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Voorwoord
Vijf jaar geleden startte ik met de opleiding Psychologie aan de Ugent. Al bij
aanvang stond het voor mij vast om voor de afstudeerrichting ‘Bedrijfspsychologie &
Personeelsbeleid’ te kiezen. De afgelopen jaren werd ik ondergedompeld in
psychologische theorieën die me een denkkader bieden om te redeneren over
menselijke gedragingen in eender welke situatie. Daarnaast heb ik ook geleerd om op
een kritische en analytische manier naar onderzoek te kijken. Aan het einde van deze
opleiding sta ik te popelen om mijn inzichten te gebruiken in de praktijk en deze ook
steeds verder te verruimen. Mijn huidig kennispakket heeft mij verder ook geholpen
om deze scriptie tot een goed einde te brengen. Echter, zonder hulp van een aantal
personen was het resultaat niet wat het nu is. Als eerste gaat een grote dank uit naar
mijn mama, omdat zij mijn inspiratiebron en drijfveer is geweest voor het uitvoeren
van dit onderzoek. Ondanks het feit dat zij in een rolstoel zit, is zij nog steeds actief
aan het werk. Zij bewijst dat een handicap niet altijd een arbeidsbeperking hoeft te
zijn. Anderzijds ervaren wij als gezin nog elke dag dat er een minimum aan
aanpassing noodzakelijk is om de beperkingen op te vangen en een normaal
functioneren mogelijk te maken. Ten tweede wil ik ook Katrien Vermeulen en Lies
Tytgat bedanken. Als, respectievelijk, Bedrijfspsycholoog bij UZ Gent en
Wetenschappelijk medewerker bij het Universitair Centrum voor Begeleiding en
Opleiding fungeerden zij als deskundigen ter zake, waardoor zij een belangrijke
bijdrage hebben geleverd aan het opstellen van het onderzoekmodel en de vragenlijst.
Tevens boden zij mij ook de nodige ondersteuning met literatuur en technische
kennis. Zij waren steeds beschikbaar voor vragen en leverden interessante inzichten
en suggesties aan voor deze masterproef. Hierbij aansluitend bedank ik ook mijn
promotor, Prof. Dr. P. Vlerick, voor zijn professionele ondersteuning tijdens het
schrijven van deze scriptie. Mijn waardering voor zijn opbouwende feedback, geduld
en behulpzaamheid is groot. Zijn deskundig advies, inzichten en kennis hebben ertoe
geleid dat ik met vertrouwen aan deze masterproef heb kunnen werken. Daarnaast
dank ik Eveline Michiels, Kenneth Eggermont en mijn ouders voor het geduldig
nalezen van deze masterproef. Tenslotte gaat mijn dank ook uit naar de participanten
voor hun bereidwillige medewerking aan dit onderzoek.

