Timmermans et al. 1997b). Huishoudens die woningaanpassingen of vervoersvoorzieningen hebben en huishoudens die hulpmiddelen
via het kruiswerk hebben geleend, gebruiken minder informele hulpverleners bij de
huishoudelijke verzorging dan mensen die deze hulpmiddelen niet hebben.
Hulpmiddelen lijken hier dus het beroep op informele hulp te kunnen terugdringen.
Bij de persoonlijke verzorging hebben, naast de beperkingen en de huishoudensvorm, alleen de woningaanpassingen invloed op het gebruik van informele hulp.
11.2.3 Thuiszorg
Wanneer de informele hulp niet afdoende is, kan in veel gevallen de thuiszorg
ondersteuning bieden. Deze thuiszorg (gezinsverzorging en/of wijkverpleging)
komt vrijwel alleen voor bij huishoudens die matige of ernstige beperkingen
kennen (zie tabel 11.6). Er wordt iets vaker hulp geboden bij de persoonlijke
verzorging dan bij de huishoudelijke activiteiten. 65-plussers met beperkingen
krijgen beduidend vaker thuiszorg dan jongere mensen met beperkingen.

Tabel 11.6 Gebruik van thuiszorg door zelfstandig wonende huishoudens, naar mate van beperkingen, 1995 (in
procenten)
mate van beperkingen

hulp bij de persoonlijke verzorging (a)
hulp bij verzorging van het huishouden (b)
combinatie van (a) en (b)

matige en ernstige
beperkingen

geen

licht

matig

ernstig

totaal

< 65 jaar

65 jaar

1
1
2

3
2
5

10
6
13

30
22
39

4
3
6

7
9
12

16
24
31

Bron: SCP (AVO'95)

In tabel 11.7 wordt de relatie tussen het gebruik van diverse voorzieningen en het
gebruik van thuiszorg bij de persoonlijke verzorging of de huishoudelijke bezigheden uiteengezet. Hiertoe is een groep huishoudens geselecteerd die beperkingen
heeft en ofwel gebruikmaakt van hulp ofwel van hulpmiddelen, vervoersvergoedingen of woningaanpassingen (zie noot 1). In de tabel worden ditmaal alleen
de odds ratios weergegeven: een odds ratio groter dan 1 wil zeggen dat in een
bepaalde categorie de verhouding tussen gebruikers van de thuiszorg en nietgebruikers groter is dan in de referentiecategorie en een odds ratio kleiner dan
1 dat de verhouding kleiner is.
Uit tabel 11.7 valt af te lezen dat huishoudens die informele hulp hebben, minder
thuiszorg bij de huishoudelijke activiteiten krijgen dan huishoudens die geen
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informele hulp ontvangen. Bij de huishoudens met lichte of matige beperkingen
geldt dat de informele hulp de thuiszorg zelfs vrijwel geheel vervangt. Huishoudens
die informele hulp krijgen bij de persoonlijke verzorging, krijgen daarentegen
vaker hulp van de thuiszorg. Ook particuliere huishoudelijke hulp lijkt de thuiszorg
bij de huishoudelijke activiteiten te substitueren.
Huishoudens met lichte beperkingen die aangepaste woningen hebben of hulpmiddelen van het kruiswerk lenen, krijgen minder thuiszorg bij het uitvoeren van
huishoudelijke taken dan huishoudens die deze hulpbronnen niet hebben. Hulpmiddelen kunnen dus de thuiszorg uitstellen bij huishoudens die lichte beperkingen
hebben. Dit geldt niet bij de huishoudens met matige tot ernstige beperkingen.
Huishoudens in een aangepaste woning krijgen minder vaak hulp van de thuiszorg
bij de persoonlijke verzorging dan huishoudens die geen aangepaste woning
hebben. Mensen die hulpmiddelen van het kruiswerk lenen, hebben daarentegen
vaker thuiszorg bij de persoonlijke verzorging dan mensen die geen hulpmiddelen
lenen.

Tabel 11.7 Huishoudens die thuiszorg ontvangen bij de persoonlijke of de huishoudelijke verzorging, naar een aantal
achtergrondkenmerken en de beschikbaarheid van een aantal voorzieningen, 1995a (odds ratios weergegeven)
hulp bij huishoudelijke activiteiten

samenstelling huishouden
alleenstaand
samenwonend
leeftijdscategorie
18-54 jaar
55-74 jaar
 75 jaar
informele hulp
niet aanwezig
wel aanwezig
particuliere hulp
niet aanwezig
wel aanwezig
aanpassingen woning
niet aanwezig
wel aanwezig
vervoersvoorzieningen
niet aanwezig
wel aanwezig
hulpmiddelen kruiswerk
niet aanwezig
wel aanwezig
beperkingen
matig
ernstig
a

lichte
beperkingen
sign.
1,00
0,20
sign.
1,00
0,67
3,40
sign.
1,00
0,02
sign.
1,00
0,01
sign.
1,00
0,08

matige
beperkingen
sign.
1,00
0,11

ernstige
beperkingen
sign.
1,00
0,22

1,00
0,68
0,89
sign.
1,00
0,09
sign.
1,00
0,01

1,00
1,05
1,99
sign.
1,00
0,25
sign.
1,00
0,03

1,00
0,54

1,00
0,97

1,00
0,42
sign.
1,00
0,15
-

1,00
1,36

1,00
1,00

1,00
0,63
-

1,00
1,84
-

hulp bij
persoonlijke
verzorging
sign.
1,00
0,50
sign.
1,00
1,56
1,72
sign.
1,00
1,63
-

sign.
1,00
0,55
1,00
0,68
sign.
1,00
1,68
1,00
3,06

In deze analyse zijn alleen huishoudens betrokken die ofwel gebruikmaakten van thuiszorg, informele hulp of
particuliere hulp, ofwel woningaanpassingen, hulpmiddelen of vervoersvoorzieningen gebruikten.

Bron: SCP (AVO'95)
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Hoewel uit tabel 11.7 blijkt dat de inzet van woningaanpassingen in sommige
gevallen het gebruik van thuiszorg kan terugdringen, moet hierover niet te optimistisch worden geoordeeld. Met name voor ouderen geldt dat als zij er eenmaal aan
gewend zijn om hulp te krijgen, zij niet makkelijk weer van deze hulp afstappen,
ook al wordt bijvoorbeeld hun badkamer volledig aangepast (De Klerk 1997).
Hierbij speelt onder andere de angst om te vallen tijdens het douchen en het sociale
aspect van de zorgverlening een rol.
Samengevat kunnen woningaanpassingen en hulpmiddelen het gebruik van informele hulp (bij de huishoudelijke activiteiten) verminderen en daarmee de zelfstandigheid van mensen met beperkingen bevorderen. Dezelfde redenering geldt voor
woningaanpassingen en het gebruik van thuiszorg. Dit laatste geldt echter vooral
bij mensen met lichte beperkingen. Bij huishoudens die ernstige beperkingen
kennen, is vaak toch thuiszorg nodig. Woningaanpassingen zijn dus belangrijk
voor de zelfstandigheid van mensen.
Ongeveer 60% van de huishoudens met ernstige beperkingen woont in een huis
zonder bouwtechnische voorzieningen, dus mogelijk in een ongeschikte woning.
Voor nieuw te bouwen woningen gelden sinds 1 juli 1997 eisen van aanpasbaar
bouwen, hetgeen betekent dat woningen met geringe inspanningen geschikt
gemaakt moeten kunnen worden voor mensen met beperkingen. In bestaande bouw
kunnen mensen woningaanpassingen aanvragen bij de WVG. De onderzoekers van
de WVG merken ook op dat het niet-gebruik van woningaanpassingen hoog is. Het
is thans niet duidelijk waarom mensen geen beroep doen op de WVG: weten
mensen niet dat zij een beroep kunnen doen op de WVG, zien ze op tegen de eigen
bijdrage die ze moeten betalen en de aanvraagprocedure die ze moeten doorlopen of
willen zij geen woningaanpassingen, omdat ze opzien tegen de beslommeringen?
Volgend jaar zal in het kader van de evaluatie van de WVG aandacht worden
geschonken aan het niet-gebruik ervan.
De meeste mensen zijn redelijk tevreden over de geboden thuiszorg, al vinden
sommigen de thuiszorg weinig flexibel en menen zij dat het aanbod tekortschiet.
Het recentelijk ingevoerde persoonsgebonden budget voor verpleging en verzorging
zou een deel van deze problemen kunnen ondervangen, omdat mensen dan zelf de
door hen gewenste zorg kunnen inkopen. Veel mensen zien echter op tegen de
rompslomp van het persoonsgebonden budget en zien er daarom maar van af (zie
hoofdstuk 7). Een indicatie van de belangstelling voor een dergelijk budget is
alleen beschikbaar voor (zelfstandig wonende) ouderen. Wanneer ouderen een
keuze moeten maken tussen een persoonsgebonden budget of hulp in natura, dan
kiest 44% voor het budget, 36% voor hulp in natura en 20% kan daar niet direct op
antwoorden (tabel 11.8). Opvallend is dat ouderen met beperkingen veel vaker voor
hulp in natura zouden kiezen dan ouderen zonder beperkingen (resp. 47% en 32%).
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Tabel 11.8 Voorkeur voor hulp in natura of een persoonsgebonden budget van zelfstandig wonende ouderen, naar
mate van beperkingen, 1996 (verticaal gepercenteerd)

hulp in natura
persoonsgebonden budget
hangt ervan af

geen
beperkingen
32
48
21

lichte
beperkingen
35
45
20

matige
beperkingen
42
41
18

ernstige
beperkingen
47
35
18

totaal
36
44
20

Bron: CBS (EBB-ouderen '96)

Omdat het het meest waarschijnlijk is dat ouderen met matige of ernstige beperkingen daadwerkelijk voor de keuze tussen hulp in natura en een budget staan,
worden hierna alleen de ouderen met matige of ernstige beperkingen geselecteerd.
Ouderen die hun huishouden delen, jongere ouderen en ouderen met een hoog
inkomen, hebben een grotere voorkeur voor het persoonsgebonden budget dan
andere ouderen (zie tabel 11.9). Op grond van het feit dat vooral jongere ouderen
voor een budget kiezen, lijkt het aannemelijk dat ook jongere mensen met beperkingen een voorkeur voor een persoonsgebonden budget hebben.

Tabel 11.9 Voorkeur voor hulp in natura of een persoonsgebonden budget van zelfstandig wonende ouderen met
matige of ernstige beperkingen, 1996 (horizontaal gepercenteerd)
huishoudensvorm
alleenstaand
samenwonend
leeftijdscategorie
65-74 jaar
75-84 jaar
 85 jaar
inkomen
1e 25%-groep (laag inkomen)
2e 25%-groep
3e 25%-groep
3e 25%-groep (hoog inkomen)
Bron: CBS (EBB-ouderen '96)

in natura

budget

hangt ervan af

49
40

33
44

18
17

40
47
47

42
37
33

18
16
20

52
42
45
33

32
43
41
53

15
16
15
14

Samenvattend willen met name de wat jongere mensen met beperkingen graag zelf
hun hulp inkopen. Alleenstaande ouderen hebben meer de neiging om een beroep
te doen op de thuiszorg.
Wanneer mensen veel assistentie nodig hebben, kunnen zij een zogenoemde Fokuswoning betrekken. Eind 1997 wonen er ongeveer 850 mensen met ernstige beperkingen in een Fokus-woning, een woning die niet alleen is aangepast aan de
beperkingen van de bewoners, maar waar ook 24-uurs assistentie bij de algemene
dagelijkse levensverrichtingen wordt geboden. De meest bewoners van Fokuswoningen zijn tussen de 20 en de 70 jaar. Een deel van de bewoners woonde
voordat ze naar de Fokus-woning verhuisden in een andere wooninstelling en een
deel is afkomstig uit verpleeghuizen en revalidatiecentra.
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Als mensen vrijwel continue verzorging nodig hebben, is een woonvorm voor
mensen met beperkingen de meest voor de hand liggende oplossing. Ongeveer
145.000 mensen met (ernstige) lichamelijke beperkingen verblijven in een instelling. Hiervan is circa 94% 70 jaar of ouder. Dit betekent dat circa 8.000 mensen
met lichamelijke beperkingen die jonger zijn dan 70 jaar, verblijven in een intramurale voorziening (met name somatische verpleeghuizen, (grote) woonstellingen
en instellingen voor mensen met auditieve of visuele beperkingen; zie tabel 8.1).
De laatste jaren is het aantal mensen dat in een instelling verblijft iets verminderd,
met uitzondering van de leeftijdscategorie 18-49 jaar, hetgeen het gevolg is van de
toename van het aantal mensen met niet-aangeboren hersenletsel. Daarnaast zijn er
ongeveer 700 mensen die wachten op opname in een woonvorm voor mensen met
lichamelijke beperkingen. Slechts een heel klein deel van de jongere mensen met
lichamelijke beperkingen verblijft in een verpleeghuis. Dit betreft over het algemeen mensen die zulke ernstige beperkingen hebben dat ze 24 uur per dag complexe hulp nodig hebben en daarom niet in een woonvorm kunnen wonen.
Daarnaast is er een (kleine) groep die in het verpleeghuis verblijft in afwachting
van een andere woonvorm, waaronder revalidatiepatiënten.
11.3 Zelfstandigheid in de persoonlijke levenssfeer van mensen met
verstandelijke beperkingen
11.3.1 Thuiswonenden
Ruim 50.000 personen met verstandelijke beperkingen wonen thuis, bij ouders,
verzorgers, of zelfstandig. Voor het overgrote deel betreft dit personen met lichte
beperkingen. Personen met ernstige verstandelijke beperkingen wonen als regel in
hun jeugd thuis en verhuizen op een gegeven ogenblik naar een wooninstelling (zie
hierna). Een klein aantal jeugdigen woont vanaf de vroege jeugd in een instelling;
in 1996 verbleven een kleine 1.000 kinderen onder de 12 jaar in wooninstellingen
voor verstandelijk gehandicapten. Dit zijn kinderen met zeer ernstige verstandelijke
én lichamelijke beperkingen.
Tegenwoordig hebben ouders meer mogelijkheden om thuis voor hun kind met
verstandelijke beperkingen te zorgen. Anders dan vroeger - tot in de jaren zestig en
zeventig toe - wordt tegenwoordig deze wens van de ouders door het overheidsbeleid erkend en worden er steeds meer faciliteiten voor aangeboden.2 Hulp thuis
zou ook de inburgering van het kind in de samenleving bevorderen, hetgeen uitermate belangrijk is voor de toekomst van het kind. In tabel 11.10 staan enkele
gegevens over sociale vaardigheden en zelfredzaamheid van thuis bij ouders
wonende kinderen (en volwassenen) met verstandelijke beperkingen.
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Tabel 11.10 Sociale vaardigheden en zelfredzaamheid van thuis bij ouders wonende personen met verstandelijke
beperkingen, naar leeftijdscategorie en mate van verstandelijke beperking, 1994 (in procenten)
0-9 jaar
kan niet zelfstandig eten
kan eten/drinken niet
zelfstandig klaarmaken
is niet zindelijk
kan zich niet zelfstandig
verzorgena
kan niet zelfstandig aan- en
uitkleden
kan niet zelfstandig
werkzaamheden uitvoeren b
niet-begrijpelijke
communicatie
niet behulpzaamc
kan niet schrijven
niet vertrouwd in het verkeer
(n)
a

b
c

10-19 jaar

20-29 jaar

 40 jaar

30-39 jaar

ernstig

licht

ernstig

licht

ernstig

licht

ernstig

licht

ernstig

licht

78

28

36

3

23

8

12

0

23

6

100
80

89
34

85
32

47
5

82
17

39
3

88
5

49
2

81
10

42
8

92

55

48

11

43

12

39

4

49

16

86

42

38

5

28

8

16

2

34

6

93

59

51

15

39

22

31

14

36

22

76
91
99
98

30
58
71
70

47
67
78
79

12
40
24
31

46
63
71
72

12
42
25
25

50
63
78
71

21
49
23
18

53
81
84
76

22
53
43
27

(255) (120)

(129)

(49)

(83)

(37)

(393) (181)

(344) (335)

Handen, gezicht en haar wassen, douchen en baden, tanden poetsen, nagels knippen, naar toilet gaan, scheren,
verzorgen tijdens de menstruatie.
Karweitjes zoals eigen kamer opruimen, afwassen, gras maaien, tafel dekken, afdrogen.
Andere kinderen of volwassenen helpen.

Bron: Van Berkum en Haveman (1995) SCP-bewerking

In de jongere leeftijdscategorieën zijn er veel kinderen die veel hulp nodig hebben
in het dagelijks leven. In de hogere leeftijdscategorieën zijn er meer personen die
zindelijk zijn, zelfstandig kunnen eten en zich kunnen aankleden dan bij de jongeren. In de leeftijdscategorieën van 40 jaar en ouder loopt het aantal hulpbehoevenden weer omhoog. De verschillen in zelfredzaamheid tussen personen met ernstiger
en met lichtere beperkingen zijn - uiteraard - groot.
Ook met betrekking tot de sociale vaardigheden verschillen mensen met ernstige en
lichte beperkingen aanzienlijk van elkaar. Er zijn echter ook veel personen met
lichte verstandelijke beperkingen die niet behulpzaam zijn voor anderen, niet
kunnen schrijven en niet vertrouwd zijn in het verkeer. De 40-jarigen en ouderen
beschikken minder vaak over sociale vaardigheden dan de middengroepen van
20-40-jarigen.
Zorg thuis vereist echter wel grote inspanningen van ouders en professionele
hulpverleners. In tabel 11.11 staat (nogmaals) het aantal door de ouders verleende
uren hulp weergegeven, uitgesplitst naar de mate van de verstandelijke beperking
en de leeftijd van het kind.
De zorglast voor een jong kind met ernstige verstandelijke beperkingen is behoorlijk zwaar: 43% van de ouders besteedt tussen de 31 en 60 uur per week zorg aan
één jong kind (slechts in enkele gevallen aan twee kinderen). De zorglast voor de
oudere kinderen is minder zwaar; ook vereisen de kinderen met lichte beperkingen
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minder zorg. De cijfers in tabel 11.11 mogen echter niet als een ontwikkeling
worden gezien, omdat wellicht de meest verzorgingsbehoevende kinderen in de
hogere leeftijdscategorieën al uit huis zijn geplaatst en de cijfers daardoor sterk
beïnvloed worden.

