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Bijna anderhalf miljoen mensen met een
arbeidshandicap

Eén op de zeven mensen geeft aan door een langdurige aandoening,
ziekte of handicap belemmerd te worden in het uitvoeren of verkrijgen
van betaald werk. De arbeidsdeelname van deze groep is aanzienlijk
lager dan die van de totale bevolking van 15-64 jaar. Zo blijkt uit nieuwe
cijfers van het CBS die mede op verzoek van het ministerie van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid zijn samengesteld.

Lagere arbeidsdeelname mensen met arbeidshandicap

In 2000 zijn er ruim 1,4 miljoen mensen die door een langdurige
aandoening, ziekte of handicap belemmerd worden bij het uitvoeren of
verkrijgen van werk. Dat is 14 procent van de bevolking van 15-64 jaar.
Deze groep wordt ook wel aangeduid met arbeidsgehandicapten.

De arbeidsdeelname van mensen met een aandoening is aanzienlijk
lager dan die van de totale bevolking van 15-64 jaar. Van alle
arbeidsgehandicapten behoort iets meer dan de helft tot de werkzame
beroepsbevolking, terwijl van de totale bevolking bijna tweederde werkt.
Nog eens 11 procent van de arbeidsgehandicapten zou wel werk van
12 uur of meer per week willen hebben. Dit percentage is aanzienlijk
hoger dan gemiddeld.

Rug- of gewrichtsklachten meest genoemd

Ruim 60 procent van de arbeidsgehandicapten heeft rug- of
gewrichtsklachten. Daarnaast worden relatief vaak psychische klachten
genoemd. Bijna een kwart geeft aan hierdoor belemmeringen te
ondervinden.

De arbeidsdeelname van mensen die door rug- of gewrichtsklachten
belemmerd worden op de arbeidsmarkt komt overeen met het
gemiddelde. Ongeveer de helft heeft betaald werk. Onder de mensen
met psychische klachten is de arbeidsdeelname echter wel aanzienlijk
lager dan gemiddeld. Van deze categorie werkt circa eenderde. Wel
zou een relatief groot deel van de mensen die door psychische klachten
belemmerd worden 12 uur of meer per week willen werken.
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Technische toelichting
De hier weergegeven cijfers zijn afkomstig uit de Enquête
beroepsbevolking. Voor deze enquête wordt jaarlijks één op de honderd
inwoners van Nederland geïnterviewd. Hoewel het gaat om een zeer
grote enquête, is de Enquête Beroepsbevolking een steekproef-
onderzoek en hebben de uitkomsten een onnauwkeurigheidsmarge.

Gegevens over de arbeidssituatie van mensen met een langdurige
aandoening, ziekte of handicap worden samengesteld mede op verzoek
van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De
gegevens zijn verzameld door in de vragenlijst van de Enquête
beroepsbevolking vragen op te nemen over langdurige aandoeningen
en daaruit voortvloeiende belemmeringen. Deze vragen zijn vanaf april
2000 opgenomen. De cijfers hebben daarom betrekking op de periode
april-december 2000. De gegevens zijn door het CBS samen met TNO
geanalyseerd.

In de hier gepubliceerde cijfers wordt op basis van de antwoorden van
de persoon bepaald of men door ziekte of gebrek verminderde kansen
heeft op de arbeidsmarkt. Deze mensen wordt arbeidsgehandicapten
genoemd.  Verder wordt de categorie ‘ wil 12 uur of meer per week
werken’ gevormd door de werkloze beroepsbevolking samen met de
categorie mensen die niet tot de beroepsbevolking behoren maar wel
12 uur of meer per week willen werken.

Noot voor de redactie
Voor achtergrondinformatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen
met het Centraal Bureau voor de Statistiek in Heerlen,
drs. J. van der Valk, tel. (045) 570 72 55. Overige informatie kunt u
verkrijgen bij de persdienst van het CBS,
tel. (070) 337 58 16.
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Tabel 1. Personen van 15-64 jaar naar het belemmerd worden door een langdurige aandoening,
               2000

x 1000 %

Totaal 10723 100

Geen langdurige aandoening, ziekte of handicap  8206  77
Langdurige aandoening, ziekte of handicap  2513  23

Wel belemmerd bij werk  1455  14
Niet belemmerd bij werk  1042  10

Tabel 2. Personen van 15-64 die door een langdurige aandoening belemmerd worden in
               Uitoefenen of verkrijgen van werk naar arbeidspositie, 2000

Totaal Belemmerd door langdurige
aandoening, ziekte of handicap

Ja Nee

Totaal absoluut                           x 1000 10723 1455 9268

Totaal                                                 %     100   100   100

Beroepsbevolking      67    55    69
Werkzaam      65    52    67
Werkloos       2      3     2

Niet Beroepsbevolking     33    45   31
Wil 12 u/wk of meer werken       4      8     3
Kan niet werken       4    18     2
Wil niet 12 u/wk of meer werken     25    20   26

Tabel 3. Personen van 15-64 jaar met een langdurige aandoening 1), naar belemmerd worden in
               Uitoefenen of verkrijgen van werk en type aandoening, 2000.

Totaal      Wel            Niet
belemmerd belemmerd

Totaal absoluut                                        x 1000 2513 1455 1042

Totaal                                                              % 100 100 100

Rug- of gewrichtsklachten 54 62 43
Migraine of ernstige hoofdpijn 16 19 12
Hart- of vaatziekten 11 12 9
Bronchitis, astma of CARA 17 14 21
Maag- of darmstoornissen 12 14 9
Suikerziekte 6 5 8
Ernstige huidziekte 4 4 4
Psychische klachten 16 23 8
Gehoorproblemen 8 9 8
Andere aandoening 14 12 17

1) Per persoon kunnen meerdere aandoeningen zijn opgegeven
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Tabel 4. Personen van 15-64 jaar met een langdurige aandoening 1) die belemmerd worden, naar
               arbeidspositie en type aandoening, 2000

Totaal
absoluut

Totaal Werkzaam Werkloos Wil wel
werken

Kan/wil niet
werken

X 1000 %

Totaal 1455 100 52 3 8 37

rug- of gewrichtsklachten 905 100 51 3 8 38
Migraine of ernstige hoofdpijn 280 100 47 2 9 42
hart- of vaatziekten 167 100 33 2 8 58
Bronchitis, astma of CARA 206 100 48 3 8 40
maag- of darmstoornissen 199 100 39 2 9 50
Suikerziekte 79 100 33 3 6 58
Ernstige huidziekte 61 100 48 5 5 42
Psychische klachten 328 100 34 4 12 51
Gehoorproblemen 124 100 46 3 9 43
Andere aandoening 172 100 55 3 6 36

1) Per persoon kunnen meerdere aandoeningen  zijn opgegeven