Abstract
Doel Het doel van dit onderzoek bestaat er in om na te gaan welke factoren een rol
spelen in de beslissing van werkgevers in Vlaanderen om al dan niet beroep te doen
op externe dienstverlening bij de wedertewerkstelling van werknemers met een
arbeidsbeperking.
Achtergrond In het verleden werd reeds meermaals onderzoek gevoerd naar de
wervingsintenties van werkgevers: welke determinanten beïnvloeden de beslissing om
al dan niet een werknemer met een arbeidsbeperking aan te werven. Er is echter een
grote lacune in het onderzoek wat betreft de wedertewerkstelling van werknemers
wanneer deze tijdens hun tewerkstelling arbeidsbeperkt worden.
Methode Middels een cross-sectioneel onderzoek in een toevallige heterogene
steekproef van Vlaamse werkgevers (n=105) werden via een online vragenlijst de
vooropgestelde determinanten, de intentie van werkgevers om gebruik te maken van
externe dienstverlening in het geval van wedertewerkstelling van werknemers met een
arbeidsbeperking en de relatie tussen beide gemeten.
Resultaten Uit de resultaten blijkt dat werkgevers het in eerste instantie belangrijk
vinden om kennis te hebben omtrent het bestaan en het aanbod van externe
dienstverlening. Een tweede belangrijke determinant betreft de wachtlijsten die
externe dienstverleners hebben. Tenslotte werd ook aangetoond dat de hiërarchische
afstand tussen werkgever en werknemer met een arbeidsbeperking een bepalende
determinant is van de intentie van werkgevers om beroep te doen op externe
dienstverlening. Meer specifiek, de intentie van werkgevers om gebruik te maken van
externe dienstverlening bij de wedertewerkstelling van werknemers met een
arbeidsbeperking is groter naarmate: (1) de werkgever meer kennis heeft over het
bestaan en het aanbod van de externe dienstverlening, (2) er minder wachttijden zijn
bij deze externe dienstverlening en (3) er een kleinere hiërarchische afstand is tussen
de werkgever en de werknemer met een arbeidsbeperking. Implicaties van de
resultaten voor de praktijk en verder onderzoek, evenals beperkingen van het
onderzoek worden gegeven.
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Het aantal personen met een arbeidsbeperking in Vlaanderen is nog altijd
substantieel en zal de komende jaren vermoedelijk ook niet meer afnemen. Volgens
cijfers uit de enquête van arbeidskrachten (EAK) (zoals geciteerd in Samoy, 2013) zijn
er momenteel 190 000 werknemers met een beperking aan de slag bij een werkgever.
Anderzijds tonen cijfers van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en
Beroepsopleiding (VDAB) in diezelfde enquête aan dat 17% van de werklozen in
België arbeidsbeperkt was in 2008. Er zijn dus nog steeds heel wat personen met een
arbeidsbeperking in ons land die niet tewerkgesteld zijn. Deze bedrijfspsychologische
en maatschappelijke problematiek vormt dan ook een belangrijk onderzoektopic voor de
wetenschap. In wat volgt, verstaan we onder arbeidsbeperking “elk langdurig probleem
van deelname aan het arbeidsleven dat te wijten is aan het samenspel tussen
functiestoornissen van mentale, psychische, lichamelijke of zintuiglijke aard,
beperkingen bij het uitvoeren van activiteiten alsook persoonlijke en externe factoren”
(zoals geciteerd in Samoy, 2013). Dit kan enerzijds gaan om werknemers die
hardhorend of slechtziend zijn, werknemers in een rolstoel of werkkrachten met een
andere zichtbare fysieke en/of psychische beperking. Anderzijds zijn er ook nietzichtbare beperkingen zoals psychische kwetsbaarheid, autisme of dyslexie.
Achtergrond
De focus in deze masterproef ligt, in tegenstelling tot heel wat voorafgaand
onderzoek, op werknemers die tijdens de tewerkstelling bij een werkgever
geconfronteerd worden met een arbeidsbeperking, veroorzaakt door een gebeurtenis op
het werk of in privésfeer. Het is dan vaak moeilijk om terug te keren naar de huidige
werkgever, laat staan naar de arbeidsmarkt. Deze wedertewerkstelling is immers niet
altijd even evident als ze lijkt. Zo zijn er vaak aanpassingen nodig op de werkvloer om
de tewerkstelling mogelijk te maken en het verlies aan prestaties op te vangen of te
compenseren. Hierbij denken we aan materiële aanpassingen zoals liften, brailletoetsenborden, aangepast sanitair, aangepast kantoormateriaal,... Maar het kan ook gaan
om niet-fysieke aanpassingen zoals opleidingen om het overige personeel te leren
omgaan met de beperking van hun collega, wijzigingen in het takenpakket of uurrooster
en een verhoogde behoefte aan ondersteuning van collega’s.
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Af en toe is het ook zo dat de werkgever een uitgebreid beleid voorziet rond
diversiteit. Dit is niet noodzakelijk om een werknemer met een arbeidsbeperking aan het
werk te houden, maar het kan wel zorgen voor een breed draagvlak binnen de
organisatie en een hogere slaagkans van professionele re-integratietrajecten. Daarnaast
moeten werkgevers ook rekening houden met de complexe wetgeving omtrent de
tewerkstelling van een werknemer met een arbeidsbeperking. Een werkgever wordt in
deze masterproef beschouwd als elke persoon die leiding geeft aan één of meerdere
personen en in deze hoedanigheid ook zeggenschap heeft over de arbeidsvoorwaarden
van zijn/haar ondergeschikten.