Tabel 11.11 Aantal verleende uren zorg door de ouders, naar mate van de verstandelijke beperking en leeftijd van
het kind, 1994 (in procenten)
0-9 jaar
0-14 uur
15-30 uur
31-60 uur
> 60 uur
(n)

 20 jaar

10-19 jaar

ernstig
13
25
43
18

licht
37
34
23
6

ernstig
39
26
26
9

licht
62
17
8
2

ernstig
49
24
17
10

licht
79
12
5
4

(393)

(181)

(344)

(335)

(467)

(206)

Bron: Van Berkum en Haveman (1995) SCP-bewerking

Naast de eigen zorginspanning heeft 9% van de ouders professionele hulp bij de
verpleging van het kind en heeft 22% hulp bij de verzorging. Kunst- en hulpmiddelen worden gebruikt door 29% van de ouders; 17% van de ouders heeft voor
het kind aanpassingen in huis (Van Berkum en Haveman 1995).
Thuis zorgen voor een kind met verstandelijke beperkingen heeft ingrijpende
gevolgen voor het gezin. In het hiervoor geciteerde onderzoek werd nog eens
nagegaan of de ouders overwogen te stoppen met de verzorging. Het bleek dat 76%
van de ouders géén concrete stappen had ondernomen om het kind uit huis te
plaatsen; 24% had dat wél gedaan. Het enige verschil tussen deze twee categorieën
ouders bleek de leeftijd te zijn: ouders die stappen hadden ondernomen, waren
gemiddeld 55 jaar; ouders die dat niet hadden gedaan, waren gemiddeld 42 jaar.
Andere verschillen tussen de ouders konden niet worden gevonden. Kinderen voor
wie concrete afspraken waren gemaakt over uithuisplaatsing, waren gemiddeld
26 jaar; kinderen voor wie geen afspraken waren gemaakt waren gemiddeld jonger,
namelijk 14 jaar. Tussen deze twee categorieën kinderen werden geen andere
verschillen gevonden, ook niet met betrekking tot hun zorgzwaarte. Tabel 11.12
illustreert dit.
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Tabel 11.12 Thuis bij ouders wonende kinderen voor wie wel/geen afspraken zijn gemaakt met betrekking tot
uithuisplaatsing, naar leeftijdscategorie en mate van verstandelijke beperking van het kind, 1994 (in procenten)
0-9 jaar
geen afspraken
uithuisplaatsing
wel afspraken
uithuisplaatsing
(n)

10-19 jaar

20-29 jaar

 40 jaar

30-39 jaar

ernstig

licht

ernstig

licht

ernstig

licht

ernstig

licht

ernstig

licht

91

99

77

90

57

47

47

43

37

24

9

1

23

10

43

53

53

57

63

76

(393)

(181)

(255) (120)

(129)

(49)

(83)

(37)

(344) (335)

Bron: Van Berkum en Haveman (1995) SCP-bewerking

Ouders die hun kind voor een wooninstelling hadden aangemeld of andere afspraken hadden gemaakt voor de uithuisplaatsing, werd gevraagd of zij deze stappen
zouden hebben ondernomen als zij in het verleden voldoende hulp hadden gekregen. Van deze ouders zei 68% dat zij toch het kind uit huis zouden plaatsen; 32%
had het in dat geval niet gedaan. Deze onderzoeksresultaten bevatten echter niet de
gehele waarheid. Ouders die hun kind al uit huis hadden geplaatst, werden niet bij
dit onderzoek betrokken. Hun reacties luiden anders, zo blijkt uit de literatuur
(Gouman-Schouten en Weidner 1989; Braams 1997). Er zijn globaal twee categorieën. Ten eerste zijn er de ouders van een jong kind met ernstige verstandelijke en
lichamelijke beperkingen, waarvoor de zorg, ondanks hulp, te zwaar en te ingewikkeld is geworden. Een belangrijk aspect daarbij is namelijk ook dat de coördinatie
van en de omgang met de vele hulpverleners thuis en buitenshuis de ouders te veel
kan worden. De andere categorie bestaat uit ouders die het een natuurlijke loop van
het leven vinden dat het kind op een bepaalde leeftijd uit huis gaat wonen.
Slechts een klein aantal van de naar schatting 50.000 zelfstandig wonende personen met verstandelijke beperkingen betreft een jong kind dat bij de ouders woont.
Het merendeel bestaat uit volwassen personen met lichte verstandelijke beperkingen, bij de ouders of op zichzelf wonend. Zoals in hoofdstuk 9 werd uiteengezet, is
er vermoedelijk dagbesteding voor nagenoeg iedere persoon met verstandelijke
beperkingen. Slechts 4% van de ouders had geen dagbesteding voor hun kind
buiten het gezin. Het betrof grotendeels kinderen beneden de leeftijd van 4 jaar.
Het speciaal onderwijs en de sociale werkvoorziening nemen het grootste deel van
de dagactiviteiten voor hun rekening. Naar schatting volgen 15.000 à 20.000
jongeren met verstandelijke beperkingen speciaal onderwijs; circa 22.000 zelfstandig wonenden zijn werkzaam in de sociale werkvoorziening, 8.400 thuiswonenden bezoeken dagcentra voor volwassenen en 3.500 bezoeken kinderdagverblijven. Deze instellingen zijn uitermate belangrijk voor de ontwikkeling en de
handhaving van de zelfstandigheid. Uit buitenlands onderzoek is gebleken dat
personen met verstandelijke beperkingen die de hulpverlening hebben verlaten en
zich staande hebben weten te houden in de maatschappij, dit meestal hebben
kunnen doen met behulp van een dagcentrum (Ten Horn 1997). Toch vormen
personen met lichte verstandelijke beperkingen een risicogroep. De huidige
samenleving vereist een hoge mate van zelfstandigheid en een goed ontwikkeld
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beoordelingsvermogen, waarin deze personen juist tekortschieten. Gevolgen kunnen kunnen ernstig zijn: een verzwakt zelfvertrouwen, achterdocht, misbruik en
agressie. Jaarlijks verblijven 2.000 jonge en jongvolwassen personen met lichte
verstandelijke beperkingen in speciale instellingen waar zij, gemiddeld gedurende
drie jaar, therapie en training ontvangen om met hun problemen te leren omgaan.
Thuis ontvangen nog eens ruim 2.000 (jong)volwassen personen begeleiding van
een beroepskracht.
Naarmate de inspanningen om zelfstandigheid, integratie en participatie tot stand
te brengen groter worden, blijkt dat dat niet uitsluitend door beroepskrachten en de
mensen met beperkingen zelf kan worden bewerkstelligd. Personen zonder beperkingen uit de omringende samenleving moeten actief meewerken, anders voelen
mensen met verstandelijke beperkingen zich afgewezen, minderwaardig en zelfs
bedreigd, zo is uit onderzoek gebleken. Naarmate contact tussen de samenleving en
de personen met verstandelijke beperkingen bevorderd wordt, wordt duidelijker dat
mensen met verstandelijke beperkingen moeite hebben met de integratie en de
participatie en daarin dus een handicap ervaren.
11.3.2 Instellingsbewoners
Circa 48.000 personen met verstandelijke beperkingen wonen in wooninstellingen
die vanuit de gezondheidszorg worden bekostigd. Dat aantal bedraagt bijna de helft
van alle personen met verstandelijke beperkingen en vrijwel alle personen met
ernstiger verstandelijke beperkingen. Bij de niet-bejaarde personen is de aanwezigheid van een verstandelijke beperking de belangrijkste reden tot wonen in een
wooninstelling met zorg. Dit suggereert een geringe mate van zelfstandigheid
waarover deze personen zouden beschikken. Toch bieden steeds meer woonvormen
mogelijkheden aan de bewoners om zelf vorm te geven aan het dagelijks leven. In
hoofdstuk 8 werden de woonvormen gerangschikt naar de mate waarin zij enerzijds
zorg bieden en anderzijds zelfstandigheid bevorderen. In tabel 11.13 wordt een
globale schatting gemaakt van het aantal personen dat in die genoemde typen
wooninstellingen woonachtig is. Ter vergelijking wordt ook het aantal personen
vermeld dat bij zelfstandig wonen begeleiding thuis ontvangt.
De meeste personen wonen in instellingen die een grote mate van zorg bieden.
Uiteraard moet de meeste zorg ten goede komen aan de meest zorgbehoevenden.
Van de bewoners van de algemene intramurale instellingen heeft 85% matige of
(zeer) ernstige verstandelijke beperkingen; in lichtere mate beperkte bewoners
worden alleen opgenomen als zij daarnaast ernstige lichamelijke beperkingen
ondervinden of ernstige gedragsproblemen vertonen. Helaas zijn er geen gegevens
beschikbaar over de zelfredzaamheid van de instellingsbewoners; deze gegevens
zouden een beter beeld geven van de zelfstandigheid in de persoonlijke levenssfeer
dan in tabel 11.13 mogelijk is. In tabel 11.14 wordt een beeld gegeven van de
dagbesteding van de bewoners van wooninstellingen, omdat daarmee een indruk
wordt verkregen van de mate waarin men in de samenleving participeert.
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Tabel 11.13 Wooninstellingen voor personen met verstandelijke beperkingen, naar type verleende zorg en aantal
bewoners, 1994/1996
type 1: accent op verpleging en
verzorging
type 2: accent op beschutting
type 3: accent op begeleiding
type 4: accent op zelfstandigheid

huidige naamgeving

aantal bewoners

intramurale wooninstellingena
idem
sociowoningen en gezinsvervangende
tehuizen
dependances van gezinsvervangende
tehuizen

1 en 2 tezamen: 29.000

type 5: accent op participatie en
integratie

idem

(geen wooninstelling)

begeleid zelfstandig wonen

a

17.000
4 en 5 tezamen: 1.500

2.700

Algemene intramurale instellingen voor verstandelijk gehandicapten, instellingen voor jeugdige licht verstandelijk
gehandicapten en instellingen voor meervoudig gehandicapten; exclusief sociowoningen.

Bron: SCP; NVGz; CAK-AWBZ; Somma

Tabel 11.14 Dagbesteding van bewoners van wooninstellingen voor personen met verstandelijke beperkingen, 1994
(in procenten)

geena
onderwijs
kinderdagverblijfc
dagcentrum voor ouderen
arbeidd
dagbesteding in instelling
- binnen/buiten eigen
leefgroep
- binnen eigen leefgroep
- buiten eigen leefgroep
overig/onbekend
a
b
c
d

gezinsvervangend
tehuis

dependance

gezinsvervangend
tehuis voor kinderen

intramurale
instellingen voor
verstandelijk
gehandicapten

8
1
0
36
45

9
1
0
12
76

1
70
2
6
0

5

9

2

20

1

1

1

b

0
0
b

95
88
-

Inclusief bij ouders thuis.
Hierover worden geen gegevens gerapporteerd.
Inclusief algemeen kinderdagverblijf of peuterspeelzaal.
Inclusief onbetaalde arbeid, bedrijf en sociale werkplaats.

Bron: Van der Kwartel en Smit (1997) SCP-bewerking

In de gezinsvervangende tehuizen en de dependances van die tehuizen wonen vrij
veel werkenden: respectievelijk 45% en 76% van de bewoners. In de tehuizen voor
kinderen wonen vooral schoolgaande kinderen. Opvallend is dat de intramurale
instellingen geen gegevens kunnen verstrekken over schoolgaande of werkende
bewoners.
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In de afgelopen jaren heeft men zich diverse inspanningen getroost om via training
van de bewoners zelfstandiger vormen van wonen mogelijk te maken. Hoewel dit
tot nu toe wel gelukt is, komen de grenzen in zicht. Personen met ernstige lichamelijke problemen, zoals epilepsie en spasticiteit, of met ernstige gedragsstoornissen,
vragen toch intensief toezicht en begeleiding. Daarnaast wordt er weinig aandacht
besteed aan de training en begeleiding van personen met ernstiger verstandelijke
beperkingen. Hun aandeel van de aandacht van het personeel steekt karig af bij de
aandacht die wordt besteed aan personen met lichte beperkingen, zo bleek uit het
ongelijke aanbod van de dagbesteding in wooninstellingen (hoofdstuk 9).

Naarmate de zorg op maat zich verder ontwikkelt, kunnen personen met verstandelijke beperkingen en hun verzorgers steeds meer kiezen voor een door hen gewenste
combinatie van zelfstandigheid en bescherming. Ten aanzien van deze combinatie
verschillen ouders namelijk aanzienlijk in hun voorkeur: sommigen stellen
bescherming en veiligheid voorop, anderen zelfstandigheid, waarbij zij ook de
mogelijke risico's willen aanvaarden. Meer keuzemogelijkheden voor de ontvangers
van zorg betekent dat de taak van de overheid bij het stellen van normen in de sfeer
van normalisatie, integratie en participatie minder zal worden (Van Gennep
1997b). De gebruikers en hun naasten zullen immers zelf bepalen wat zij wenselijk
vinden.

Noten
1

2

Wanneer deze selectie niet zou worden gemaakt, zouden de uitkomsten van de analyse worden
bepaald door een groep huishoudens die geen beperkingen heeft, niet over voorzieningen beschikt
en geen hulp ontvangt.
De nieuwste faciliteit (vanaf 1997) is een niet-gebonden geldelijke bijdrage aan ouders die een
kind met ernstige lichamelijke en/of verstandelijke beperkingen thuis verzorgen ('motie-Giskes').
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12 SAMENVATTENDE BESCHOUWING

