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9.30 uur 

Persbericht
Aantal arbeidsgehandicapten constant 
Ruim 1,7 miljoen mensen van 15-64 jaar waren in 2003 arbeidsgehandicapt. 
Dit betekent dat bijna 16 procent van de 15-64-jarigen door een langdurige 
aandoening, ziekte of handicap belemmerd werd in het verkrijgen of uitvoeren 
van werk. Het aantal arbeidsgehandicapten is even groot als in 2002. Dit blijkt 
uit cijfers van het CBS.  
 

Arbeidsdeelname nagenoeg stabiel 
In 2003 behoorde bijna de helft van de arbeidsgehandicapten tot de 
beroepsbevolking. Het aandeel arbeidsgehandicapten op de arbeidsmarkt is 
de afgelopen jaren stabiel gebleven. Ongeveer 44 procent van de 
arbeidsgehandicapten had in 2003 een baan, bijna 4 procent was werkloos. 
Door de verslechterde situatie op de arbeidsmarkt is ten opzichte van 2002 
het aandeel arbeidsgehandicapten met werk 1 procentpunt gedaald, terwijl de 
werkloosheid onder de arbeidsgehandicapten met een fractie is toegenomen.  
 

Arbeidsgehandicapten relatief oud 
Onder de arbeidsgehandicapten komen relatief veel ouderen voor. In 2003 
was 58 procent van de arbeidsgehandicapten 45 jaar of ouder. Van de totale 
bevolking van 15-64 jaar was 38 procent 45 jaar of ouder. Ouderen hebben 
gemiddeld vaker gezondheidsproblemen dan jongeren. Het aandeel van 55-
64-jarigen onder de arbeidsgehandicapten loopt elk jaar iets op.  
 

Rug- en nekklachten meest genoemd 
Ruim de helft van de arbeidsgehandicapten gaf aan door rug- en nekklachten 
belemmerd te worden in het uitvoeren of verkrijgen van werk. Rug- en 
nekklachten zijn daarmee de meest genoemde klachten. Verder had ruim 35 
procent klachten aan armen of benen. Ook psychische klachten en migraine 
werden relatief vaak genoemd als belemmering voor deelname aan het 
arbeidsproces. 
 

Technische toelichting 
Het CBS verzamelt sinds 2000 gegevens over arbeidsgehandicapten op 
verzoek van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Deze 
cijfers dienen om het overheidsbeleid aangaande reïntegratie van 
arbeidsgehandicapten te monitoren.  
De cijfers zijn afkomstig uit de Enquête beroepsbevolking. Hierin zijn vragen 
opgenomen over langdurige aandoeningen en daaruit voortvloeiende 
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belemmeringen. In 2002 heeft er een methodewijziging plaatsgevonden. 
Hierdoor kan van meer mensen worden vastgesteld of zij arbeidsgehandicapt 
zijn. In dit persbericht worden voor het eerst de uitkomsten voor 2002 en 2003 
gepresenteerd na de methodische verandering.  
Voor de 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.  
Of een aandoening als belemmerend wordt geclassificeerd hangt af van het 
subjectieve oordeel van de ondervraagde persoon. Degenen die aangeven 
door ziekte of gebrek belemmerd te worden in het uitvoeren dan wel verkrijgen 
van werk worden arbeidsgehandicapten genoemd.  
 

Tabel 1: Arbeidsgehandicapten en personen van 15-64 jaar 
naar arbeidspositie 

 
Arbeidsgehandicapten Personen  

15-64 jaar 
2002 2003 2003 

x 1 000 

Totaal  1 729 1 730 10 920

%

Beroepsbevolking                    48,1 47,9 68,8
Werkzaam 45,0 44,0 65,1
Werkloos 3,1 3,9 3,6

Niet beroepsbevolking 51,9 52,1 31,2
Wil 12 u/wk of meer werken 6,8 7,0 4,0
Kan niet werken 18,1 17,8 4,1
Wil niet 12 u/wk of meer 

werken 26,9 27,3 23,1

Bron: CBS 
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Tabel 2: Arbeidsgehandicapten en personen van  
15-64 jaar naar geslacht en leeftijd 

 
Arbeidsgehandicapten Personen 

15-64 jaar  
2002 2003 2003 

x 1 000 

Totaal 1 729 1 730 10 920

%

Man 46,4 46,0 50,6
Vrouw 53,6 54,0 49,4

15-24 jaar 6,9 6,8 17,6
25-34 jaar 15,0 13,4 21,0
35-44 jaar 21,5 22,1 23,7
45-54 jaar 28,3 27,7 20,9
55-64 jaar 28,3 30,0 16,8

Bron: CBS 
 

Tabel 3: Personen van 15-64 jaar met een langdurige 
aandoening, naar type aandoening, 2003  
 Arbeidsgehandicapt 

x 1 000 

Totaal  1 730

%

Armen 35,4
Benen 38,3
Rug- en nekklachten 53,1
Migraine of ernstige hoofdpijn 20,7
Hart- of vaatziekten 13,7
Bronchitis, astma of CARA 15,2
Maag- of darmstoornissen 13,8
Suikerziekte 6,3
Ernstige huidziekte 4,3
Psychische klachten 22,4
Gehoorproblemen 9,4
Epilepsie 2,3
Progressieve ziekten 4,7
Andere aandoening 6,2

NB. Aangezien mensen meerdere aandoeningen kunnen hebben 
 tellen de percentages in deze tabel niet op tot 100. 
Bron: CBS 
 