Uit eerder onderzoek is gebleken dat aanpassingen op de werkvloer wel degelijk de
productiviteit van werknemers met een arbeidsbeperking verhogen, alsook de
productiviteit van de gehele organisatie (Hartnett, Stuart, Thurman, Loy & Batiste,
2011). Voor een werknemer met een arbeidsbeperking is de tewerkstelling in een
aangepaste omgeving zeer belangrijk. Het versterkt zijn eigenwaarde en gevoel van
onafhankelijkheid. Kansen en mogelijkheden op de werkvloer bevorderen tevens de
sociale inclusie (Hall, 2009) en het eventuele herstel (Dunn, Wewiorski & Rogers,
2008). Daarnaast leveren deze aanpassingen ook indirecte effecten in de organisatie
zoals een verhoogde mate van interactie met collega’s en een positievere
organisatiecultuur (Hartnett et al., 2011). Aanpassingen voor werknemers met een
arbeidsbeperking hebben aldus ook positieve effecten voor de collega’s (Travis, 2009).
Denk maar aan een lift die eveneens door andere collega’s kan worden gebruikt om hun
werk te verlichten en/of te versnellen.
In het verleden heeft reeds heel wat empirisch onderzoek zich gefocust op het
aanwerven van werknemers met een arbeidsbeperking en op bepalende determinanten
hiervan: waarom kiezen werkgevers al dan niet voor een kandidaat met een
arbeidsbeperking in een sollicitatieproces. Zo leert onderzoek van Domzal, Houtenville
en Sharma (2008) ons dat grotere bedrijven zich vooral laten overtuigen door
statistieken en onderzoek om kandidaten met een arbeidsbeperking aan te nemen.
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Ook rapporteert dit onderzoek dat attitudes van collega’s of leidinggevenden zelden
een probleem vormen voor werkgevers bij het aanwerven van werknemers met een
beperking. We kunnen echter weinig tot geen wetenschappelijk onderzoek terug vinden
omtrent de wedertewerkstelling van werknemers met een arbeidsbeperking: welke
factoren belemmeren het arbeidsproces, of de re-integratie ervan, wanneer een
werknemer tijdens zijn tewerkstelling geconfronteerd wordt met een arbeidsbeperking.
Eveneens ontbreekt tot op heden kennis omtrent welke factoren de beslissing van de
werkgever beïnvloeden om al dan niet beroep te doen op externe dienstverlening bij de
wedertewerkstelling van werknemers met een arbeidsbeperking in Vlaanderen. Deze
laatste vraag is relevant gezien er immers enkele organisaties zijn zoals bijvoorbeeld
VDAB, die een al dan niet gespecialiseerde dienstverlening aanbieden om de terugkeer
naar de arbeidsmarkt zowel voor de werknemer als de werkgever te faciliteren. In de
praktijk zien we dan verschillende reacties van werkgevers wanneer ze geconfronteerd
worden met een werknemer met een arbeidsbeperking. Er zijn werkgevers die
zelfstandig een oplossing zoeken voor de gegeven situatie. Zij doen beroep op het eigen
management en eigen werknemers of beschikken over een interne dienst voor preventie
en bescherming op het werk,... Langs de andere kant zijn er ook werkgevers die beroep
doen op externe dienstverlening zoals VDAB, consultancy bedrijven, vakbonden,... om
hen bij te staan bij de (weder-) tewerkstelling van werknemers met een
arbeidsbeperking.
Onderzoek van Larson (1993) leert ons dat dienstverleners die begrijpen wat mensen
ertoe aanzet te evolueren van doe-het-zelvers naar gebruikers van externe
dienstverlening, meer verstandige beslissingen kunnen maken. Uit empirisch onderzoek
bij consumenten is tevens geweten dat de intentie tot het gebruik maken van een dienst
toeneemt naarmate de consument er meer voordelen van verwacht, men meer ervaring
heeft met de dienst en naarmate men over meer dienst gerelateerde kennis beschikt die
aansluit bij hun behoeften (Dorsch, Grove & Darden, 2000). Deze onderzoeken tonen
aan dat het als externe dienstverlener belangrijk is om kennis te hebben over factoren
die werkgevers ertoe aanzetten diensten te outsourcen. Op die manier kunnen
dienstverleners zich op een meer accurate manier toeleggen op de noden en wensen van
hun gebruikers.
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Daarom is het ook verwonderlijk dat er in de literatuur weinig terug te vinden is
omtrent de wedertewerkstelling van werknemers met een arbeidsbeperking en het al dan
niet beroep doen op externe dienstverlening in desbetreffende situaties. Omwille van
deze lacune in het onderzoek naar de (weder-) tewerkstelling van werknemers met een
arbeidsbeperking, luidt de onderzoeksvraag die we in deze masterproef trachten te
beantwoorden als volgt:
Welke determinanten bepalen de intentie van werkgevers om al dan niet externe
dienstverlening in te schakelen bij de wedertewerkstelling van werknemers met een
arbeidsbeperking?
Figuur 1 geeft een samenvattend overzicht van het conceptueel kader en
onderzoeksvragen (n=6) die in deze masterproef behandeld worden. In wat volgt
bespreken we Figuur 1 per onderzoeksvraag (OV). De invulling van het model met
variabelen is het resultaat van literatuurstudie, gesprekken met meerdere experts uit de
externe dienstverlening (n=3) en eigen inzichten en is bijgevolg niet exhaustief.
Sommige van de hieronder geformuleerde hypothesen hebben dan ook een eerder
exploratief karakter.
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Figuur 1
Conceptueel onderzoekkader en hypothesen (H) masterproef