12.1 Inleiding
In deze rapportage is een beeld geschetst van de leefomstandigheden van mensen
met lichamelijke en verstandelijke beperkingen. Of deze mensen ook gehandicapt
zijn hangt af van de mate waarin zij in staat zijn om sociale rollen te vervullen.
Wanneer bijvoorbeeld iemand met ernstige lichamelijke beperkingen in staat is om
te werken, zelfstandig te wonen en vrijetijdsactiviteiten te verrichten, wordt deze
persoon niet als gehandicapt beschouwd.
Er zijn in Nederland tussen de 400.000 en 600.000 zelfstandig wonende mensen
met (zeer) ernstige lichamelijke beperkingen. Daarnaast zijn er ook circa 850.000 à
1 miljoen mensen met matige lichamelijke beperkingen. De schatting van deze
aantallen is afhankelijk van de manier waarop beperkingen worden gemeten. De
laatste gehandicaptenmeting vond plaats tussen 1986 en 1988 (CBS/Nimawo
1990). Momenteel wordt door het CBS, het SCP en het TNO/PG nagegaan of er op
korte termijn nieuw onderzoek naar het aantal mensen met beperkingen in
Nederland kan worden uitgevoerd. Het aantal mensen met beperkingen neemt
jaarlijks iets toe als gevolg van de toename van de Nederlandse bevolking en de
licht toegenomen vergrijzing, waardoor met name het aantal ouderen, die relatief
veel beperkingen kennen, stijgt.
Daarnaast zijn er ruim 100.000 mensen met verstandelijke beperkingen, waarvan
iets meer dan de helft ernstige verstandelijke beperkingen heeft. Ook het aantal
mensen met verstandelijke beperkingen neemt jaarlijks heel licht toe, hetgeen met
name een gevolg is van de toegenomen levensverwachting van mensen met ernstige
verstandelijke beperkingen (zie Timmermans en Schoemakers-Salkinoja 1996: 36).
De meerderheid van de mensen met ernstige lichamelijke beperkingen en de
mensen met verstandelijke beperkingen zouden op de meeste levensterreinen in
problemen geraken als zij niet door een stelsel van voorzieningen zouden worden
opgevangen. Deze groepen vormen daarom de doelgroep van het gehandicaptenbeleid. Aan deze twee categorieën is in deze rapportage dan ook de meeste
aandacht besteed. Waar mogelijk is een onderscheid gemaakt naar aard en ernst
van de typen beperkingen die mensen ondervinden. De gegevens die in dit rapport
naar voren komen zijn gebaseerd op steekproefonderzoek. Dit heeft als gevolg dat
de gevolgen van typen beperkingen die maar weinig voorkomen in de bevolking,
minder expliciet in beeld komen in deze rapportage dan de gevolgen van vaker
voorkomende beperkingen, zoals beperkingen in de mobiliteit.
Mensen met een chronische ziekte vormen geen expliciet onderwerp van deze rapportage. Wel bestaat er een nauwe samenhang tussen het hebben van beperkingen
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en chronische ziekten. Zo heeft circa 91% van de mensen met ernstige beperkingen
een chronische ziekte. Mensen met een chronische ziekte hebben ongeveer drie
keer zo veel kans om matige of ernstige beperkingen te hebben als mensen zonder
chronische ziekte.
In de volgende beschouwing wordt met name ingegaan op de groep mensen met
ernstige lichamelijke beperkingen en de groep met verstandelijke beperkingen.
Soms wordt ook aandacht besteed aan de groep met lichte of matige beperkingen,
omdat deze mensen soms ook afhankelijk zijn en gebruikmaken van uiteenlopende
voorzieningen.
In dit hoofdstuk wordt aandacht geschonken aan de positie van mensen met
beperkingen op een groot aantal terreinen, te weten: onderwijs (§ 12.2), arbeid
(§ 12.3), financiële positie (§ 12.4), woonsituatie van zelfstandig wonenden
(§ 12.6), zorgverlening aan zelfstandig wonende mensen met beperkingen (§ 12.7),
combinatie van wonen en verzorging (§ 12.8), en vrijetijdsbesteding (§ 12.9). Deze
onderwerpen worden min of meer samengevat in twee concluderende paragrafen
over 'economische zelfstandigheid', waarin de onderwerpen onderwijs, arbeid en
financiële positie aan elkaar worden gekoppeld (§ 12.5) en 'zelfstandigheid in de
persoonlijke levenssfeer', waarin wonen, zorg en vrijetijdsbesteding de voornaamste
onderwerpen zijn (§ 12.10).
12.2 Onderwijs
In hoofdstuk 3 is de positie van mensen met beperkingen in verschillende fasen van
het onderwijs belicht, waarbij ook aandacht is besteed aan het gebruik van speciale
voorzieningen en een aantal op handen zijnde beleidsmatige ontwikkelingen.
In de leerplichtige fase staat het beleid ten aanzien van jongeren met beperkingen
in het teken van het streven naar integratie en het vergroten van de keuzemogelijkheden voor regulier dan wel speciaal onderwijs. Opvang in aparte voorzieningen
voor speciaal onderwijs maakt waar mogelijk plaats voor opvang binnen het reguliere onderwijs, waarbij aanpassingen en extra aandacht ervoor moeten zorgen dat
kinderen met beperkingen mee kunnen komen binnen het reguliere onderwijs.
Momenteel bestaan daartoe verschillende faciliteiten, waarvan ambulante begeleiding door het speciaal onderwijs de belangrijkste is. Daarnaast wordt er meer in het
algemeen naar gestreefd de zogenoemde zorgbreedte voor kinderen met leerproblemen in het reguliere onderwijs te vergroten, dit onder de noemers van 'onderwijs
op maat' en 'Weer samen naar school'. In de nabije toekomst zullen verdere stappen
in deze richting worden gezet. Volgens het beleidsplan De rugzak, dat met ingang
van 1 augustus 1999 fasegewijs wordt ingevoerd, zullen de faciliteiten voor
gehandicapte leerlingen niet langer via de school, maar via de leerling worden
gefinancierd (OC&W 1996). Deze zal een bepaald budget krijgen dat door de
gekozen school aan extra faciliteiten kan worden besteed. De mogelijkheden voor
opvang binnen het reguliere onderwijs worden daarmee in principe vergroot.
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De ontwikkelingen in het gebruik van voorzieningen in het onderwijs in de
leerplichtfase zijn tweeslachtig. In lijn met de integratiegedachte is het aantal
kinderen dat ambulante begeleiding in het reguliere onderwijs ontvangt, de
achterliggende jaren sterk toegenomen. Niettemin is ook het percentage jeugdigen
gegroeid dat speciaal onderwijs voor mensen met beperkingen volgt. De opkomst
van de ambulante begeleiding heeft dus niet kunnen verhinderen dat een groeiend
deel van de jeugd wordt opgevangen in aparte onderwijsvoorzieningen. Hooguit
heeft het de groei van het speciaal onderwijs voor lichamelijk of zintuiglijk
gehandicapten geremd.
Ook de deelname aan onderwijs voor kinderen met verstandelijke beperkingen - het
zmlk-onderwijs - is de afgelopen tien jaar gegroeid. Gegeven de demografische
ontwikkelingen - het aantal jeugdigen is in die periode afgenomen - is het niet
aannemelijk dat de groei van het zmlk-onderwijs valt te verklaren uit een toename
van het aantal jongeren met verstandelijke beperkingen. Mogelijk is het gebruik
van de speciale voorzieningen toegenomen, doordat het voortgezet speciaal
onderwijs is uitgebouwd, doordat de toelatingscriteria zijn veranderd, of doordat
ambulante begeleiding ertoe leidt dat er problemen bij kinderen worden
gesignaleerd die anders niet zouden zijn vastgesteld.
Afgaande op de ontwikkeling van het gebruik van het speciaal onderwijs, zowel
door kinderen met lichamelijk of zintuiglijke beperkingen als door kinderen met
verstandelijke beperkingen, is meer geïntegreerde opvang nog niet gerealiseerd. Dit
ondanks de onmiskenbare intensivering van de ambulante begeleiding.
Met de uitvoering van het beleidsplan De rugzak zullen de mogelijkheden voor
geïntegreerde opvang in het primair en voortgezet onderwijs worden verruimd. De
verwachting is dat ouders van gehandicapte kinderen meer dan nu zullen kiezen
voor opvang binnen het reguliere onderwijs. Deze opvang stelt evenwel de nodige
eisen aan het reguliere onderwijs, zoals het kunnen bieden van een gedifferentieerde aanpak. De onderwijsinspectie constateert in het kader van de evaluatie van
onderwijs op maat dat de kwaliteit van de differentiatie op dit moment zorgelijk is.
Ook de Onderwijsraad meent dat onduidelijk is in welke mate het reguliere
onderwijs voldoet aan de voorwaarden voor opvang van gehandicapte leerlingen.
Bovendien wijst de raad erop dat het reguliere onderwijs momenteel verwikkeld is
in de implementatie van het Weer samen naar school-beleid; het is de vraag of het
al toe is aan een volgende stap (Onderwijsraad 1996).
Integratie van gehandicapte leerlingen in het reguliere onderwijs zal scholen soms
voor moeilijke afwegingen plaatsen. Naast het belang van het gehandicapte kind
zijn er de belangen van de overige leerlingen en de (begrensde) mogelijkheden van
de school.
Informatie over gehandicapte deelnemers in het voortgezet onderwijs, het beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en de volwasseneneducatie is schaars. Registraties
ontbreken of zijn onvolledig, en met steekproefonderzoek valt niet veel meer dan
een indicatie te geven. Wel is duidelijk dat jeugdigen met een lichamelijke
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beperking minder deelnemen aan de hogere vormen van voortgezet onderwijs en na
de leerplicht vaak geen onderwijs meer volgen.
Vanwege het gebrekkige inzicht in het stapsgewijze verloop van de schoolloopbaan
van jeugdigen met beperkingen, is het niet echt duidelijk in welke fase en door
welke oorzaken de schoolloopbaan stagneert. Schiet bijvoorbeeld de toegankelijkheid van instellingen voor beroeps- en hoger onderwijs tekort, of stagneert de
schoolloopbaan van gehandicapten al in een eerdere fase, waardoor maar weinig
mensen met beperkingen zich weten te kwalificeren voor een vervolgopleiding?
Gaat er wellicht een remmende invloed uit van de ongunstige arbeidsmarktpositie
van gehandicapten, waardoor zij het investeren in een opleiding als minder lonend
ervaren of vormt het volgen van onderwijs in aparte voorzieningen voor speciaal
onderwijs een belemmering voor het bereiken van een hoog onderwijsniveau?
Dergelijke vragen moeten voor een belangrijk deel onbeantwoord blijven, omdat er
onvoldoende gegevens zijn. Zo lijkt het erop dat jeugdigen met een beperking al in
het secundair onderwijs een achterstand hebben, maar of die achterstand bij de
overgang naar het tertiair onderwijs verder toeneemt, is niet duidelijk.
Uit onderzoek naar het secundaire beroepsonderwijs blijkt in ieder geval wel dat
toegankelijkheid van dat onderwijs verbetering behoeft. Voor gehandicapte studenten in het hoger onderwijs worden van overheidswege nauwelijks faciliteiten
geboden, afgezien van de mogelijkheid om verlenging van studiefinanciering aan te
vragen. Het initiatief wordt in deze fase aan de onderwijsinstellingen gelaten. Deze
proberen via overleg en werkgroepen en op ad hoc-basis barrières voor gehandicapten te slechten.
Gezien de vele onbeantwoorde vragen is er behoefte aan nader onderzoek naar de
positie van mensen met beperkingen in het onderwijs. Dat onderzoek zou duidelijk
moeten maken hoe de schoolloopbaan van jongeren met beperkingen verloopt, in
welke fase er stagnatie optreedt en wat de precieze oorzaken zijn. De voor deze
rapportage beschikbare onderzoeksbestanden zijn te beperkt voor een dergelijke,
meer diepgaande analyse. Immers, omdat deze bestanden representatief zijn voor
de totale bevolking, zijn jongeren met beperkingen maar mondjesmaat vertegenwoordigd. Nader onderzoek zou zich rechtstreeks moeten richten op jongeren en
jongvolwassenen met beperkingen. Misschien biedt de indicatiestelling voor het
'rugzakje' een mogelijkheid om deze mensen op te sporen. Elke leerling met beperkingen zal daarbij worden beoordeeld op toelaatbaarheid tot het speciaal onderwijs
van de zogeheten 2/3-categorie (onderwijs gericht op lichamelijke en zintuiglijke
beperkingen). Dit toelatingsonderzoek zal geschieden volgens uniforme, landelijke
criteria en zal dus een landelijk bestand opleveren van leerlingen met beperkingen.
Dit bestand kan dienen als uitgangspunt voor onderzoek naar de schoolloopbaan
van deze categorie leerlingen.
De waarschijnlijke invoering van het zogeheten onderwijsnummer is in dit verband
een interessante ontwikkeling. Elke leerling in het land zal daarbij een uniek
administratief nummer toegewezen krijgen. Naast de administratieve functie voor
scholen en de overheid, zou het nummer ook gebruikt kunnen worden voor
onderzoek naar schoolloopbanen. Indien de gegevens over de indicatiestelling voor
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het 'rugzakje' eraan worden gekoppeld, is de schoolloopbaan van jongeren met
beperkingen veel beter te analyseren dan nu het geval is. Het valt aan te bevelen bij
invoering van het onderwijsnummer de mogelijkheid van een dergelijke koppeling
te onderzoeken.1
12.3 Arbeid
De conclusie die uit het overzicht van arbeidsdeelname en arbeidskenmerken in
hoofdstuk 4 kan worden getrokken, is dat de deelname van met name degenen met
ernstige beperkingen sterk is achtergebleven bij het gemiddelde voor de totale
potentiële beroepsbevolking beneden de 55 jaar. Daarnaast is een verschuiving
opgetreden in status van arbeidsongeschikten: de veranderingen in de WAO hebben
voornamelijk tot gevolg gehad dat de uitkeringsstatus van veel mensen met
beperkingen is veranderd van die van arbeidsongeschikte in die van werkloze.
De iets minder gunstige arbeidsomstandigheden van mensen met beperkingen
kunnen vermoedelijk geheel worden toegeschreven aan het feit dat zij iets vaker
lager gekwalificeerd werk doen.
Een minderheid van de werkenden met beperkingen heeft een zodanig hoog ziekteverzuim dat hun arbeidspositie in gevaar kan komen. Die dreiging is door het
privatiseren van de ziekterisico's groter geworden. Immers, de privatisering heeft
geleid tot scherpere risicoselectie van (potentiële) werknemers op het punt van het
ziekteverzuim. Het is niet uitgesloten dat mensen met ernstige beperkingen juist
door die selectie zijn achtergebleven bij de algemene toename van de arbeidsdeelname van de bevolking.
Naar schatting zijn er in Nederland 170.000 arbeidsongeschikten met lichamelijke
beperkingen jonger dan 55 jaar die zouden kunnen werken; worden 55-64-jarigen
in dezelfde omstandigheden daarbij opgeteld, dan komt men op een kwart miljoen
uit. Een groot deel van hen kan alleen aan het werk als er voorzieningen worden
getroffen, zoals de aanpassing van het werk of de arbeidsplaats of een aanvulling
op het loon in verband met een minder dan gemiddelde productiviteit. Een eveneens omvangrijk deel van hen moet ondersteund worden wil toetreding tot de
arbeidsmarkt mogelijk zijn. Scholing, bemiddeling en begeleiding zijn de belangrijkste vormen van ondersteuning waaraan behoefte blijkt te bestaan.
De hiervoor genoemde werkvoorzieningen en voorzieningen voor ondersteuning
zijn in principe beschikbaar. Echter, slechts een fractie van degenen die ervoor in
aanmerking komen, maakt van deze voorzieningen gebruik. De bijdrage van deze
voorzieningen aan de bevordering van de arbeidsdeelname van mensen met
beperkingen is dan ook gering, wat er vermoedelijk mede oorzaak van is dat de
arbeidsdeelname van mensen met matige of ernstige beperkingen zo is achtergebleven bij het gemiddelde voor de totale beroepsbevolking.
Dit inzicht is niet nieuw; er staat inmiddels wetgeving op stapel die moet leiden tot
een eenvoudiger, doelmatiger en effectiever stelsel van voorzieningen voor arbeidsreïntegratie.
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De arbeidsintegratie van gehandicapten speelt zich grotendeels in het verborgene
af. Van veel voorzieningen is niet bekend hoeveel gebruik ervan gemaakt wordt;
activiteiten en projecten zijn slecht gedocumenteerd en over bereik en effectiviteit
van de inspanningen op dit gebied valt vaak weinig te zeggen. Dat alles heeft tot
gevolg dat evaluatie van een belangrijke doelstelling van beleid, de integratie van
arbeidsgehandicapten in het arbeidsproces, niet goed mogelijk is.
Een belangrijke conclusie die uit recent onderzoek kan worden getrokken is dat de
beschikbare voorzieningen een onoverzichtelijke lappendeken vormen, dat zij niet
erg toegankelijk zijn en tekortschieten, dat laatste vooral omdat zo veel groepen in
bijzondere omstandigheden buiten de regelingen vallen. Bestaande wetten en
regelingen worden vaak eerder als een belemmering dan als stimulans ervaren. Het
hiervoor beschreven oordeel wordt geveld door zowel de uitvoerders van integratieprojecten, werkgevers als arbeidsdeskundigen die bemiddelen bij het behouden of
vinden van werk.
Door de bemiddeling van het GAK, de inspanningen van werkgevers, de
opleidingscentra en de integratieprojecten wordt, ondanks het gebrekkige
instrumentarium van voorzieningen, een substantieel aantal mensen aan werk
geholpen. Vergeleken met de omvang van de doelgroepen kan echter niet anders
geconcludeerd worden dan dat het bereik en de effectiviteit van de integratieinspanningen bescheiden is. Een gunstige uitzondering zijn de projecten die zich
richten op verstandelijk gehandicapten en de scholingscentra. Deze bereiken
weliswaar vrij kleine aantallen gehandicapten, maar de effectiviteit is vrij hoog.
Dat is des te opmerkelijker, omdat juist deze projecten en centra ook de wat minder
kansrijken bedienen.
De beschermde arbeidsmarkt van sociale werkvoorziening en arbeidsachtige
activiteiten van onder andere de dagverblijven voor gehandicapten, bieden een
belangrijke bijdrage aan de arbeidsdeelname van mensen met beperkingen, die ook
in relatie tot de omvang van de doelgroep zeer substantieel is. In vorige rapportages
werd gesignaleerd dat die bijdrage ter discussie stond door de hogere eisen die de
werkvoorzieningen stelden aan de arbeidsprestatie van hun werknemers. Inmiddels
is het beleid in dezen bijgesteld; de nieuwe regels maken de werkvoorziening zelfs
toegankelijk voor een groep die voorheen niet werd toegelaten.
Blijft de ook in de vorige rapportage gesignaleerde minimale doorstroming van de
sociale werkvoorziening naar reguliere arbeid in bedrijven en instellingen.
Onderzoek zou moeten uitwijzen of de huidige werknemers van de werkvoorziening een reële kans op regulier werk maken. Is dat niet het geval, dan kan de
doelstelling om daaraan bij te dragen beter worden geschrapt; is dat wel het geval,
dan is het zaak dat die doorstroming weer op gang komt opdat er plaats komt voor
de velen die op de wachtlijst staan.
Momenteel wordt gewerkt aan nieuwe wetgeving op het vlak van de reïntegratie.
Een belangrijk element van die nieuwe regels is dat de instantie die de uitkering
verstrekt ook de verantwoordelijke wordt voor toeleiding naar en begeleiding op de
arbeidsmarkt. Voorts worden vele bestaande faciliteiten gebundeld in een budget
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dat tijdelijk wordt verstrekt aan elke werkgever die een arbeidsgehandicapte in
dienst neemt of houdt. Ten slotte worden de mogelijkheden om te werken met
behoud van een uitkering aanzienlijk verbeterd.
Sommige van de huidige voorzieningen blijven bestaan, zoals de regeling die voorziet in overname van het ziekterisico dat een werkgever loopt door het aannemen
van een arbeidsgehandicapte, de regeling voor kwijtschelding van premies die een
werkgever normaal voor een werknemer moet betalen en de regeling voor suppletie
van het loon van werknemers die door hun beperkingen minder dan gemiddeld
productief zijn. De duur en reikwijdte van enkele van deze regelingen wordt
vergroot.
Door al deze maatregelen winnen de voorzieningen voor reïntegratie wellicht voldoende aan kracht om de negatieve effecten van een andere beleidsmaatregel te
compenseren. Met dit laatste wordt de risicoselectie bedoeld die het gevolg is
geweest van privatisering van de verzekering tegen ziekterisico's.
Toch is er ook kritiek op de voorstellen. Zo is er van verschillende kanten op
gewezen dat het nieuwe instrumentarium vrij uniforme voorzieningen kent,
waardoor de verstrekking niet is aan te passen aan de individuele omstandigheid
van een arbeidsgehandicapte. Uit de in hoofdstuk 4 gepresenteerde gegevens bleek
dat er, wat de kans op werk betreft, grote verschillen zijn tussen categorieën
arbeidsgehandicapten. Zo worden degenen die minder gezond zijn, lager zijn
opgeleid, ouder zijn of voor minder functies geschikt evenals arbeidsgehandicapte
vrouwen, minder gemakkelijk aan werk geholpen. Zowel bij de arbeidsbemiddeling
van het GAK als in de projecten lijkt de behoefte om resultaat te laten zien nogal
eens tot selectie te leiden, waardoor wellicht vooral diegenen worden geholpen die
ook zelf hun weg naar de arbeidsmarkt hadden kunnen vinden.
Dit betekent dat mensen met beperkingen nogal kunnen verschillen naar het soort
actie die men zou moeten ondernemen om hen aan het werk te krijgen of te
houden, en tevens in de combinaties van afspraken die men zou moeten maken om
hun een kans op werk te bieden. Hoe kleiner immers het risico voor werkgever en
werknemer, hoe eenvoudiger het beleidsinstrument kan zijn dat hen op weg helpt.
Hoe groter het risico, hoe vaker er een intensief programma en een combinatie van
faciliteiten nodig is om de kansen van arbeidsgehandicapten op de arbeidsmarkt
gelijk te maken aan die van niet-gehandicapten. Daarbij zijn kenmerken als de
werkervaring, de geschiktheid voor een bepaalde functie en de productiviteit, de
aard, ernst en stabiliteit van beperkingen en omstandigheden buiten het werk
maatgevend.
Naarmate arbeidsgehandicapten op meer van deze kenmerken problemen hebben,
hebben zij meer behoefte aan een breed en onderling goed afgestemd pakket van
voorzieningen. In dat opzicht blijft het stelsel van voorzieningen ook na de
wetswijziging vermoedelijk te zeer versnipperd en kennen de afzonderlijke
voorzieningen te weinig differentiatie voor maatwerk. Onderzoek zou kunnen
uitwijzen wat de omvang van de verschillende, naar de hiervoor genoemde
kenmerken ingedeelde, groepen is. Pas na zo'n onderzoek kan worden vastgesteld
welke structuur van welke faciliteiten er in welke omvang moet komen. Dit inzicht
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ontbreekt tot nog toe en daarom is de introductie van een compleet nieuwe
structuur wellicht wat prematuur.
12.4 Financiële positie
In hoofdstuk 5 is, bij de beschrijving van de financiële positie van mensen met
beperkingen, aandacht besteed aan de verwerving van inkomen, de hoogte van het
besteedbaar inkomen, het welvaartsniveau, het vóórkomen van lage inkomens, de
bestedingen - waaronder ziektegerelateerde uitgaven - alsmede het financiële
vermogen van mensen met en zonder beperkingen.
Voor het verwerven van inkomens zijn verschillende bronnen beschikbaar. Hierbij
valt niet alleen te denken aan de arbeidsmarkt, maar ook aan allerlei overdrachten
in het kader van de sociale zekerheid (uitkeringen). Mensen met beperkingen
hebben veel minder vaak inkomsten uit arbeid of bedrijf dan mensen zonder
beperkingen (zie hoofdstuk 4). Hierin is in de loop van de tijd op zich geen
verandering opgetreden.
Het bruto-inkomen van personen zonder beperkingen is tussen 1983 en 1995 veel
meer gestegen dan het bruto-inkomen van personen met lichte of ernstige
beperkingen. Zo is de inkomensstijging bij mensen zonder beperkingen in die
periode circa 42% en bij mensen met ernstige beperkingen 23%, hetgeen ongeveer
evenveel is als de in die periode opgetreden inflatie (24%). Er moet dan ook
worden geconcludeerd dat de inkomensgroei die de meeste Nederlanders tussen
1983 en 1995 hebben ervaren als gevolg van de florerende economie, aan personen
met ernstige beperkingen is voorbijgegaan. Dit blijkt bijvoorbeeld ook uit de
koopkrachtplaatjes van huishoudens die al dan niet economisch actief zijn: terwijl
de koopkracht van huishoudens van economisch actieven de afgelopen vijftien jaar
iets is toegenomen, is de koopkracht van arbeidsongeschikten in deze periode met
16% gedaald. Deze achterstand van arbeidsongeschikten is ontstaan in de tweede
helft van de jaren tachtig, de periode waarin het uitkeringsregime voor arbeidsongeschikten sterk is beperkt.
Huishoudens met personen met ernstige beperkingen behoren veel vaker tot de
huishoudens met een laag inkomen dan huishoudens zonder personen met
beperkingen. Met name in de jaren tachtig is onder de groep huishoudens met
ernstige beperkingen het percentage huishoudens met een laag inkomen duidelijk
toegenomen, als gevolg van de wijzigingen in de WAO. De hierdoor ontstane
achterstand is later niet meer ingehaald. Vanaf de jaren negentig kennen huishoudens met personen met lichte beperkingen een iets hoger percentage lage inkomens
dan huishoudens zonder beperkingen.
Door het lagere inkomensniveau, maar ook door de prijsontwikkeling, is voor
arbeidsongeschikten het budgetaandeel van de vaste lasten in de periode 1983-1995
fors gestegen. Het aandeel van de overige bestedingen (zoals woninginrichting,
kleding of ontspanning) is daarmee gedaald. Mensen met beperkingen geven
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bovendien meer uit aan ziektegerelateerde kosten (die niet door de verzekeraar
worden vergoed) dan mensen zonder beperkingen. Deze kostenverschillen kunnen
oplopen tot 7% van het inkomen tussen mensen met ernstige motorische beperkingen en mensen zonder beperkingen.
Gezien het voorgaande is het niet verbazingwekkend dat huishoudens met ernstige
beperkingen vaker slecht van hun inkomen kunnen rondkomen, vaker zware woonlasten hebben of achterstanden hebben bij het betalen van vaste lasten dan huishoudens zonder beperkingen. Voor een belangrijk deel is dit een uitvloeisel van hun
doorgaans weinig riante inkomenspositie. Wanneer huishoudens moeite hebben om
rond te komen, blijkt 1 op de 20 substantieel te bezuinigen op warme maaltijden of
verwarming van de woning. Bij huishoudens met ernstig beperkte personen betreft
het bijna 1 op de 10 huishoudens. Met name ouderen met beperkingen laten de
warme maaltijd nogal eens aan zich voorbijgaan.
Ten slotte laat een laag inkomen vaak weinig ruimte om financiële reserves aan te
leggen. Huishoudens met ernstige beperkingen blijken dan ook minder vaak over
vermogenstitels te beschikken dan huishoudens zonder beperkingen. Wanneer
huishoudens met ernstig beperkte personen over vermogen beschikken, is dat niet
altijd kleiner dan dat van andere vermogensbezitters. Omdat huishoudens met
leden met ernstige beperkingen vaak wat ouder zijn, is de hypotheek op de eigen
woning geringer en is de gemiddelde nettowaarde van de eigen woning wat hoger.
12.5 Economische zelfstandigheid
Eerder in dit rapport is economische zelfstandigheid als volgt omschreven:
"mensen moeten de kans hebben zich door middel van onderwijs zo te bekwamen
dat zij in staat zijn en blijven, al dan niet met behulp van voorzieningen, hun brood
te verdienen met beroepsarbeid. Wie vanwege beperkingen niet tot het verrichten
van beroepsarbeid in staat is, dient de beschikking te krijgen over een inkomen
waarmee noodzakelijke uitgaven zijn te doen."
Het opleidingsniveau van volwassenen die op jeugdige leeftijd reeds beperkingen
hadden, blijft achter bij dat van mensen zonder beperkingen: de groep met beperkingen blijft naar verhouding vaak steken op het basisniveau of het lbo/mavoniveau, terwijl ze op de twee hoogste niveaus (havo/vwo en hbo/wo) is ondervertegenwoordigd (zie hoofdstuk 10). Met name ernstige beperkingen hebben aanzienlijke gevolgen voor het behaalde opleidingsniveau.
De arbeidsdeelname van mensen met matige of ernstige beperkingen is een fractie
van de deelname van de totale beroepsbevolking (zie hoofdstuk 4). Dat geldt
ongeacht het opleidingsniveau. Een van de achterliggende verklaringen hiervoor is
dat werkgevers niet makkelijk mensen met beperkingen aannemen, omdat zij voor
kosten kunnen komen te staan als de werknemer niet het vereiste productieniveau
haalt of na enige tijd toch weer arbeidsongeschikt wordt. Dit risico is door
intrekking van de Ziektewet groter geworden. Van de verschillende reïntegratie271

