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Het CBS
is een dienst van

het Ministerie van
Economische Zaken

Persbericht 
Lichte toename arbeidsgehandicapten 
Het aantal personen dat door een langdurige aandoening, ziekte of handicap 
belemmerd wordt in het uitvoeren of verkrijgen van betaald werk is vorig jaar 
licht gestegen. Deze toename kwam vrijwel geheel voor rekening van  
vrouwen. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS. 

 

Toename vrouwen met arbeidshandicap 

In 2001 waren ruim 1,5 miljoen mensen door een langdurige aandoening, 
ziekte of handicap belemmerd bij het uitvoeren of verkrijgen van werk. Dit is 
14 procent van de bevolking van 15-64 jaar. Deze groep wordt ook wel 
aangeduid met arbeidsgehandicapten. 
Vergeleken met 2000 steeg het aantal arbeidsgehandicapten met 57 duizend. 
De toename kwam vooral voor rekening van vrouwen. Het aantal 
arbeidsgehandicapte vrouwen steeg namelijk met 50 duizend.  Deze sterke 
stijging bij de vrouwen en relatief geringe toename bij de mannen is in lijn met 
de ontwikkeling van het aantal arbeidsongeschiktheidsuitkeringen. 

 

Relatief veel jonge vrouwen arbeidsgehandicapt 

In de leeftijdsgroepen tot 35 jaar zijn meer vrouwen dan mannen 
arbeidsgehandicapt. In 2001 was van de 15-24 jarige mannen en vrouwen 
respectievelijk 4 en 6 procent arbeidsgehandicapt. Bij de 25-34 jarige mannen 
en vrouwen was het respectievelijk 8 en 11 procent. Uiteraard zijn er meer 
ouderen dan jongeren arbeidsgehandicapt. In de leeftijdsgroep 55-64 ging het 
om ruim een kwart van de mannen en 20 procent van de vrouwen. 

 

Geringere arbeidsdeelname 

De arbeidsdeelname van mensen met een aandoening was in 2001 
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 personen die niet arbeidsgehandicapt zijn 
ruim twee derde werkt. Daarnaast zou 11 procent van de 
arbeidsgehandicapten wel werk van 12 uur of meer per week willen hebben. 
Dit percentage is aanzienlijk hoger dan bij de niet arbeidsgehandicapten. 

 

Veel arbeidsgehandicapten met rugklachten 

In 2001 gaven ruim zes van de tien arbeidsgehandicapten aan last te hebben 
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van rug- of gewrichtsklachten. Daarnaast worden relatief vaak psychische 
klachten genoemd. Ruim één op de vijf geeft aan hierdoor belemmeringen te 
ondervinden bij het uitvoeren of verkrijgen van werk. Eén op de vijf 
arbeidsgehandicapten heeft last van migraine of ernstige hoofdpijn. 

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 steekproefonderzoek 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. 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 worden arbeidsgehandicapten genoemd.   

 

 

 
Tabel 1: Personen (15-64 jaar) naar arbeidshandicap en geslacht, 2000-
2001 
 Arbeidsgehandicapt     

 2000             2001  2000          2001 

 Aantal (x 1 000)  % van bevolking 
van 15-64 jaar 

      
Totaal 1 455 1 512  14 14 

      
Mannen 747 753  14 14 

Vrouwen 709 759  13 14 

      
Bron: CBS 
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Tabel 2: Personen (15-64 jaar) naar arbeidshandicap, leeftijd en geslacht, 
2001 
 Totaal Mannen Vrouwen 

    
 %  

    
Totaal  14 14 14 

    
15-24 jaar 5 4 6 

25-34 jaar 9 8 11 

35-44 jaar 13 13 14 

45-54 jaar 21 21 21 

55-64 jaar 23 26 20 

    
Bron: CBS 
 
 
Tabel 3: Personen (15-64 jaar) naar arbeidshandicap en arbeidspositie, 
2001 
 Totaal Arbeidshandicap 
  Ja Nee 

    
 Aantal x 1 000 

    
Totaal 10 801 1 512 9 289 

    
 % 

    
Totaal     100   100   100 

    
Beroepsbevolking      68    54    70 

 Werkzaam      65    52    68 

 Werkloos       2      3     2 

    
Niet Beroepsbevolking     32    46   30 

 Wil 12 uur per week of 
meer werken 

      4           8     3 

 Kan niet werken       4    18     2 

 Wil niet 12 uur per week 
of meer werken 

    24    20   25 

    
Bron: CBS 