Kennis van de werkgever
Onderzoeksvraag 1: Is er een verband tussen kennis van werkgevers en hun intentie
om gebruik te maken van externe dienstverlening bij de wedertewerkstelling van
werknemers met een arbeidsbeperking?
Kennis omtrent de arbeidsbeperking.
In een onderzoek van Tijtgat, Verjans, Vlerick en Bruyninx (2009) naar de
gepercipieerde meerwaarde van een Disability Case Manager (DCM) gaven werkgevers
in diepte-interviews aan dat bij een werknemer met een arbeidsbeperking vaak datgene
wat men niet meer kan meer in het oog springt dan zijn of haar mogelijkheden.
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Dit belemmert tevens ook het vinden van concrete oplossingen door het gebrek aan
kennis omtrent de problematiek. Werkgevers zijn in dit geval niet of minder in staat te
bepalen wat de werknemer al dan niet kan en hiervoor de nodige aanpassingen in de
werkcontext door te voeren. Het is immers belangrijk om de werknemer met een
arbeidsbeperking de nodige ondersteuning te bieden, zodat hij het hoogst haalbare
niveau van presteren kan bereiken. Werkgevers met een mindere mate aan kennis
omtrent arbeidsbeperkingen zullen hierdoor mogelijk minder de intentie hebben om
werknemers opnieuw tewerk te stellen nadat ze zijn uitgevallen met een
arbeidsbeperking. We kunnen dan ook verwachten dat deze werkgevers met een gebrek
aan kennis rond arbeidsbeperkingen meer geneigd zullen zijn om externe partijen in te
schakelen om hen bij te staan bij het re-integratietraject van de uitgevallen werknemer.
De informatie en kennis die externe diensten, zoals bv. een DCM of VDAB, in dit geval
kunnen aanbrengen, wordt door veel werkgevers als een belangrijke meerwaarde bij dit
traject gezien (Tijtgat et al., 2009). Wanneer werkgevers daarentegen voldoende kennis
hebben over wat de mogelijkheden en beperkingen zijn die een arbeidsbeperking met
zich meebrengt, zijn ze zelf beter in staat creatieve oplossingen te bedenken en te
implementeren.
Ten tweede kan de mogelijke bezorgdheid van werkgevers over hun eigen kennis
wanneer ze externe dienstverlening inschakelen bij de wedertewerkstelling van
werknemers met een arbeidsbeperking een verklaring bieden. Door het dossier in
handen te geven van externe specialisten bestaat immers de kans dat werkgevers zelf
niets meer bijleren. In het uiterste geval kan hun eigen kennis zelfs afnemen.
Werkgevers met voldoende kennis zullen hierdoor vermoedelijk minder geneigd zijn
om beroep te doen op externe dienstverlening om zo het behoud van hun eigen kennis te
waarborgen.
Op basis hiervan verwachten we dat, wanneer werkgevers zelf voldoende kennis
hebben omtrent de arbeidsbeperking, hun intentie om beroep te doen op externe
dienstverlening in geval van wedertewerkstelling van een werknemer met een
arbeidsbeperking lager zal zijn.
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Hypothese 1a: Hoe meer kennis de werkgever heeft omtrent arbeidsbeperkingen, hoe
kleiner zijn intentie om gebruik te maken van externe dienstverlening in geval van
wedertewerkstelling van een werknemer met een arbeidsbeperking.
Kennis omtrent de externe dienstverlening.
Onderzoek van Kaye, Jans en Jones (2011) heeft aangetoond dat werkgevers
behoefte aan externe begeleiding rapporteren wanneer ze geconfronteerd worden met
een werknemer met een arbeidsbeperking en hiervoor de nodige aanpassingen of
maatregelen moeten doorvoeren. Werkgevers geven aan dat de toegankelijkheid en de
bereikbaarheid van instanties voor beroepsrehabilitatie veel beter kan en vinden het
nuttig dat deze gecentraliseerd zijn in één aanspreekpunt (Fraser, Johnson, Hebert,
Ajzen, Copeland & Brown, 2010). Werkgevers vinden externe begeleiding tevens een
nuttige strategie om de mate van tewerkstelling van werknemers met een
arbeidsbeperking te verhogen (Kaye et al., 2011). Het is dus belangrijk om enerzijds een
aanbod van externe dienstverlening aan te bieden aan werkgevers. Anderzijds is het ook
belangrijk dat werkgevers op de hoogte zijn van dit aanbod: welke mogelijkheden
bestaan er en waar kunnen ze terecht indien ze geconfronteerd worden met een
werknemer met een arbeidsbeperking. We kunnen verwachten dat wanneer werkgevers
geen kennis of weet hebben van de externe dienstverlening, ze minder geneigd zullen
zijn om hier gebruik van te maken. Met kennis bedoelen we de mate waarin werkgevers
op de hoogte zijn van de aanwezigheid en het aanbod van externe dienstverlening
(zowel private als publieke) om hen bij te staan bij de (weder-) tewerkstelling van
werknemers met een arbeidsbeperking. Hieruit volgt onderstaande hypothese.
Hypothese 1b: Hoe meer kennis de werkgever heeft omtrent externe dienstverlening,
hoe groter zijn intentie om hier ook gebruik van te maken in het geval van
wedertewerkstelling van werknemers met een arbeidsbeperking.
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Kennis omtrent wetgeving.
Wanneer een werkgever geconfronteerd wordt met een werknemer met een
arbeidsbeperking,