instrumenten wordt relatief weinig gebruikgemaakt en de effectiviteit van veel
inspanningen om de arbeidsdeelname van arbeidsgehandicapten te bevorderen is
gering.
Het is daarnaast algemeen bekend dat het opleidingsniveau van mensen in hoge
mate hun kans op werk bepaalt. Daar het onderwijsniveau van degenen met matige
of ernstige beperkingen juist door die beperking ver achterblijft bij het gemiddelde,
kan men stellen dat wie deze beperkingen heeft vaak dubbel gehandicapt de
arbeidsmarkt betreedt.
Mensen met ernstige beperkingen moeten veel vaker dan anderen zien rond te
komen van een laag inkomen. Voor een deel is dit een rechtsreeks gevolg van het
hebben van beperkingen. Daarnaast blijkt dat met name het lagere opleidingsniveau en de geringere deelname aan de arbeidsmarkt van mensen met beperkingen
ertoe leidt dat zij vaak een laag inkomen hebben.
De economische zelfstandigheid van mensen met beperkingen kan met name
worden vergroot door bevordering van de arbeidsdeelname van de grote groep
mensen met beperkingen die buiten het arbeidsproces staan, maar wel kunnen en
willen werken. Het belangrijkste probleem van deze personen is hun relatief lage
scholingsgraad. Investering in de scholing van jeugdige én volwassen gehandicapten biedt hun de kans om te ontkomen aan afhankelijkheid.
12.6 Woonsituatie
Verreweg het grootste deel van de zelfstandig wonende mensen met ernstige
lichamelijke beperkingen woont in een woning uit de reguliere woningvoorraad.
Wel wonen zij iets minder vaak in een eigen woning dan anderen, hetgeen
waarschijnlijk samenhangt met het feit dat mensen met beperkingen minder vaak
aan het arbeidsproces deelnemen en dus moeilijker een hypotheek kunnen afsluiten.
Met name de laatste paar jaren neemt het eigen-woningbezit onder mensen met
ernstige belemmeringen af, terwijl dat voor andere mensen toeneemt.
Gemiddeld betalen mensen met ernstige lichamelijke beperkingen minder huur dan
mensen zonder beperkingen. Zij hebben echter gemiddeld ook een beduidend lager
inkomen, waardoor mensen met belemmeringen gemiddeld een iets hoger percentage van hun inkomen aan woonlasten uitgeven dan mensen die geen belemmeringen ondervinden.
Ruim 250.000 huishoudens met ernstige beperkingen wonen in een slecht toegankelijke woning (dat wil zeggen in een woning met een buiten- of binnentrap).
Het zijn vooral jongere mensen met beperkingen die in een slecht toegankelijke
woning wonen. Veel mensen met beperkingen wonen in een woning die niet goed
is aangepast aan de beperkingen die zij ervaren. Zo zijn er veel mensen die moeite
hebben om zich binnenshuis te verplaatsen en tevens drempels of opstapjes in hun
huis hebben. Ook de evaluatie van de WVG heeft uitgewezen dat veel mensen met
beperkingen niet gebruikmaken van WVG-voorzieningen, waaronder met name
woningaanpassingen en woonvoorzieningen.
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Eventuele bouwkundige aanpassingen worden verstrekt via de Wet voorzieningen
gehandicapten (WVG). In het algemeen zijn de WVG-cliënten erg tevreden over de
manier waarop de woningaanpassingen totstandkomen en de kwaliteit van de
aangebrachte woningaanpassing. Echter, circa 13% vindt dat men minder met de
verkregen aanpassingen kan doen dan men had verwacht.
Mensen met verstandelijke beperkingen hebben soms behoefte aan woningaanpassingen die niet direct voortvloeien uit ergonomische belemmeringen, zoals een
speel- of oppasruimte. Momenteel zijn voor dit soort aanpassingen geen middelen
beschikbaar. Voor de WVG geldt immers als criterium dat er sprake moet zijn van
ergonomische belemmeringen.
In de Rapportage gehandicapten 1995 werd de (cumulatie van) eigen bijdragen als
een van de problemen genoemd waar mensen met beperkingen tegenaan lopen
(Timmermans en Schoemakers-Salkinoja 1996: 172). In 1996 is de eigen bijdrage
voor rolstoelen afgeschaft en voor andere voorzieningen verlaagd tot maximaal
100 gulden. Hierdoor lijkt de lastendruk van de WVG te zijn afgenomen. Dit neemt
niet weg dat mensen met beperkingen op andere vlakken wel eigen bijdragen
dienen te betalen (zoals bij de ziektegerelateerde kosten, zie hoofdstuk 5).
12.7 Hulpverlening en hulpmiddelen
Wanneer mensen met (ernstige) beperkingen ondersteuning van anderen nodig
hebben, wordt de ondersteuning bij de persoonlijke verzorging meestal gegeven
door de thuiszorg. Ondersteuning bij het huishouden wordt vaak geboden door de
gezinsverzorging of door informele hulp van buiten het huishouden. Mensen die
geen of lichte beperkingen ondervinden krijgen hierbij ook wel hulp van particuliere hulpverleners.
Cliënten zijn over het algemeen tevreden over de thuiszorg. Wel is er een toename
van het aantal klachten over het feit dat de thuiszorg te weinig hulp verleent.
Daarnaast klagen cliënten over het gebrek aan flexibiliteit van de instelling, de
wisseling van hulpverleners, de ondeskundigheid van hulpverleners en de
bejegening door hulpverleners.
In sommige gevallen, met name wanneer mensen lichte beperkingen ervaren, kan
de inzet van woningaanpassingen of hulpmiddelen leiden tot een vermindering van
de inzet van (professionele) zorgverlening. In paragraaf 12.10 wordt hier nader op
ingegaan.
Een alternatief voor de hulp die de thuiszorg biedt is het persoonsgebonden budget.
Hierbij krijgt iemand die geïndiceerd is voor een bepaald type hulp, een geldsom
waarmee hij of zij zelf de hulp kan inkopen die naar zijn of haar eigen inzicht het
beste tegemoet komt aan de eigen behoeften.2 Mensen die een budget hebben
gekregen, hebben vaak een grote hulpbehoefte. Dit blijkt bijvoorbeeld uit het feit
dat bij het budget voor verzorging en verpleging gemiddeld bijna 12 uur zorg per
week wordt geïndiceerd (meestal huishoudelijke hulp, al dan niet in combinatie met
gezinsverzorging of verpleging). Een deel van de mensen heeft zich aangemeld
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omdat zij dachten zo beter passende hulp te kunnen krijgen of hulp waarover zij
meer zeggenschap hadden. Ook melden mensen zich aan uit onvrede over bestaande professionele zorg, omdat zij op de wachtlijst staan voor de gezinsverzorging of
omdat zij vinden dat ze te weinig uren zorg krijgen.
Het persoonsgebonden budget lijkt hiermee een aantal problemen die mensen met
de thuiszorg hebben, te voorkomen. Anderzijds kleven ook aan het persoonsgebonden budget nadelen. Zo trekken veel mensen hun aanvraag voor een persoonsgebonden budget weer in, omdat zij opzien tegen de complexiteit van de regeling,
de verplichtingen die de regeling met zich meebrengt of het werkgeverschap.3
Ouders van thuiswonende kinderen met verstandelijke beperkingen bieden
gemiddeld 17 uur per week.4 Vooral als het kind geringe sociale vaardigheden
heeft, niet zelf kan eten, niet zindelijk is of grote moeite heeft met spreken, een
slechte gezondheid heeft of gedragsproblemen vertoont en nog niet naar school
gaat is, de zorglast groot. Ouders van thuiswonende kinderen met verstandelijke
beperkingen geven vaak aan meer behoefte te hebben aan verschillende vormen van
ondersteuning (zoals emotionele ondersteuning of opvang buitenshuis). Het is
onduidelijk waarom zij deze hulp niet krijgen. Dit kan worden veroorzaakt door
een gebrek aan capaciteit (wachtlijsten), maar ook doordat de ouders geen hulp
hebben aangevraagd, bijvoorbeeld omdat zij niet weten waar deze moeten
aanvragen. Veel ouders hebben behoefte aan meer informatie en advies.
12.8 Combinatie van wonen en zorg
Ruim 200.000 personen wonen in (vanuit de gezondheidszorg gesubsidieerde)
wooninstellingen waar ook zorg wordt verleend. Van deze bewoners is drie kwart
70 jaar of ouder. Het aantal bewoners in instellingen voor verstandelijk of
lichamelijk gehandicapten neemt nog steeds toe. Daarnaast zijn er aanzienlijke
wachtlijsten voor zowel de wooninstellingen als de dagactiviteiten. Hiervoor zijn
verschillende oorzaken aan te geven. Ten eerste neemt de levensverwachting voor
mensen met verstandelijke beperkingen toe, waardoor het aantal ouderen in
instellingen voor verstandelijk gehandicapten toeneemt, hetgeen ertoe leidt dat er
minder plaatsen vrijkomen. Daarnaast hebben ouders in toenemende mate behoefte
om op een gegeven leeftijd het gehandicapte kind uit het ouderlijk huis te laten
verhuizen naar een wooninstelling. Ten slotte neemt het aantal (jong)volwassenen
met niet-aangeboren hersenletsel toe, hetgeen ook leidt tot een groeiende vraag
naar plaatsen in wooninstellingen.
Het wonen in kleine, gewone woningen, zoals bungalows, wordt als kwalitatief
goed wonen beschouwd. Wonen in kleinere wooneenheden, liefst in een gewone
woonbuurt, lijkt het welzijn van de bewoners te verhogen. Anderzijds lijkt de
geografische integratie van mensen met verstandelijke beperkingen nauwelijks te
leiden tot sociale integratie (mensen met verstandelijke beperkingen hebben
nauwelijks contacten met buurtgenoten) of functionele integratie in de samenleving
(mensen met verstandelijke beperkingen nemen vrijwel geen deel aan de sociale
instituties van de samenleving, zoals onderwijs, arbeid, verkeer, culturele uitingen,
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verenigingsleven en andere vrijetijdsactiviteiten die er voor mensen zonder
beperkingen bestaan).
Over de dagbesteding die in woonvoorzieningen wordt geboden, is niet zo veel
bekend. Wel blijkt dat in instituten voor verstandelijk gehandicapten er voor de
zeer ernstig verstandelijk gehandicapte bewoners gemiddeld slechts 6,5 uur per
week gerichte dagbesteding is; voor licht en matig gehandicapten is dat gemiddeld
22 uur.
Het personeel van wooninstellingen besteedt relatief weinig tijd (circa een derde
van de beschikbare tijd) direct aan de bewoners. De meeste tijd wordt besteed aan
huishoudelijke of organisatorische werkzaamheden. De Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland wijst erop dat circa 20.000 ernstig verstandelijk gehandicapte
mensen in instellingen een uitzichtloos bestaan leiden.
12.9 Vrijetijdsbesteding
Uit hoofdstuk 9 is gebleken dat mensen met matige of ernstige lichamelijke
beperkingen over het algemeen aanmerkelijk minder vaak actief zijn dan mensen
zonder beperkingen. Dat geldt met name voor activiteiten buitenshuis (uitgaansgedrag, op vakantie gaan), maar ook voor activiteiten binnenshuis (doe-het-zelven,
lezen). Mensen met beperkingen zijn dan ook vaker ontevreden over hun vrijetijdsbesteding dan mensen zonder beperkingen. Het hebben van lichamelijke
beperkingen heeft geen duidelijke invloed op de sociale contacten.
Voor de geringere activiteit van mensen met lichamelijke beperkingen zijn
verschillende verklaringen denkbaar. Een mogelijke verklaring is dat mensen met
beperkingen minder vrije tijd hebben dan mensen zonder beperkingen, doordat zij
meer tijd kwijt zijn aan hun persoonlijke verzorging en de huishoudelijke
activiteiten. Een andere verklaring is dat openbare gebouwen niet goed toegankelijk
zijn. Hierover zijn echter geen gegevens beschikbaar. Een derde verklaring is dat
de vervoersvoorzieningen tekort schieten. Bijna 25% van de huishoudens met een
lid dat ernstige beperkingen heeft, heeft een aangepast vervoermiddel en circa 20%
ontvangt een vervoersvergoeding. Het hebben van een eigen auto of aangepast vervoermiddel draagt sterk bij aan het uitgaansgedrag. De vergoeding van vervoerskosten heeft daarentegen nauwelijks effect. Wellicht komt dit door de betrekkelijk
lage bedragen waarom het gaat. Mensen gebruiken de vervoersvergoedingen vooral
voor sociale contacten.
Naast de aangepaste vervoermiddelen en de vervoersvergoedingen is er in meer dan
de helft van de gemeenten de mogelijkheid om gebruik te maken van collectief
vervoer. Dit vervoer heeft een aantal nadelen, zoals het feit dat een passagier zich
vaak een uur van tevoren moet aanmelden, nooit precies weet hoe laat de beltaxi
komt, soms moet omrijden om andere passagiers af te leveren en niet altijd de hele
dag beschikbaar is. Bovendien sluiten de verschillende systemen voor collectief
vervoer niet altijd goed op elkaar aan.
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Mensen die gebruikmaken van het collectief vervoer of mensen die een vervoerskostenvergoeding hebben zijn relatief vaak (vaker dan mensen met een aangepast
vervoermiddel) ontevreden over deze voorziening, omdat in praktijk blijkt dat ze
minder met deze voorziening kunnen doen dan verwacht. Ruim een kwart van de
mensen die een WVG-vervoersvoorziening hebben, heeft weleens moeite met het
vervoer. Van de mensen die problemen ervaren blijft ongeveer een derde weleens
weg van afspraken of bijeenkomsten vanwege deze problemen.
Voor het lange-afstandsvervoer wordt een belangrijke rol toegedicht aan het
openbaar vervoer. Dit is echter onvoldoende bereikbaar en toegankelijk. Het
kabinet heeft onlangs besloten om een landelijke ketenkaart in te voeren, waarbij
mensen met beperkingen onder andere meer assistentie krijgen (TK 1997/1998b).
De gesubsidieerde dagopvang in de gehandicaptenzorg vervult een belangrijke
functie voor thuiswonende gehandicapten en voor mensen die in een gezinsvervangend tehuis wonen. Voor ouderen is het geboden dagprogramma soms te zwaar.
Dit verklaart waarom sommige bewoners het zonder een gestructureerde dagactiviteit moeten stellen. Aan georganiseerde vakantie- en vrijetijdsactiviteiten nemen
enkele duizenden personen deel; de meesten van hen wonen thuis bij ouders of
zelfstandig. Systematisch inzicht in de aard en de omvang van de activiteiten die
instellingen bieden ontbreekt.
12.10 Zelfstandigheid in de persoonlijke levenssfeer
Bij zelfstandigheid in de persoonlijke levenssfeer zijn in deze rapportage twee
vormen onderscheiden. Bij mensen met louter fysieke beperkingen heeft zelfstandigheid de betekenis van het zo veel mogelijk zelf doen van wat men moet of wil,
of, indien anderen daarbij moeten helpen, het zelf bepalen hoe en wanneer er
geholpen wordt. Idealiter betekent dit dat niet de hulpverleners de dagorde en de
activiteiten van een hulpvrager bepalen, maar dat, omgekeerd, hulp wordt geboden
wanneer en waar dat nodig of gewenst is.
Wie de regie over het eigen leven niet (meer) kan voeren, heeft ten minste begeleiding nodig bij de uitvoering van allerlei dagelijkse activiteiten. Volledige zelfstandigheid is niet mogelijk. Bij de categorie 'fysieke beperkingen' wordt het begrip
'zelfstandigheid' dan ook gebruikt in de betekenis van een zo normaal mogelijk
functioneren, waarbij de mogelijkheden van degenen met beperkingen zo veel
mogelijk worden benut en hun wensen worden gerespecteerd.
Verreweg het grootste deel van de mensen met ernstige lichamelijke beperkingen,
ongeveer 420.000 van de 560.000 mensen met lichamelijke beperkingen, woont
zelfstandig (74%). De mensen die niet zelfstandig wonen, voor het grootste deel
ouderen, hebben over het algemeen zeer intensieve verzorging nodig, die niet thuis
geboden kan worden. Dit aantal intramuraal verblijvende mensen blijft in de tijd
redelijk constant.