vraagt

het

opdoen

van

kennis

omtrent

de

wettelijke

verantwoordelijkheden van de werkgever een extra inspanning. Werkgevers zijn vaak
niet

vertrouwd

met

de

(weder-)

tewerkstelling

van

werknemers

met

een

arbeidsbeperking, laat staan met de wetgeving die hieromtrent bestaat. Wanneer men als
werkgever toch geconfronteerd wordt met een werknemer met een arbeidsbeperking,
verhoogt dit volgens onderzoek van Kaye et al. (2011)

de angst van werkgevers

omtrent het risico op rechtszaken of klachten rond discriminatie. Vanuit een gebrek aan
kennis over de wetgeving in het kader van (weder-) tewerkstelling van werknemers met
een arbeidsbeperking ontstaat aldus bezorgdheid bij werkgevers. We kunnen
verwachten dat wanneer werkgevers dit gebrek aan kennis ervaren, men meer beroep
zal doen op externe instanties om hen bij te staan bij de wedertewerkstelling van
werknemers met een arbeidsbeperking. Deze externe instanties worden immers geacht
op de hoogte te zijn van de wetgeving en zo werkgevers te kunnen bijstaan met kennis
van zaken bij de wedertewerkstelling van werknemers met een arbeidsbeperking.
Hypothese 1c: Hoe meer kennis de werkgever heeft omtrent de wetgeving inzake
(weder-) tewerkstelling van werknemers met een arbeidsbeperking, hoe kleiner zijn
intentie om beroep te doen op externe dienstverlening inzake wedertewerkstelling van
werknemers met een arbeidsbeperking.
Organisatiekenmerken
Onderzoeksvraag 2: Hebben organisatiekenmerken een significante invloed op de
intentie van werkgevers om beroep te doen op externe dienstverlening bij de
wedertewerkstelling van werknemers met een arbeidsbeperking?
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Organisatiegrootte.
Verschillende onderzoeken suggereren dat grotere bedrijven meer geneigd zijn om
personen met een arbeidsbeperking te integreren. Hun variëteit aan beschikbare jobs,
hun grotere personeelsbestand en hun economische middelen zijn in dit geval
bevorderende factoren (Blanck, 1998; Collignon, 1986; Kemp, 1991). Uit onderzoek
naar de determinanten voor het aanwerven van werknemers met een arbeidsbeperking is
ook gebleken dat kleine organisaties zich meer zorgen maken over de tewerkstelling
van werknemers met een arbeidsbeperking in vergelijking met middelgrote bedrijven.
Grote organisaties maken zich daarentegen het minst zorgen (Fraser et al., 2010).
De meta-analyse van Unger (2002) stelde echter vast dat de resultaten omtrent de
invloed van de organisatiegrootte in de context van de tewerkstelling van werknemers
met een arbeidsbeperking inconsistent zijn. Intuïtief formuleren we daarom volgende
exploratieve hypothese:
Hypothese 2a: De intentie om beroep te doen op externe dienstverlening omtrent de
wedertewerkstelling van werknemers met een arbeidsbeperking is positief geassocieerd
met de organisatiegrootte.
Aanwezigheid van een diversiteitsbeleid en/of beleid rond
arbeidsbeperkingen.
In België werd met het project Intro_DM het concept ‘Disability Management’
geïntroduceerd. De bedoeling van dit laatste is om de wedertewerkstelling van
werknemers die langdurig dreigen uit te vallen door een arbeidsbeperking te
ondersteunen en te optimaliseren (Verjans & Rommel, 2008). Hierbij wordt rekening
gehouden met de individuele noden, de omstandigheden op de werkplek en het
wetgevend kader. Disability Management steunt hiervoor op 10 essentiële principes
waaronder snelle interventie, toewijzing van betekenisvolle taken aan de betrokken
werknemers alsook consultatie van en communicatie tussen alle betrokken partijen.
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Disability Management heeft als streefdoel dat de betrokken werknemer naar een
hoogst mogelijk niveau met betrekking tot taak en/of job kan terugkeren. Deze
doelgerichte en systematische aanpak is daarom een ideaal instrument gebleken om
uitgevallen werknemers terug aan het werk te helpen en heeft tevens voor veel bedrijven
tot een duidelijke kostenbesparing geleid. Een bedrijf met een Disability Management
beleid beschikt daarnaast idealiter ook over een Disability Case Manager (DCM) die
zowel op individueel als op bedrijfsniveau voor de nodige begeleiding en ondersteuning
zorgt. Uit onderzoek van Tijtgat et al. (2009) naar de gepercipieerde meerwaarde van
een DCM bij arbeidsre-integratie blijkt dat werkgevers wel degelijk nood hebben aan
dergelijke begeleiding. Gebrek aan kennis, ondersteuning en ervaring worden als
grootste knelpunt genoemd. Daarnaast geven werkgevers ook aan dat het niet eenvoudig
is om concrete oplossingen in de praktijk te vinden of toe te passen (flexibele uren,
deeltijds werk, taakvariatie,...). Voor al deze problemen kan DCM dan een belangrijke
meerwaarde vormen.
Hieruit kunnen we veronderstellen dat bedrijven die in het verhaal van Disability
Management stappen, zelf sterk genoeg staan wanneer ze geconfronteerd worden met
een werknemer met een arbeidsbeperking. Ze beschikken in dat geval over voldoende
interne middelen en expertise om de situatie te beheren. Daarnaast kunnen ze door het
Disability Management op een kostenbesparende manier tewerk gaan. We verwachten
dus dat dergelijke organisaties minder bereid zullen zijn om beroep te doen op een
externe dienst: enerzijds vanwege de eventuele extra kosten, anderzijds hebben zij zelf
een duidelijke visie en voldoende expertise om de nodige aanpassingen te doen.
Belangrijk om te vermelden is echter dat slechts weinig Vlaamse bedrijven reeds over
een uitgebreid Disability Management beleid beschikken of reeds deze term hanteren.
Vaak blijft het nog beperkt of spreekt men van een algemeen diversiteitsbeleid, met in
sommige gevallen een specifieke vermelding van arbeidsbeperkingen. Rekening
houdend met deze kanttekening formuleren we volgende hypothese.
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Hypothese 2b: Organisaties met een diversiteitsbeleid en/of een beleid rond
arbeidsbeperking hebben een lagere intentie om beroep te doen op externe
dienstverlening bij de wedertewerkstelling van werknemers met een arbeidsbeperking
dan organisaties die nog niet over een beleid rond arbeidsbeperking beschikken.
Aantal personen met een arbeidsbeperking in dienst.
Een derde organisatiekenmerk betreft het aantal personen met een arbeidsbeperking
die de organisatie reeds in dienst heeft. Hieronder verstaan we alle personen met een
indicatie