276

Hulpmiddelen en woningaanpassingen hebben grote invloed op de zelfredzaamheid
van mensen. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de WVG-evaluatie, waarin mensen aangeven dat deze voorzieningen in een aantal gevallen de hulp van anderen zelfs
geheel overbodig maken. Ongeveer een derde van de cliënten is van mening dat zij
door de WVG langer zelfstandig kunnen blijven wonen.
Daarnaast blijken woningaanpassingen en hulpmiddelen het gebruik van informele
hulp (bij de huishoudelijke activiteiten) te kunnen verminderen en daarmee de
zelfstandigheid van mensen met beperkingen te bevorderen. Dezelfde redenering
geldt voor woningaanpassingen en het gebruik van thuiszorg. Dit laatste geldt
echter vooral bij mensen met lichte beperkingen. Bij huishoudens die ernstige
beperkingen kennen, is vaak toch thuiszorg nodig. Bovendien geldt met name voor
ouderen dat als zij eenmaal gewend zijn om hulp te krijgen, zij niet makkelijk weer
van deze hulp afstappen.
Ongeveer 60% van de huishoudens met ernstige lichamelijke beperkingen woont in
een huis zonder bouwtechnische voorzieningen, dus mogelijk in een ongeschikte
woning. Ook uit de evaluatie van de WVG blijkt het niet-gebruik van woningaanpassingen hoog te zijn. Het is thans niet duidelijk waarom mensen geen woningaanpassingen hebben. In 1998 zal in het kader van de evaluatie van de WVG
aandacht worden geschonken aan het niet-gebruik ervan.
Voor de vrijetijdsactiviteiten van mensen met beperkingen zijn de juiste vervoersvoorzieningen van groot belang. Vooral het hebben van een eigen (aangepaste)
auto vergroot de deelname aan allerlei sociale en culturele activiteiten. Een vervoerskostenvergoeding blijkt hieraan minder bij te dragen, hetgeen waarschijnlijk
samenhangt met het feit dat de uitgekeerde bedragen laag zijn. Ook uit de evaluatie
van de WVG komt naar voren dat het hebben van vervoersvoorzieningen van grote
invloed is op de zelfstandigheid van mensen. Wel heeft een kwart van de mensen
die een WVG-vervoersvoorziening hebben, moeite met het vervoer, met name het
vervoer over langere afstanden. Deze laatste problemen lijken voor een belangrijk
deel te zullen worden opgelost door de landelijke ketenkaart die het kabinet op
korte termijn wil invoeren.
Ruim 50.000 personen met lichte verstandelijke beperkingen verblijven niet in een
wooninstelling. De laatste jaren zijn er meer mogelijkheden voor ouders van
kinderen met verstandelijke beperkingen om thuis voor hun kind te zorgen. Wel
behoeven deze kinderen vaak veel ondersteuning. Dit geldt met name voor
kinderen die ernstige verstandelijke beperkingen kennen en die weinig zelfredzaam
zijn (niet kunnen spreken of eten). Ouders overwegen met name hun kinderen uit
huis te laten plaatsen als die kinderen de leeftijd hebben bereikt dat andere
kinderen ook het huis uit zouden gaan. Daarnaast is er een groep ouders van jonge
kinderen met ernstige verstandelijke en lichamelijke beperkingen, voor wie de
zorg, ondanks hulp, te zwaar en te ingewikkeld is geworden. Vaak wordt voor deze
ouders ook de coördinatie van en de omgang met de vele hulpverleners thuis en
buitenshuis te veel. Van de thuiswonende kinderen met verstandelijke beperkingen
maakt vrijwel iedereen (met uitzondering van de heel jonge kinderen) gebruik van
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een vorm van dagbesteding buiten het gezin. Voor een daadwerkelijke integratie in
de maatschappij is echter meer nodig dan deze vormen van dagbesteding, die toch
bijna uitsluitend op mensen met verstandelijke beperkingen gericht zijn. Wil
integratie echt kans van slagen maken, dan zal de maatschappij meer moeten
openstaan voor mensen met verstandelijke beperkingen. Mensen met verstandelijke
beperkingen zouden dan bijvoorbeeld meer moeten worden opgenomen in het
verenigingsleven.
Circa 48.000 personen met verstandelijke beperkingen wonen in wooninstellingen
die vanuit de gezondheidszorg worden bekostigd. Dat betreft vrijwel alle personen
met ernstige verstandelijke beperkingen. Steeds meer woonvormen bieden mogelijkheden aan de bewoners om zelf vorm te geven aan het dagelijks leven. In de
afgelopen jaren heeft men zich diverse inspanningen getroost om via training van
de bewoners zelfstandiger vormen van wonen mogelijk te maken. Inmiddels komen
de grenzen in zicht. Personen met ernstige lichamelijke problemen, zoals epilepsie
en spasticiteit, of met ernstige gedragsstoornissen, vragen toch intensief toezicht en
begeleiding.

Noten
1

2
3
4
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Hetzelfde pleidooi kan worden gehouden voor het zogeheten leerlinggewicht van leerlingen in het
basisonderwijs. Dit gewicht is een vertaling van de sociaal-economische en culturele achtergrond van
leerlingen.
Er bestaat een budget voor verpleging en verzorging en een budget voor verstandelijk gehandicapten.
Hier wordt met name ingegaan op het eeerstgenoemde budget.
Met ingang van 1 januari 1998 neemt de Sociale Verzekeringsbank (SVB) een belangrijk deel van deze
werkgeverstaken op zich (deze draagt zorg voor het inhouden van premies en belastingen en dergelijke).
Hulp aan hun gehandicapte kind. Dit is twee à drie maal zo veel als ouders van niet-gehandicapte
kinderen.

SUMMARY

Introduction
This report documents the living conditions of people in the Netherlands who have
physical or intellectual disabilities. Whether such people qualify as handicapped
depends on their ability to perform certain social roles. If a person with serious
physical disabilities is still able to work, live independently, and take part in
leisure-time activities, that person is not regarded as handicapped.
Dutch government policy for the handicapped targets people with serious physical
or intellectual disabilities. In the Netherlands there are between 400,000 and
600,000 people with severe physical disabilities who live independently, that is,
outside of institutions. The figure is increasing every year, because population
growth and the gradual ageing of the population results in larger numbers of older
people, a group with a higher rate of physical disabilities. In addition, there are
more than 100,000 people with intellectual disabilities, more than half of whom are
severely disabled. There is also a slight annual increase in their numbers, due
primarily to the increased life expectancy of people with severe mental disabilities.
Education
Policy for young people with physical and intellectual disabilities aims at
promoting their integration and expanding their opportunities in the education
system, either in ordinary schools (by providing some ambulatory guidance or
adaptations) or in special education. A new policy plan to be implemented in
August 1999, is designed to facilitate their integration into ordinary schools. Pupils
with disabilities will be allotted individual budgets which can be used by the school
of their choice to finance extra facilities. Accommodating these pupils will make
special demands on the ordinary schools, such as the provision of differentiated
instruction.
Special education is being increasingly utilized in recent years, even though the
total number of young people in the population has declined. The increase has
occurred in schools for physically impaired children as well as in schools for
children with severe learning difficulties (zmlk schools). Thus, a more integrated
form of instruction has not yet been achieved, despite a marked intensification of
the ambulatory guidance.
Whether people with disabilities continue their schooling after the compulsory
phase is unknown. What is clear, however, is that young people with physical
disabilities are less likely to be enrolled in the higher forms of secondary education,
and more likely to discontinue their education after the school-leaving age.
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Research on secondary vocational education has revealed the need to improve its
accessibility.
In view of the many unanswered questions, more research is needed on the position
of people with disabilities in the educational system. It should clarify what course
the educational careers of young people with disabilities tend to take, at what points
they are in danger of stagnating, and what the exact causes for this are.
Employment
The labour market participation of people with severe disabilities lags far behind
that of the working-age population under age 55. This remains so after adjustment
for educational attainment. Recent changes in the system of disability benefits have
mainly resulted in the transfer of people with disabilities from the category of
disability claimants to that of unemployed job seekers.
There are now an estimated 250,000 disability claimants with physical disabilities
who are able to work. A large proportion of them can only do so if special facilities
are provided, such as adaptations to the work task or the workplace, or a wage
supplement to compensate for below-average productivity. A similarly large
proportion need additional training or mediation to enable their entry into the
labour market. The facilities in question are theoretically available, but no more
than a fraction of those eligible actually make use of them. Recent research has
shown that the available facilities form a confusing patchwork, are poorly
accessible, and are inadequate because so many groups have special circumstances
that disqualify them.
In spite of the inadequate facilities, a substantial number of people do manage to
find work through the mediation of the Industrial Insurance Administration Office
(GAK), the efforts of employers, and the work of the training centres and
integration projects. Given the size of the target group, however, one must conclude
that the reach and the effectiveness of the integration efforts is only modest.
Encouraging exceptions can be found in the projects that target the intellectually
disabled and in the training centres for disabled people. Although they reach fairly
small numbers of people, they are reasonably effective. That is all the more
remarkable considering that these projects and training centres serve the people
with relatively poor chances in the labour market.
New legislation is now being drafted which seeks to promote the reintegration of
people into the labour market. Agencies that provide social benefits will be made
responsible for preparing their claimants for a return to the labour market and for
supporting them once they are there. Criticism of the proposals has been mainly
that they would create a new arsenal of rather uniform facilities, making it difficult
to adapt provisions to the individual circumstances of the employees.
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Financial situation
From 1983 to 1995, the gross incomes of people without disabilities grew far faster
than those of other people with moderate or severe disabilities. The increase for the
former was about 42%, compared to only 23% for those with severe disabilities,
roughly parallelling the inflation rate of 24% in the same period. People with
severe disabilities clearly missed out on the growth in affluence experienced by
most Dutch people as a result of the booming economy.
Households that include persons with severe disabilities are far more likely to be
low-income households than other households. Within the group of households
with a severely disabled member, the percentual rise in the low-income category
was especially great during the 1980s, after changes to the disability benefit
scheme. Furthermore, people with disabilities have more health-related expenses
that are not covered by insurance. The differential between those with severe motor
disabilities and those without disabilities can be as high as 7% of their income.
In the light of all this, it comes as no surprise that households with severely
disabled members are more likely than households without disabilities to have
trouble making ends meet, to have higher housing costs, and to be in arrears on the
payment of their fixed costs.
Economic independence
Adults who had an disability from an early age have lower levels of educational
attainment than those without disabilities. They are more likely to leave school at
the basic level (junior secondary education), and they are underrepresented at the
two highest levels (senior and pre-university secondary education; university and
higher professional education).
Employers do not readily hire people with disabilities, because this could lead to
extra costs if the employee fails to attain the required level of production or again
becomes incapacitated after some time. This risk has increased since the repeal of
the Sickness Benefits Act. Moreover, education is known to be a strong
determinant of employment opportunities. Since the educational attainment of
people with moderate or severe disabilities is below average, one can argue that
they enter the labour market with a double handicap. People with severe disabilities
are far more likely than others to have low incomes. In part this is a direct
consequence of their disabilities. In addition, their lower levels of education and
labour market participation have been shown to be major causes.
The economic independence of people with disabilities could be strengthened by
promoting employment for the large group of people with disabilities who now find
themselves outside the labour process, but who are willing and able to work. Their
foremost difficulty is their low level of schooling. Investment in education and
training for both the young people and the adults would open opportunities for
them to escape from their situation of dependency.
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Living conditions
By far the largest proportion of the non-institutionalized people with severe
physical disabilities live in ordinary housing, though they are slightly less likely
than others to own their own dwelling. Because fewer of them are in paid
employment, they have more trouble obtaining mortgages. The average rent of
people with severe physical disabilities is lower than that of people without
disabilities. However, since they also have a lower average income, a slightly
higher percentage of their income goes toward housing costs.
Over 250,000 households which have a severely disabled member, occupy poorly
accessible dwellings, places with an outside or inside stairway. Many also live in
dwellings that are not properly adapted for the particular disabilities they have.
Approximately 60% of the households experiencing severe physical disabilities are
housed in dwellings with no structural adaptations, and hence possibly in
unsuitable accommodation. It is unclear as yet why they lack these facilities.
People with intellectual disabilities sometimes need structural adaptations that are
not directly related to ergonomic deficiencies, such as a room for play or
supervision. No funding for this type of adaptations is available at present.
Care, aids and adaptations
When people with severe disabilities must rely on help from others, the support for
their personal care usually comes from home care agencies. Support for household
chores tends to be provided by family care services or informal helpers from outside
the household. People who experience mild disabilities, or none at all, sometimes
receive help from private care agencies. Clients are generally satisfied with home
care, although there are growing complaints that too little help is provided. Other
complaints concern a lack of flexibility on the part of the agencies, a high staff
turnover, and poor training and poor attitudes on the part of staff.
Household aids and adaptations are of great importance for people’s self-reliance,
reducing their dependence on informal care for their household activities. The same
holds for home adaptations and the utilization of home care services by persons
with milder disabilities, although those with more serious disabilities often still
require home care.
One alternative to standard home care is the so-called personal budget. Clients who
qualify for this receive a sum of money to purchase the help that best suits their
own needs. There are a number of reasons why people apply for such a budget.
Some believe it will enable them to get assistance which is better tailored to their
needs or which they can exercise more control over. Some are dissatisfied with
home care, some have been waitlisted for family care, and others feel they are not
receiving enough hours of care.
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The personal budget evidently solves some of the problems people experience with
home care services, but it also has its drawbacks. Many people are daunted by the
complexity of the scheme, by the obligations it entails, or by being placed into the
role of employer.
More than 50,000 people with moderate intellectual disabilities live independently,
many of them with their parents. More possibilities have been created in recent
years for parents to look after their intellectually disabled children at home. Many
such children still need external support, particularly those with severe disabilities
who lack self-sufficiency (cannot speak or eat). Many parents of such children
indicate a need for more diversified forms of support, such as emotional support or
care outside the home. Subsidized day care has an important function for
intellectually disabled people who live at home or in hostels. Several thousand
people take part in organized leisure-time activities.
Parents generally consider placing their children away from home at an age when
other children would also be leaving home. For some other parents with young
children who have severe physical or intellectual disabilities, the caregiving tasks
become too heavy or complicated, even with outside help. In many cases, the
interaction with the many types of professionals becomes too much for them.
The combination of housing and care
More than 200,000 people live in residential facilities which also provide care, and
which are subsidized by the health care system. Three quarters of them are aged 70
or older. The population of facilities for the disabled continues to grow, and there
are long waiting lists. A number of different causes for this can be pinpointed.
First, the life expectancy of people with intellectual disabilities is increasing. This
causes the numbers of older residents in institutions to grow, which in turn means
that fewer places are vacated. Second, parents of disabled children increasingly feel
the desire to have their children move from the parental home to an institution after
a certain age. Third, the number of young people and adults with non-congenital
brain damage is increasing, which likewise boosts the demand for institutional
places.
About 48,000 people with intellectual disabilities now live in institutions funded by
the health care system. Virtually all such persons are severely disabled. Various
efforts have been made in recent years to train residents for more independent
forms of living. The limits of such an approach are now in sight. People with
severe physical problems, such as epileptics or spastics, or those with serious
behavioural disorders, still require intensive supervision and guidance.
Living in smaller units, preferably in ordinary neighbourhoods, appears to enhance
the well-being of institutional residents. However, such geographical integration
does not seem to significantly improve the social integration of people with
intellectual disabilities - they have few contacts with neighbourhood people. Nor
283