van

arbeidsbeperking

die

recht

hebben

op

Bijzondere

Tewerkstellingsondersteunende Maatregelen (BTOM). McFarlin, Song en Sonntag
(1991) stelden vast dat hoe meer werkgevers reeds geconfronteerd werden met
werknemers met een beperking, hoe positiever hun attitudes waren ten opzichte van
dergelijke werknemers. Ook de studie van Fraser et al. (2010) deed een gelijkaardige
vaststelling: de ervaring die participanten reeds hadden met een werknemer met een
arbeidsbeperking werd consistent als een belangrijke attitude gerapporteerd door zowel
kleine, middelgrote als grote bedrijven. Hoe meer personen met een arbeidsbeperking
die een werkgever in dienst heeft, hoe positiever zijn attitudes vermoedelijk zijn. We
kunnen verwachten dat werkgevers met een positievere attitude tegenover werknemers
met een arbeidsbeperking meer geneigd zullen zijn om de tewerkstelling zo goed
mogelijk te laten verlopen en indien nodig aanpassingen van welke aard dan ook door te
voeren. Externe dienstverlening kan in dit geval beschouwd worden als een vorm van
aanpassing. Daarom formuleren wij de volgende hypothese:
Hypothese 2c: Hoe meer werknemers met een arbeidsbeperking een organisatie in
dienst heeft, hoe groter de intentie van werkgevers is om externe dienstverlening
omtrent de wedertewerkstelling van werknemers met een arbeidsbeperking in te
schakelen.
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Aanwezigheid eigen (preventie- en/of) arbeidsgeneeskundige dienst.
Een organisatie kan over een eigen preventie- en/of arbeidsgeneeskundige dienst
beschikken. Deze dienst focust zich in de eerste plaats op wat de werknemer in de
gegeven werkcontext nog kan. Ten tweede beschikt een preventieadviseurarbeidsgeneesheer ook over specifieke kennis rond de arbeidsbelasting in de gegeven
functie. Ten derde is het ook mogelijk dat deze interne dienst samenzit met de andere
partijen binnen de organisatie zoals direct leidinggevende, HR-manager,... Ten slotte is
het ook deze dienst die de aanzet kan geven tot of bijdragen aan de ontwikkeling en/of
implementatie van een beleid dat relevant is voor werknemers met een arbeidsbeperking
in de organisatie (bv. diversiteitsbeleid).
Op basis hiervan kunnen we verwachten dat organisaties die over een interne
preventie- en/of arbeidsgeneeskundige dienst beschikken minder geneigd zullen zijn om
beroep

te

doen

op

externe

dienstverlening.

Een

eigen

preventie-

en/of

arbeidsgeneeskundige dienst focust zich immers vooral op alles wat zich intern afspeelt
doordat ze meer zicht hebben op de verschillende functies in het bedrijf en de
mogelijkheden om de job aan te passen. Hierdoor is er minder of geen nood aan externe
bijstand bij de (weder-) tewerkstelling van werknemers met een arbeidsbeperking.
Daarnaast beschikt deze dienst ook over voldoende gespecialiseerde kennis omtrent
arbeidsbelasting en de mogelijkheden in geval van een arbeidsbeperking. Op die manier
beschikt de organisatie dan ook over voldoende middelen en kennis om de (weder-)
tewerkstelling zelf in handen te nemen. Vanuit deze redenering volgt onderstaande
hypothese:
Hypothese

2d:

Indien

de

organisatie

over

een

eigen

(preventie-

en/of)

arbeidsgeneeskundige dienst beschikt, zal de intentie om beroep te doen op externe
dienstverlening

bij

de

wedertewerkstelling

arbeidsbeperking lager zijn.
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van