does it achieve their functional integration into society - they scarcely take part in
education, employment, social intercourse, cultural events or other such activities
that exist for people without disabilities.
There is little systematic insight into the nature and scale of the activities offered by
organizations and institutions. It has been found, however, that the staffs of
residential institutions spend relatively little time (about one third of their available
time) directly on the residents, and that they spend a sizeable amount of time on
household and organizational tasks. The Association for the Care of the
Handicapped in the Netherlands (VGN) has estimated that 20,000 institutionalized
people with severe intellectual disabilities lead a hopelessly forlorn existence.
Leisure activities
Most people with a physical disability are considerably less active than others. This
is especially true of activities outside the home (entertainment, holiday trips), but it
applies to activities within the home as well (do-it-yourself chores, reading). People
with disabilities are also more likely to be discontented with their leisure activities.
Having a car or an adapted vehicle of one's own acts as a strong incentive to leave
the house. Transport allowances, by contrast, have little effect, possibly because
they are rather meagre. It is clear that easy access to a means of transport strongly
bolsters people's independence. However, a quarter of the people who have a
vehicle funded by the Services for the Disabled Act (WVG) have difficulty with
their transportation, especially over longer distances. Most of the latter problems
will probably be solved by the nationwide 'chain mobility card' about to be
introduced by the government.
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BIJLAGE A GERAADPLEEGDE 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
voorzieningen als op meting van een breed scala van kenmerken die een huishouden en de individuele personen binnen een huishouden karakteriseren.
Doelpopulatie
Steekproefeenheid
Entiteiten
Steekproefkader
Verzamelmethode
Opdrachtgever
Frequentie
Soort onderzoek
Weging

Berichtgevers
Verslagperiode

AVO'83
Uitvoerder veldwerk
Veldwerkperiode
Steekproefmethode
Steekproefomvang
Respons
AVO'87
Uitvoerder veldwerk
Veldwerkperiode
Steekproefmethode

NL-bevolking van 6 jaar en ouder, zelfstandig wonend
huishouden
personen en huishoudens
PTT-afgiftepuntenbestand
mondelinge + schriftelijke vragenlijst
Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
vierjaarlijks, sinds 1979
enquête
personen: naar leeftijd, geslacht, burgerlijke staat,
urbanisatiegraad (vanaf 1995 'stedelijkheid');
huishoudens: naar weegfactor hoofd huishouden
voor sommige kinderen één van de ouders
het gebruik van voorzieningen wordt gepeild voor een
voorgaande periode, variërend van enkele maanden tot
enkele jaren

NSS/Marktonderzoek BV
september 1983 - november 1983
enkelvoudige aselecte adressensteekproef
9.908 huishoudens
5.774 huishoudens/14.869 personen (58%)

Steekproefomvang
Respons

NSS/Marktonderzoek BV
oktober 1987 - december 1987
enkelvoudige aselecte adressensteekproef, met extra
adressen in vier grote steden + Haarlem
10.302 huishoudens
6.496 huishoudens/16.151 personen (63%)

AVO'91
Uitvoerder veldwerk
Veldwerkperiode

NSS/Marktonderzoek BV
september 1991 - december 1991
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Steekproefmethode
Steekproefomvang
Respons
AVO'95
Uitvoerder veldwerk
Veldwerkperiode
Steekproefmethode
Steekproefomvang
Respons

tweetraps: gemeenten, adressen; stratificatie naar
gemeentegrootte
12.797 huishoudens
5.458 huishoudens/13.105 personen (43%)

GfK InterAct
september 1995 - januari 1996
tweetraps: gemeenten, adressen; stratificatie naar
gemeentegrootte
9.305 huishoudens
6.421 huishoudens/14.489 personen (69%)

Doorlopend budgetonderzoek (BO)
Het doel van het Budgetonderzoek is het verschaffen van statistische informatie
over de bestedingen van typen huishoudens, gerelateerd aan kenmerken van het
huishouden zoals grootte en samenstelling, inkomen en sociaal-economische categorie van het huishouden, kenmerken van de woning en het bezit van duurzame
consumptiegoederen. Hiertoe worden gedurende een jaar gegevens verzameld over
bestedingen, inkomsten en achtergrondkenmerken bij een steekproef van Nederlandse huishoudens. Gedurende een kwart maand houden de huishoudens nauwgezet een huishoudboekje bij, de rest van het jaar noteren zij alleen de grotere
uitgaven. Gestreefd wordt naar een nettosteekproefomvang van 2.000 huishoudens.
De initiële respons is circa 25% van de benaderde huishoudens. De uitval is circa
15% van de deelnemende huishoudens.
Doelpopulatie
Steekproefeenheid
Entiteiten
Steekproefkader
Steekproefmethode
Verzamelmethode
Opdrachtgever
Uitvoerder veldwerk
Frequentie
Soort onderzoek
Weging

BO'80
Veldwerkperiode
Nettorespons
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NL-huishoudens
huishouden
huishoudens
geografisch basisregister; algemeen bedrijfsregister;
deelnemers voorgaande budgetonderzoeken
tweetraps: gemeenten, adressen; prestratificatie:
optimale allocatie
mondelinge en schriftelijke vragenlijst, huishoudboekje
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
doorlopend
enquête
sociaal-economische categorie, nettohuishoudensinkomen, omvang huishouden, eigendomsverhouding
woning, geslacht alleenstaanden

1980
2.859 huishoudens

BO'81
Veldwerkperiode
Nettorespons

1981
2.897 huishoudens

BO'85
Veldwerkperiode
Nettorespons

1985
2.852 huishoudens

BO'86
Veldwerkperiode
Nettorespons

1986
1.946 huishoudens

BO'90
Veldwerkperiode
Nettorespons

1990
2.762 huishoudens

BO'91
Veldwerkperiode
Nettorespons

1991
1.067 huishoudens

BO'94
Veldwerkperiode
Nettorespons

1994
2.050 huishoudens

BO'95
Veldwerkperiode
Nettorespons

1995
2.069 huishoudens

Doorlopend leefsituatieonderzoek (DLO)
Het Doorlopend leefsituatieonderzoek geeft een breed overzicht van objectieve en
subjectieve kenmerken van de leefsituatie van de Nederlandse bevolking. Naast
gegevens over achtergrondkenmerken komt informatie beschikbaar over de
woonsituatie, het milieu, de kwaliteit van de arbeid, de besteding van de vrije tijd,
maatschappelijke participatie, gezondheidsbeleving, medische consumptie, welzijn,
sociale relaties en tevredenheid met leefsituatieaspecten.
Doelpopulatie
Steekproefeenheid
Entiteiten
Steekproefkader
Steekproefmethode
Verzamelmethode
Opdrachtgever
Uitvoerder veldwerk

NL-bevolking van 13 jaar en ouder; vanaf 1994: 18 jaar
en ouder
persoon
personen
geografisch basisregister
drietraps: gemeenten, adressen, personen
mondeling (CAPI) + schriftelijk (jeugd 13-24 jaar)
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
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Frequentie
Soort onderzoek
Weging

doorlopend (12 deelsteekproeven per jaar), sinds maart
1989
enquête
naar leeftijd, geslacht, urbanisatiegraad

DLO'89
Veldwerkperiode
Steekproefomvang
Respons

maart 1989 - december 1989
7.014 personen
3.100 personen (44%)

DLO'90
Veldwerkperiode
Steekproefomvang
Respons

1990
10.587 personen
4.939 personen (47%)

DLO'91
Veldwerkperiode
Steekproefomvang
Respons

1991
13.046 personen
6.061 personen (46%)

DLO'92
Veldwerkperiode
Steekproefomvang
Respons

1992
14.203 personen
6.440 personen (45%)

DLO'93
Veldwerkperiode
Steekproefomvang
Respons

1993
13.746 personen
6.367 personen (46%)

DLO'94
Veldwerkperiode
Steekproefomvang
Respons

1994
6.611 personen
3.423 personen (52%)

DLO'95
Veldwerkperiode
Steekproefomvang
Respons

1995
6.611 personen
3.423 personen (52%)

Enquête beroepsbevolking ouderen 1996 (EBB-ouderen '96)
In de Enquête beroepsbevolking worden gegevens verzameld ten behoeve van de
beschrijving van personen naar hun positie op de arbeidsmarkt. In de EBB van
1996 zijn extra vragen over de leefsituatie opgenomen voor personen van 65 jaar en
ouder die niet werkzaam zijn of minder dan 12 uur per week werkzaam zijn in een
of meer betaalde werkkringen. Deze vragen hebben betrekking op de woonsituatie,
298

veiligheid en slachtofferschap, gezondheid en validiteit, maatschappelijke participatie, voorzieningengebruik en eigen bijdragen, en de inkomenspositie.1
Doelpopulatie
Steekproefeenheid
Entiteiten
Steekproefkader
Steekproefmethode
Verzamelmethode
Opdrachtgever
Uitvoerder veldwerk
Frequentie
Soort onderzoek
Weging
Berichtgevers

Veldwerkperiode
Steekproefomvang
Respons

NL-bevolking van 65 jaar en ouder, zelfstandig wonend
huishouden
personen en huishoudens
geografisch basisregister
tweetraps: gemeenten, adressen; stratificatie naar
gemeente
mondelinge vragenlijst (CAPI)
Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
eenmalig (zie noot 1)
enquête
leeftijd, geslacht, burgerlijke staat, stedelijkheid
voor 731 personen is de vragenlijst door verzorgers
beantwoord (proxi).
juli 1995 - maart 1996
ca.16.000 personen
9.230 personen (58%); 7.213 huishoudens

Onderzoek naar ouderen in instellingen (OII'96)
Als aanvulling op gegevens over thuiswonende ouderen is onderzoek gedaan naar
ouderen in instellingen, om representatieve uitspraken te kunnen doen over de
gehele oudere bevolking. Het onderzoek bevat vragen naar onder meer de gezondheid, woonsituatie, contacten, voorzieningengebruik en de algemene leefsituatie.
Doelpopulatie

Steekproefeenheid
Entiteiten
Steekproefkader
Steekproefmethode
Verzamelmethode
Opdrachtgever
Uitvoerder veldwerk
Frequentie
Soort onderzoek
Weging
Berichtgevers

NL-bevolking van 65 jaar en ouder, woonachtig in
verzorgingshuis, verpleeghuis of psychiatrische
instelling
persoon
personen
adressenbestand VVZS, Adresgids ouderenzorg 1995 en
ledenlijst Nederlandse Zorgfederatie
tweetraps: instellingen gestratificeerd naar regio,
personen in instelling
mondeling; schriftelijk als een proxi heeft geantwoord
Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
Instituut voor Toegepaste Sociale Wetenschappen (ITS)
eenmalig
enquête
geen
bij 437 personen is de vragenlijst schriftelijk ingevuld
door de eerstverzorgende en/of een familielid (proxi)
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Veldwerkperiode
Verslagperiode

Steekproefomvang
Respons

maart 1996 - mei 1996
het gebruik van voorzieningen wordt gepeild voor een
voorgaande periode variërend van enkele maanden tot
een jaar
221 instellingen/1.197 personen
202 instellingen (91%)/1.108 personen (93%)

Tijdsbestedingsonderzoek (TBO)
Het Tijdsbestedingsonderzoek is een vijfjaarlijks onderzoek onder de Nederlandse
bevolking. Naast achtergrondvragen en algemene vragen over tijdsbesteding wordt
gedurende 1 week een dagboek bijgehouden met activiteiten per kwartier.
Doelpopulatie
Steekproefeenheid
Entiteiten
Steekproefkader
Steekproefmethode
Verzamelmethode
Opdrachtgever
Uitvoerder veldwerk
Frequentie
Soort onderzoek
Weging

TBO'95
Veldwerkperiode
Verslagperiode
Steekproefomvang
Respons

NL-bevolking van 12 jaar en ouder
persoon
personen
PTT-afgiftepuntenbestand
enkelvoudig aselect met random route
mondelinge en schriftelijke vragenlijst + dagboek
Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en anderen
Intomart
vijfjaarlijks, sinds 1975
enquête
naar leeftijd, geslacht, urbanisatiegraad, plaats in het
gezin en werkzaamheid

oktober 1995 - november 1995
1-7 oktober en 8-14 oktober 1995
7.922 personen
3.227 personen (41%)

Noot
1

Er is in 1997 ook een Enquête beroepsbevolking ouderen afgenomen, waarin echter deels andere vragen zijn gesteld dan in de EBB-ouderen
'96.
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BIJLAGE B SCP-MAAT VOOR BEPERKINGEN

Het SCP heeft op basis van het AVO'95 (zie bijlage A) een meetinstrument ontwikkeld om de mate van lichamelijke beperkingen bij de Nederlandse bevolking vast te
kunnen stellen. Dit meetinstrument is grofweg in drie stappen gemaakt: itemselectie, weging van de items tot constructen en weging van de constructen tot één
maat voor beperkingen. In deze bijlage wordt een beeld geschetst van de manier
waarop de beperkingenmaat is opgebouwd. Voor een zeer gedetailleerde beschrijving van de constructie zij verwezen naar De Wit (1997).
De eerste stap is de selectie van de items. Items die in aanmerking komen om in de
beperkingenmaat te worden opgenomen, moeten de verschillende facetten van een
onderliggend construct beschrijven. Bijvoorbeeld, om een indruk te krijgen van de
problemen die mensen kunnen ondervinden in hun dagelijkse huishoudelijke bezigheden, kan men niet volstaan met een enkele vraag naar het huishouden. Daarom
zijn in de SCP-beperkingenmaat zeven items opgenomen die problemen opsporen
bij dagelijkse huishoudelijke handelingen (zoals boodschappen doen, een bed
verschonen of een warme maaltijd klaarmaken). Met behulp van een Principalsanalyse zijn de gewichten gevonden die de ernst van de problemen weergeven.
Deze zeven items zijn samengevoegd tot één construct, namelijk de beperkingen bij
de dagelijkse huishoudelijke handelingen.
Uiteindelijk zijn op basis van gewogen items constructen ontwikkeld voor
- horen
- zien
- persoonlijke verzorging of adl
- verplaatsen
- huishoudelijke verzorging of hdl
- zitten en staan
- het gebruik van arm of hand.
Met uitzondering van het construct 'arm/handfunctie', dat niet goed binnen de SCPmaat viel in te passen, zijn alle constructen opgenomen in de SCP-maat voor
beperkingen. Deze constructen zijn (door toedoen van de Principals-analyse) van
een interval-meetniveau. Voordat deze constructen gewogen kunnen worden tot een
algemene beperkingenmaat, moeten ze ingedeeld worden in drie klassen. De
klassen zijn: niet-beperkt, matig beperkt en ernstig beperkt. De indeling wordt
gemaakt op grond van de ervaringsregel dat een derde van de bevolking matig
beperkt is en dat een negende ernstig beperkt is.
Net zoals de items zijn gewogen tot de afzonderlijke constructen, worden nu de
constructen (in drie klassen) gewogen tot één beperkingenmaat. Deze maat is ook
weer een intervalschaal, die weer volgens de ervaringsregel verdeeld wordt.
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Naast de algemene maat voor beperkingen is ook een maat voor motorische
beperkingen ontwikkeld, waarbij de constructen 'zien' en 'horen' buiten
beschouwing zijn gelaten.
In tabel B.1 wordt een overzicht gepresenteerd van de verdeling van zelfstandig
wonende mensen die ernstige beperkingen ervaren. In de eerste kolom staan de
afzonderlijke items vermeld, met daarachter de verdeling in regelpercentages over
de verschillende antwoordcategorieën. In de vijfde kolom staan de zes typen
beperkingen, zoals die zijn opgebouwd uit de afzonderlijke items. Ook hierachter is
de verdeling over de verschillende categorieën in regelpercentages gepresenteerd.

Tabel B.1 Overzicht van de typen beperkingen die mensen ondervinden en de activiteiten waarmee zij moeite
hebben bij mensen die ernstige beperkingena ervaren (horizontaal gepercenteerd)
activiteit

type beperking

goed/ matig/
slecht/
zonder
met kan niet/
moeite moeite hulp nodig
horen wat 1 persoon zegt
88
11
2
horen wat 4 personen zeggen
75
10
15
krantenkoppen lezen
gewone krantenletters lezen
gezicht van afstand herkennen

81
91

13
9

7
1

85

10

5

zitten/opstaan
in/uit bed
aan-/uitkleden
gezicht/handen wassen
zich volledig wassen
toilet gebruiken

27
27
30
80
49
65

67
66
59
15
37
30

6
7
11
5
14
5

trap op/af
woning in/uit
zich buiten verplaatsen

7
43
16

68
46
64

boodschappen doen
warme maaltijd maken
bed verschonen
was doen
klussen op huishoudtrap
licht huishoudelijk werk
zwaar huishoudelijk werk

17
47
16
33
10
37
10

38
28
38
34
10
38
88

horen

zien
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matige ernstige
beperbeperkingen
kingen
17
8

73

20

7

persoonlijke verzorging (adl)

9

54

38

25
11
20

lopen

1

33

66

45
25
46
33
79
24
81

hdl

1

26

74

9

33

59

10 minuten staan
11
36
53 zitten en staan
10 minuten zitten
7
32
61
30 minuten staan/zitten
13
30
58
a
Gemeten met behulp van de algemene maar voor beperkingen.
Bron: SCP (AVO'95)

geen
beperkingen
75

Opvallend is dat mensen die ernstige beperkingen ervaren, vooral slecht scoren op
de motorische constructen, met name hdl. Zintuiglijke beperkingen hebben een
minder grote invloed op het eindresultaat 'ernstige beperkingen'.
In de constructie van de beperkingenmaat is rekening gehouden met eventuele
seksespecifieke antwoorden. Te denken valt hierbij aan mannen die zeggen geen
eten te kunnen bereiden. Wanneer zij dit nooit hebben geleerd, maar lichamelijk
wel zouden kunnen, dan is er geen sprake van een fysieke beperking.
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BIJLAGE C OVERZICHT VAN REÏNTEGRATIE-INSTRUMENTEN

A

Incentives voor de werkgever

1. Loondispensatie Wet arbeid gehandicapte werknemer (WAGW)
De gehandicapte werknemer, die als gevolg van zijn beperking minder
presteert dan zijn niet-gehandicapte collega's, heeft desalniettemin recht op een
volwaardig inkomen. Dit inkomen bestaat uit een door de werkgever betaalde
looncomponent, in overeenstemming met de (verminderde) arbeidsprestatie,
aangevuld met een door de bedrijfsvereniging verstrekte loondispensatie. De
bedoeling is dat werkgevers als gevolg van deze regeling afzien van risicoselectie ten aanzien van mensen met beperkingen.
2. Loonkostensubsidie en inwerk- en begeleidingssubsidie
De bedrijfsverenigingen hebben een bemiddelingstaak ten aanzien van personen die ten gevolge van beperkingen belemmeringen ondervinden op de
arbeidsmarkt. Als de werkgever iemand in dienst neemt door bemiddeling van
de bedrijfsvereniging, of in dienst houdt in een aangepaste of andere functie
door tussenkomst van de bedrijfsvereniging, kan hij van de bedrijfsvereniging
een loonkostensubsidie verkrijgen van maximaal 25% van het brutoloon van de
desbetreffende werknemer. In deze gevallen kan ook een eenmalige inwerk- en
begeleidingssubsidie worden verkregen.
3. Jobcoaching/supported employment
De bedrijfsvereniging kan aan de werkgever die een gehandicapte werknemer
in dienst heeft een vergoeding geven voor de noodzakelijke persoonlijke
ondersteuning van deze werknemer bij het verrichten van arbeid. Deze steun,
die met name wordt gegeven aan verstandelijk gehandicapten, wordt geboden
door een jobcoach, in dienst van een instelling voor supported employment.
4. Overname loonbetalingsplicht bij ziekte door de bedrijfsvereniging
De werkgever moet gedurende het eerste jaar van ziekte van een werknemer
minstens 70% van het loon doorbetalen. Er is echter een uitzondering: als de
werknemer een ex-arbeidsongeschikte is (minder dan drie jaar geleden
WAO'er of een jaar of langer ziek geweest) krijgt die een Ziektewetuitkering.
Op deze manier lijdt de werkgever geen schade vanwege het verhoogde
ziekterisico van ex-arbeidsongeschikten. Het is de bedoeling dat hiervan een
stimulans uitgaat om (ex-)arbeidsongeschikten in dienst te nemen.
5. Versnelde herziening van de arbeidsongeschiktheidsuitkering
Als de arbeidsongeschiktheid van een werkende (gedeeltelijk) arbeidsongeschikte toeneemt, wordt de WAO/AAW-uitkering versneld (binnen vier
weken) verhoogd. De werkgever mag deze (verhoging van de) uitkering in
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mindering brengen op het loon. Dit instrument geldt als een aanvulling op
instrument nr. 4.
6. Versnelde toekenning van de arbeidsongeschiktheidsuitkering
Als een werknemer die vroeger een gedeeltelijke WAO/AAW-uitkering kreeg,
binnen vijf jaar vanwege dezelfde oorzaak opnieuw (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt wordt, wordt de WAO/AAW-uitkering versneld (binnen vier weken)
toegekend. Zie verder instrument nr. 5.
7. Werkgeversvoorzieningen
Op grond van de WAGW is de werkgever verplicht aanpassingen aan de
arbeidsplaats aan te brengen indien de beperkingen van de werknemer dit
noodzakelijk maken (zie instrument nr. 8). De kosten hiervan kunnen, in de
vorm van een periodieke vergoeding zolang de werknemer in dienst is, vergoed
worden vanuit de AAW.
B

Verplichtingen en/of sancties voor de werkgever

8. Verplichting voor de werkgever de arbeidsplaats van de gehandicapte
werknemer aan te passen
Een werkgever die een gehandicapte werknemer in dienst heeft, is verplicht de
samenstelling en toewijzing van arbeid, de inrichting van de arbeidsplaats, de
productie- en werkmethoden en de bij de arbeid te gebruiken hulpmiddelen aan
de werknemer aan te passen. Tevens is de werkgever verplicht de inrichting
van het bedrijf aan te passen. Een werkgever die niet aan deze plicht voldoet,
kan door de Arbeidsinspectie tot naleving worden gedwongen.
9. Registratie- en informatieplicht met betrekking tot gehandicapte werknemers
De werkgever is verplicht een administratie bij te houden van het aantal in
dienst zijnde gehandicapte werknemers en daarvan opgave te doen aan de
bedrijfsvereniging, opdat deze kan beoordelen in hoeverre de werkgever
voldoet aan de taakstelling in het kader van de WAGW.
10. Quotumverplichting, bijdrage- en tegemoetkomingsregeling
De mogelijkheid bestaat om bij Algemene maatregel van bestuur voor specifieke bedrijfstakken een quotumverplichting in te voeren, die inhoudt dat
iedere werkgever verplicht is een bepaald percentage (variërend van 3% tot
7%) gehandicapte werknemers in dienst te hebben. Dit kan gebeuren wanneer
de indruk bestaat dat er onvoldoende wordt gedaan om gelijke kansen voor
gehandicapte en niet-gehandicapte werknemers te bevorderen. Dit instrument
is tot op heden niet geëffectueerd. Zou het wél worden toegepast, dan geldt
tevens een bijdrage- en tegemoetkomingsregeling, die inhoudt dat de werkgevers die boven het quotum uitkomen een tegemoetkoming krijgen, terwijl
degenen die het quotum niet halen een periodieke bijdrage moeten betalen.
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11. Privaatrechtelijke verplichting van de werkgever om de eigen werknemer
passende arbeid aan te bieden
Wanneer werknemers gedeeltelijk arbeidsongeschikt worden en hun oude werk
niet meer (volledig) kunnen verrichten, kunnen zij hun werkgever aanbieden
voortaan arbeid te verrichten waartoe zij nog wel in staat zijn (bijvoorbeeld
minder uren of slechts een deel van de oude arbeidstaak of geheel andere
(nader te specificeren) passende arbeid). De werkgever is verplicht dit aanbod
te accepteren.
12. Verplichting om de werknemer na 13 weken ziekte ziek te melden bij de
bedrijfsvereniging
Als een werknemer 13 weken achtereen ziek is, moet de werkgever dit melden
bij de bedrijfsvereniging en tegelijk een in overleg met de werknemer opgesteld
reïntegratieplan overleggen. Wanneer de werkgever te laat is, wordt de verplichting tot doorbetaling van het loon (die geldt gedurende een jaar) met de
duur van de vertraging verlengd; het ingaan van de WAO-uitkering loopt
eenzelfde vertraging op. Op deze manier heeft de werkgever belang bij het
tijdig in gang zetten van het reïntegratieproces.
13. Verplichting tot opstellen van een reïntegratieplan
Zoals uit de beschrijving van instrument nr. 12 blijkt, is de werkgever na
13 weken ziekte van de werknemer verplicht in overleg met de werknemer een
reïntegratieplan op te stellen en over te leggen aan de bedrijfsvereniging. De
bedrijfsvereniging kan een boete opleggen als hieraan niet wordt voldaan. Aan
de hand van het plan kan de bedrijfsvereniging beoordelen of er voldoende
gedaan wordt aan de reïntegratie van de werknemer en of zij eventueel zelf
stappen dient te ondernemen.
14. Sanctie werkgever bij het niet aanbieden van passende arbeid in het tweede
ziektejaar
De werkgever is verplicht de werknemer passende arbeid aan te bieden wanneer deze meer dan een jaar ziek is (en in de WAO belandt). Wanneer hij dit
zonder goede grond nalaat, is hij een boete aan de bedrijfsvereniging verschuldigd. In de praktijk bemiddelt de bedrijfsvereniging, met het doel passende
arbeid voor de arbeidsongeschikt geworden werknemer te vinden bij de oude
werkgever. De sanctie dient als stok achter de deur voor het geval de werkgever
niet aan deze bemiddelingspoging wil meewerken.
15. Sanctie werkgever bij het niet aanbieden van passende arbeid
Na een jaar ziekte bestaat de kans dat de werknemer nog wel ziek is, maar niet
arbeidsongeschikt in de zin van de WAO (hij kan zijn eigen werk niet meer
doen, maar wel ander werk). De werkgever hoeft hem dan in beginsel niet
langer zijn loon door te betalen. Als de werkgever geen andere, passende
arbeid aanbiedt, zou de werknemer in de WW komen. De werkgever is echter
verplicht andere, passende arbeid aan te bieden als deze binnen de organisatie
voorhanden is. Om die reden is een verhaalsmogelijkheid in het kader van de
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WW ingesteld: wanneer andere, passende arbeid binnen de onderneming
voorhanden is, maar de werkgever de werknemer zonder deugdelijke grond
niet in de gelegenheid stelt om die te verrichten, kan de bedrijfsvereniging het
loon dat de werknemer had kunnen verdienen, op de werkgever verhalen.
16. Verhaalsrecht bedrijfsvereniging
De bedrijfsvereniging is bevoegd om op de werkgever die zonder deugdelijke
grond weigert mee te werken aan de realisatie van werkvoorzieningen ten
behoeve van een persoon die bij hem in dienst is, een bedrag te verhalen dat
gelijk is aan het loon dat die persoon niet ontvangt omdat de werkvoorziening
niet toegepast kan worden.
17. Verplichting een arbeidsomstandighedenbeleid te voeren
Op grond van artikel 4 van de Arbo-wet is iedere werkgever verplicht binnen
zijn onderneming een arbeidsomstandighedenbeleid te voeren, dat erop gericht
is om een zo groot mogelijke veiligheid, een zo goed mogelijke bescherming
van de gezondheid en bevordering van het welzijn van de werknemers in het
bedrijf te realiseren. Dit houdt onder meer in dat er ziekteverzuimbegeleiding
is en een arbeidsgezondheidskundig spreekuur. Afgezien van het feit dat hiervan een preventieve werking uitgaat, is tevens de verwachting dat als gevolg
van dit beleid zieke werknemers zo snel mogelijk weer aan het werk kunnen
gaan.
C

Incentives voor de werknemer

18. Loonsuppletie
De bedrijfsvereniging kan aan een gedeeltelijk arbeidsongeschikte die werk
aanvaardt tegen een loon dat lager is dan zijn theoretische verdiencapaciteit
(bepalend voor de hoogte van de uitkering), een loonsuppletie toekennen. Het
gat tussen de theoretische verdiencapaciteit en de werkelijke verdiensten wordt
hiermee (gedeeltelijk) gedicht, met de bedoeling een belemmering bij het aanvaarden van arbeid weg te nemen.
19. Garantieregeling voor oudere arbeidsongeschikten
Als een arbeidsongeschikte weer gaat werken en vervolgens weer in de WAO
belandt, bestaat het risico dat de nieuwe WAO-uitkering lager is dan de oude.
Dit kan een belemmering zijn om weer te gaan werken. Voor oudere arbeidsongeschikten (45 jaar of ouder) is daarom een garantieregeling ingevoerd, die
inhoudt dat, wanneer zij binnen vijf jaar na de werkhervatting opnieuw uitvallen, de nieuwe uitkering niet lager zal zijn dan de oude.
20. Proefplaatsing en reïntegratie-uitkering
De gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemer (die AAW/WAO en
WW ontvangt) heeft de mogelijkheid om gedurende een proefperiode van
maximaal drie maanden onbeloonde werkzaamheden te verrichten bij een
potentiële werkgever (met het doel de werkgever zover te krijgen dat deze hem
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daarna in dienst neemt). Tijdens de proefplaatsing ontvangt de werknemer een
reïntegratie-uitkering van de bedrijfsvereniging, zodat hij er qua inkomen niet
op achteruitgaat.
21. Uitstel herbeoordeling tijdens reïntegratie-activiteiten
Volgens de wet dient binnen een jaar na ingang van een AAW/WAO-uitkering
bezien te worden of er gronden zijn voor herziening of intrekking van de uitkering (herbeoordeling). Dit werkt niet bepaald stimulerend als mensen juist
bezig zijn aan hun terugkeer in het arbeidsbestel te werken. Daarom is bepaald
dat van de voorgeschreven termijn van een jaar kan worden afgeweken als de
betrokkene bezig is met activiteiten die gericht zijn op werkhervatting, waartoe
behoren:
het proces van (her)plaatsing bij een werkgever;
het aanvangen van arbeid als zelfstandige;
het volgen van een opleiding of scholing.
22. Uitstel schatting tijdens scholing
Het is mogelijk dat de arbeidsongeschiktheid van iemand die deelneemt aan
een opleiding of scholing juist daardoor afneemt (deze persoon kwalificeert
zich voor arbeid die hij ondanks zijn belemmeringen wél kan verrichten).
Eigenlijk is dit ook de bedoeling van de scholing. Dit effect zou een belemmering kunnen vormen om aan scholing deel te nemen. Daarom is bepaald dat
tijdens de scholing het arbeidsongeschiktheidspercentage niet herzien wordt,
althans niet in verband met ontwikkelingen in de arbeidsongeschiktheid die
een gevolg zijn van het volgen van de scholing.
23. Uitstel schatting na scholing
Om dezelfde reden als hiervoor vermeld bij instrument nr. 22 is besloten dat
een eventuele herziening van het arbeidsongeschiktheidspercentage wegens
ontwikkelingen in de arbeidsongeschiktheid die een gevolg zijn van het volgen
van de scholing, wordt uitgesteld tot een jaar na voltooiing van de opleiding of
scholing. Op deze manier heeft de betrokkene een jaar de tijd om een functie te
zoeken die past bij zijn nieuw verworven bekwaamheden, zonder dat er gevolgen zijn voor zijn recht op uitkering.
24. Uitstel afschatting na aanvaarden arbeid
Als het onzeker is of de arbeidsongeschikte het aangeboden werk ook
duurzaam kan hervatten of wanneer getwijfeld wordt over de vraag of de arbeid
wel passend is, dan wordt het arbeidsongeschiktheidspercentage voorlopig op
het oude niveau gehandhaafd. Dit is bedoeld als stimulans voor de arbeidsongeschikte om (in vorengenoemde twijfelgevallen) te gaan werken. Hij loopt
zo immers voorlopig niet het risico om afgeschat te worden.
25. Herziening naar hoger dagloon
Indien een gedeeltelijk arbeidsongeschikte weer gaat werken tegen een hoger
uurloon dan het uurloon uit de baan waaruit hij arbeidsongeschikt was gewor308

den, en vervolgens opnieuw uitvalt, dan wordt zijn AAW/WAO-uitkering
herzien op grond van het nieuwe (hogere) uurloon. Dit is bedoeld als stimulans
voor gedeeltelijk arbeidsongeschikten om opnieuw te gaan werken, ook als de
vrees bestaat dat hij na enige tijd toch weer zal moeten terugvallen op de
WAO.
26. Ontslagbescherming
Gedurende de eerste twee jaar van ziekte mag een werknemer niet ontslagen
worden. Daarna is ontslag mogelijk, mits de Regionaal directeur voor de
arbeidsvoorziening hiertoe vergunning verleent. Deze mag de ontslagvergunning niet verlenen als de werkgever heeft verzuimd aan te tonen dat hij
in redelijkheid niet in staat is passend werk te verschaffen. Deze bepaling geldt
uitdrukkelijk ook voor werknemers die voor minder dan 15% arbeidsongeschikt zijn (en dus geen WAO-uitkering krijgen).
27. Werknemersvoorzieningen
De bedrijfsvereniging kan aan AAW-verzekerden en WAO'ers voorzieningen
verstrekken tot behoud, herstel of bevordering van de arbeidsgeschiktheid, de
zogenoemde werkvoorzieningen. Het gaat daarbij onder meer om werkaanpassingen, hulpmiddelen, vervoersvoorzieningen en scholing. Deze mogelijkheid bestaat ook bij reïntegratie bij een nieuwe werkgever. Voorheen werden
vrijwel alle gehandicaptenvoorzieningen verstrekt in het kader van de AAW.
Met de invoering van de WVG zijn deze voorzieningen overgeheveld naar de
gemeenten, met uitzondering van de hier bedoelde werkvoorzieningen, die in
de AAW bleven.
28. Stimuleringsuitkering
Mensen die in 1993 50 jaar of ouder waren, al vanaf 1990 in de WAO zaten,
en tussen 1 februari 1992 en 1 februari 1994 zijn gaan werken, hebben recht op
een stimuleringsuitkering, die ook achteraf kan worden aangevraagd. Er is
geen uiterste termijn gesteld aan de datum van aanvrage. In theorie kan nog
steeds gebruik worden gemaakt van het recht een stimuleringsuitkering aan te
vragen.
29. Taakverlichting alleenstaande werkenden
Deze regeling beoogt te voorkomen dat oudere alleenstaanden (ouder dan
55 jaar) arbeidsongeschikt worden als gevolg van overbelasting door de combinatie huishoudelijke arbeid thuis en betaalde arbeid buitenshuis. Indien zij
minder dan 1,33 maal het wettelijk minimumloon verdienen en meer dan
30 uur per week werken, kunnen zij krachtens de AAW een financiële vergoeding krijgen die hen in staat stelt ofwel hun werktijd te verkorten tot 30 uur
per week, ofwel een huishoudelijke hulp te nemen.
30. Arbeidsbemiddeling ingevolge artikel 16 van de WAGW
De bedrijfsverenigingen hebben tot taak arbeidsbemiddeling voor gehandicapten te verrichten. GAK-Arbeidsintegratie biedt twee bemiddelingstrajecten:
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basisbemiddeling en intensieve bemiddeling. Basisbemiddeling is er voor
degenen die direct bemiddelbaar zijn. De intensieve bemiddeling is bedoeld
voor personen met een vooralsnog onoverbrugbare afstand tot de arbeidsmarkt,
waarbij getracht wordt deze afstand te verkleinen door middel van onder
andere scholing, beroepsoriëntatie en arbeidsgewenning.
D Verplichtingen en/of sancties voor de werknemer
31. Privaatrechtelijke verplichting van de werknemer om passende arbeid te
aanvaarden
De werkgever is verplicht aan de zieke werknemer een jaar lang minstens 70%
van diens loon door te betalen. Deze verplichting vervalt echter wanneer de
werknemer zonder deugdelijke grond weigert passende arbeid te aanvaarden,
hetzij bij zijn eigen werkgever, hetzij bij een andere werkgever. In het laatste
geval heeft de werkgever die zijn werknemer passende arbeid bij een andere
werkgever wil laten verrichten, daarvoor toestemming moeten verkrijgen van
de bedrijfsvereniging.
32. Verplichting van de zieke werknemer om tijdens het eerste ziektejaar passende
arbeid te aanvaarden
De zieke werknemer die in staat is hem passende arbeid te verrichten, is
verplicht te trachten deze arbeid te verkrijgen en te aanvaarden. Weigert hij
zonder deugdelijke grond de passende arbeid te aanvaarden, dan wordt het loon
dat hij met die arbeid had kunnen verdienen van de ZW-uitkering afgetrokken.
Deze regeling is nog slechts van toepassing op personen die op grond van de
vangnetbepalingen recht op een ZW-uitkering hebben (zie instrument nr. 4).
33. Verplichting van de (gedeeltelijk) arbeidsongeschikte werkloze werknemer om
passende arbeid te aanvaarden
De bedrijfsvereniging kan de WW-uitkering van de (gedeeltelijk) arbeidsongeschikte werkloze werknemer weigeren, intrekken of korten indien deze:
onvoldoende solliciteert naar functies waartoe hij met zijn beperkingen
nog in staat is;
weigert de door de bedrijfsvereniging aangeboden passende arbeid bij de
eigen of een andere werkgever te aanvaarden;
weigert zijn oude werkzaamheden bij de oude werkgever weer te hervatten
indien hij daartoe door de bedrijfsvereniging in staat wordt geacht;
zodanige eisen stelt dat hij in feite iedere bemiddelingspoging door de
bedrijfsvereniging frustreert of belemmert.
34. Verplichting van de arbeidsongeschikte werknemer scholing te aanvaarden
Indien de gedeeltelijk arbeidsongeschikte zonder redelijke gronden weigert
deel te nemen aan een voor hem gewenste scholing of opleiding, of onvoldoende meewerkt aan het bereiken van een gunstig resultaat ervan, wordt er bij de
vaststelling van de mate van arbeidsongeschiktheid van uitgegaan dat die
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scholing of opleiding is afgerond. Deze schatting kan tot gevolg hebben dat de
WAO- of AAW-uitkering wordt verlaagd of ingetrokken.
E

Scholingsinstrumenten

35. Scholing met behoud van WW-uitkering
Indien de bedrijfsvereniging van oordeel is dat het, met het oog op de arbeidsmarktkansen van de gedeeltelijk of gewezen arbeidsongeschikte WW-gerechtigde, noodzakelijk is dat hij een bepaalde opleiding of scholing volgt, dan
blijft de WW-gerechtigde recht behouden op zijn uitkering, ook al zou de
uitkering zonder opleiding of scholing geëindigd zijn wegens het bereiken van
de maximale uitkeringsduur.
36. Vergoeding van de kosten van opleiding of scholing (ex art. 64 WAO)
De bedrijfsverenigingen hebben een bemiddelingstaak ten aanzien van
personen die ten gevolge van beperkingen belemmeringen ondervinden op de
arbeidsmarkt. Iemand die tot deze bemiddelingspopulatie behoort en van de
bedrijfsvereniging toestemming krijgt om met behoud van de WW-uitkering
deel te nemen aan een opleiding of scholing, kan in aanmerking komen voor
vergoeding van de kosten van deze opleiding of scholing.
37. Vergoeding van de kosten van opleiding of scholing (ex art. 57 AAW)
Is instrument nr. 36 niet van toepassing, dan kan zo nodig een op de AAW
gebaseerd instrument worden toegepast. De opleiding of scholing wordt alleen
vergoed indien met een redelijke mate van zekerheid kan worden aangenomen
dat de belanghebbende na afloop ervan duurzaam een plaats op de arbeidsmarkt zal verwerven.
38. Toelage bij inkomensderving in verband met een voorziening
Wanneer de (gedeeltelijk) arbeidsongeschikte werknemer een opleiding volgt
die door de bedrijfsvereniging krachtens de AAW vergoed wordt en als gevolg
daarvan geen arbeid kan verrichten en inkomen derft (met name bij een
gedeeltelijke WAO- en/of WW-uitkering), dan heeft hij recht op een
vergoeding van de gederfde inkomsten. Dit instrument wordt vaak gebruikt in
combinatie met het vorige, op grond waarvan wel in de kosten van de scholing
zelf wordt voorzien, maar niet in de noodzaak over een inkomen te beschikken
tijdens de duur van de scholing.
F

Regelingen gericht op zelfstandigen

39. Inkomenssuppletie
De bedrijfsvereniging kan aan een gedeeltelijk arbeidsongeschikte zelfstandige
die een AAW-uitkering ontvangt en wiens werkelijke verdiensten uit eigen
bedrijf lager zijn dan de theoretische verdiencapaciteit, een inkomenssuppletie
toekennen.
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40. Startersregeling zelfstandigen
De bedrijfsverenigingen hebben tot taak arbeidsbemiddeling voor gehandicapten uit te voeren. De bedrijfsvereniging kan in dit kader de gehandicapte die tot
de bemiddelingspopulatie behoort, de mogelijkheid verschaffen zich als zelfstandige te vestigen. Indien er geen andere mogelijkheden zijn voor kredietverkrijging, kan de bedrijfsvereniging door middel van een geldlening of een
borg- of garantiestelling de startende ondernemer financieel ondersteunen.
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BIJLAGE D SAMENSTELLING VRIJETIJDSACTIVITEITEN

Activiteiten waaruit de onderscheiden rubrieken zijn samengesteld
Gebruik nieuwsmedia; frequentie van het:
- lezen van de krant
- kijken naar tv-journaal.
Uitgaan; frequentie van het bezoek aan:
- museum
- concert of muziekuitvoering
- toneelvoorstelling
- bioscoop
- disco- of dansavonden
- restaurant
- gezellige middag of avond.
Participatie:
- lidmaatschap van een vakbond
- lidmaatschap van een politieke partij
- kerkbezoek
- verrichten van vrijwilligerswerk.
Sociale contacten; frequentie contacten met:
- familie
- buren
- vrienden en kennissen.
Amateuristische kunstbeoefening; deelname aan een of meer van de volgende
activiteiten:
- tekenen
- beeldhouwen
- textiele werkvormen
- zingen
- bespelen van een muziekinstrument
- toneel of mime
- fotografie.
Recreatie buiten; deelname aan een of meer van de volgende activiteiten:
- attractiepark
- beschermd natuurgebied
- stadspark of bos
- aangelegd recreatiegebied
- bos, heide of polder
- bezienswaardige gebouwen.
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Mate van isolement
Deze variabele is gebaseerd op een som van 5 items, waarbij een volledig negatief
antwoord op een item voor 2 punten telde, ieder deels negatief ('soms') antwoord
voor 1 punt en ieder positief antwoord voor 0 punten. Zo ontstaat een schaal met
een minimale waarde van 0 punten en een maximale waarde van 10 punten. De
volgende items zijn in de schaal betrokken.
- Er zijn mensen met wie ik goed kan praten.
- Ik voel me van anderen geïsoleerd.
- Er zijn mensen bij wie ik terecht kan.
- Ik maak deel uit van een groep vrienden.
- Mijn sociale contacten zijn oppervlakkig.
Relatie voorzieningengebruik en bezit vervoermiddelen
De volgende recreatieve faciliteiten zijn in de analyse betrokken:
- attractiepark
- beschermd natuurgebied
- aangelegd recreatiegebied
- bos, heide en polder
- bezienswaardige gebouwen.
Het stadspark is hier weggelaten, omdat dit vermoedelijk veel beter bereikbaar is
dan de andere voorzieningen en daardoor minder vervoersfaciliteiten vereist.
De volgende culturele faciliteiten zijn in de analyse betrokken:
- toneelvoorstelling door beroepsgezelschap
- cabaret
- concert klassieke muziek
- opera of operette
- pop- of jazzconcert of musical
- balletvoorstelling
- mimevoorstelling
- bioscoop
- filmhuis
- galerie
- museum.
De bron (het AVO'95) bevat informatie over een groter aantal culturele voorzieningen dan het DLO (Doorlopend leefsituatieonderzoek van het CBS), dat voor een
algemene indruk van het uitgaansgedrag is gebruikt; het AVO bevat echter geen
informatie over het bezoek aan horecagelegenheden of gezellige middagen of
avonden.
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BIJLAGE E SAMENSTELLING VERVOERSVOORZIENINGEN EN
ROLSTOELEN

Vervoersvoorzieningen
Aangepaste auto:
- aanpassingen en voorzieningen aan auto (volledige handbediening, speciale
autostoel)
- aangepaste auto
- bruikleenauto.
Ander aangepast vervoermiddel:
- open/gesloten buitenwagen
- scootermobiel
- tandem(et)/spartamet en andere vervoersvoorziening met motoraandrijving
- buggy, drie-/vierwielfiets.
Loophulpmiddelen:
- rollator
- trippelstoel
- speelvoertuigen/speelmobielen
- kruiphulpmiddelen/-wagen
- krukken/wandelstok
- andere loophulpmiddelen (rek/wagen).
Taxikostenvergoeding
Kilometervergoeding
Gebruikskosten auto:
- gebruikskosten eigen/bruikleenauto
- speciale autokosten (autokeuringskosten, rijlessen, verzekering).
Collectief of gezelschapsvervoer:
- collectief vervoer
- begeleidingskosten openbaar/collectief vervoer
- systemen van aanvullend openbaar vervoer
- speciaal vervoer (leerlingenvervoer, school, ziekenhuis).
Overige voorzieningen:
- parkeervoorziening
- andere voorziening.
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Rolstoelen
-
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duwrolstoel/duwwandelwagen
handbewogen rolstoel/hoepelrolstoel
elektrische rolstoel
overig:
kinderrolstoel
sportrolstoel
rolstoelaccesoires
anders.

LIJST VAN AFKORTINGEN

AAW
adl
Anova
AVO
AWBZ
bbo
BO
CAPI
CBS
CIBB
CINOP
CTSV
CvZ
DLO
DVO
EBB
FvO
GAK
havo
hbo
IBG
ICIDH
ICT
ihs
iobk
ITS
ivbo
IWVG
lbo
LISV
lom
LVT
mavo
mbo
mlk
NCCZ
Nimawo
NRV
NZi
OC&W
OESO

Algemene arbeidsongeschiktheidswet
algemene dagelijkse levensverrichtingen
Analysis of variance
Aanvullend voorzieningengebruik onderzoek
Algemene wet bijzondere ziektekosten
beroepsbegeleidend onderwijs
(doorlopend) Budgetonderzoek
Computer assisted personal interviewing
Centraal Bureau voor de Statistiek
Centrum Innovatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven
Centrum voor Innovatie van Opleidingen
College van Toezicht Sociale Verzekeringen
College van Ziekenhuisvoorzieningen
Doorlopend leefsituatieonderzoek
dagverblijf voor oudere verstandelijk gehandicapten
Enquête beroepsbevolking
Federatie van Ouderverenigingen
Gemeenschappelijk Administratiekantoor
hoger algemeen voortgezet onderwijs
hoger beroepsonderwijs
Informatiebeheergroep
International classification of impairments, disabilities and handicaps
informatie- en communicatietechnologie
individuele huursubsidie
individueel onderwijs voor in hun ontwikkeling bedreigde kleuters
Instituut voor Toegepaste Sociale wetenschappen
individueel voorbereidend beroepsonderwijs
Interuniversitaire werkgroep voorzieningen gehandicapten
lager beroepsonderwijs
Landelijk Instituut Sociale Verzekeringen
(onderwijs voor kinderen met) leer- en opvoedingsmoeilijkheden
Landelijke Vereniging voor Thuiszorg
middelbaar algemeen voortgezet onderwijs
middelbaar beroepsonderwijs
(onderwijs voor) moeilijk lerende kinderen
Nationale commissie chronisch zieken
Nederlands instituut voor maatschappelijk werk onderzoek
Nationale Raad Volksgezondheid
Nationaal Ziekenhuisinstituut
(ministerie van) Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen
Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling
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OII
OU
PEMBA
Renova
RIVM
ROC
SCP
SIG
so
SPD
SVE
SZW
TBO
TICA
TNO/PG
TK
UVI
vavo
VGN
VIM
VJ
VNG
VROM
vso
vwo
VWS
WAGW
WAO
WBIA
WEB
wo
WSNS
WSW
WULBZ
WVG
WW
zmlk
zmok
ZW
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Onderzoek naar ouderen in instellingen
Open Universiteit
(Wet) premiedifferentiatie en marktwerking bij arbeidsongeschiktheid
regressieanalyse met nominale variabelen
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne
Regionaal Opleidingscentrum
Sociaal en Cultureel Planbureau
Stichting Informatievoorziening Gezondheidszorg
speciaal onderwijs
Sociaal-pedagogische dienst
Stichting Volwassenen-Educatie
(ministerie van) Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Tijdsbestedingsonderzoek
Tijdelijk Instituut voor Coördinatie en Afstemming
(Nederlandse organisatie voor) Toegepaste Natuurwetenschappelijk
Onderzoek/Preventieve Gezondheidszorg
Tweede Kamer
uitvoeringsinstelling
voortgezet algemeen volwassenenonderwijs
Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland
Vereniging voor geïntegreerde opvoeding van mongoloïde kinderen
Vormingswerk voor jeugdigen
Vereniging Nederlandse Gemeenten
(ministerie van) Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
voortgezet speciaal onderwijs
voorbereidend wetenschappelijk onderwijs
(ministerie van) Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Wet arbeid gehandicapte werknemers
Wet arbeidsongeschiktheid
(tijdelijke) Wet beperking inkomensgevolgen arbeidsongeschiktheidscriteria
Wet educatie en beroepsonderwijs
wetenschappelijk onderwijs
Weer samen naar school
Wet sociale werkvoorziening
Wet uitbreiding loondoorbetaling bij ziekte
Wet voorzieningen gehandicapten
Werkloosheidswet
(onderwijs voor) zeer moeilijk lerende kinderen
(onderwijs voor) zeer moeilijk opvoedbare kinderen
Ziektewet