een

werknemer

met

een

Respondentkenmerken
Onderzoeksvraag 3: Is er een verband tussen respondentkenmerken en de intentie om
gebruik te maken van externe dienstverlening in het geval van wedertewerkstelling van
werknemers met een arbeidsbeperking?
Hiërarchische afstand.
In een hiërarchische structuur van een organisatie is het vaak zo dat er onder de
algemeen leidinggevende(n) nog enkele andere partijen direct leiding geven aan de
werknemers.
Deze direct leidinggevenden staan op die manier dichter bij de werknemers en
kunnen hen hierdoor meer direct benaderen dan een algemeen leidinggevende. Een
direct leidinggevende ziet van dichterbij hoe er alles aan toe gaat op de werkvloer, wat
de noden zijn van de werknemers en hoe zij functioneren. Eerder aangehaald onderzoek
van McFarlin et al. (1991) heeft aangetoond dat ervaring met werknemers met een
arbeidsbeperking positief gecorreleerd is met attitudes tegenover deze werknemers.
Hieruit kunnen we verwachten dat direct leidinggevenden een meer positieve attitude
hebben ten opzichte van de werknemer met een arbeidsbeperking dan de algemeen
leidinggevende doordat zij frequenter en meer direct geconfronteerd worden met deze
werknemer. Dit geeft aanleiding tot volgende hypothese:
Hypothese 3a: De hiërarchische afstand tussen de werkgever en de werknemer met een
arbeidsbeperking is negatief gecorreleerd met de intentie van de werkgever om beroep
te doen op externe dienstverlening bij de wedertewerkstelling van een werknemer met
een arbeidsbeperking.
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Functie.
Solovieva, Dowler en Walls (2011) onderzochten mogelijke voordelen voor de
werkgever van aanpassingen op de werkvloer voor werknemers met een
arbeidsbeperking. Zij geven aan dat hun resultaten vermoedelijk beïnvloed zijn door de
gebruikte steekproef. Werkgevers in steekproef rapporteerden slechts weinig nadelen.
Alle individuen die deelnamen aan het onderzoek waren tewerkgesteld binnen Human
Resource (HR), wat mogelijk de overwegend positieve resultaten kan verklaren. Zij
suggereren dan ook verder onderzoek met een meer uitgebreide steekproef die naast HR
gerelateerde functies ook bestaat uit andere functies. Inspelend op deze suggestie,
formuleren wij volgende hypothese:
Hypothese 3b: Respondenten die formeel tewerkgesteld zijn in een HR gerelateerde
functie

hebben

een

grotere

intentie

om

externe

dienstverlening

omtrent

wedertewerkstelling van werknemers met een arbeidsbeperking in te schakelen.
Ervaring met externe dienstverlening.
Holbrook en Hirschmann (1982) hebben in hun onderzoek vastgesteld dat
consumptie experiëntele aspecten bevat: consumptie is gebaseerd op ervaring. Foreman
en Hanna (2000) voerden onderzoek naar de intentie van kinderen en adolescenten om
gebruik te maken van psychiatrische klinieken. Deze kinderen en adolescenten werden
doorverwezen door een arts naar de psychiatrische dienstverlening. Hun intentie om
uiteindelijk gebruik te maken van deze dienstverlening werd in de studie gemeten door
het al dan niet terugsturen van een ingevulde vragenlijst door de doorverwezen patiënt
aan de kliniek. Foreman en Hanna (2000) stelden op basis van hun onderzoek vast dat
doorverwezen

patiënten

die

reeds

ervaring

hadden

met

de

psychiatrische

dienstverlening, tweemaal zo vaak de vragenlijsten terugstuurden en dus een
gebruiksintentie hadden die 2 maal zo groot was dan patiënten die nog geen ervaring
hadden. Op basis van deze 2 vaststellingen formuleren we onze volgende hypothese.
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Hypothese 3c: Werkgevers met een eerdere ervaring met externe dienstverlening inzake
wedertewerkstelling van werknemers met een arbeidsbeperking hebben een hogere
intentie om in de toekomst opnieuw gebruik te maken van deze externe dienstverlening
dan werkgevers zonder eerdere ervaring.
Tevredenheid met ervaring met de externe dienstverlening.
Volgens Woodruff, Cadotte en Jenkins (1983) zal de consument na het gebruik van
een dienst of merk een evaluatie maken over diens prestaties. Een onderzoek van Day
(1977) heeft vervolgens aangetoond dat deze evaluatie een rol speelt in de
wederaankoop van dit product: eerdere ervaringen zorgen ervoor dat we verwachtingen
voorop stellen over de prestaties van een product of dienst. Gebruikers zullen pas
tevreden zijn wanneer de effectieve prestatie overeenkomt met hun oorspronkelijke
verwachtingen. Tevreden gebruikers zullen uiteindelijk meer geneigd zijn om een
product of dienst opnieuw aan te kopen of te gebruiken (Day, 1977). Daarnaast stelt
Ajzen (1991) in zijn Theory of Planned Behaviour dat de intentie om gedrag te stellen,
bepaald wordt door onze attitudes omtrent dat gedrag.
Belangrijker is nog dat hoe positiever de attitudes zijn, hoe groter de intentie zal zijn
om het gedrag te stellen. Onderzoek van Dorsch, Grove en Darden (2000) heeft
tenslotte aangetoond dat er een positieve relatie bestaat tussen de eerdere ervaring met
een dienst en de verwachting dat de dienst voordeel oplevert. Volgens hun model zal
deze verwachting uiteindelijk resulteren in de intentie om de dienst te gebruiken. We
kunnen met andere woorden stellen dat eerdere ervaringen met een product of dienst
resulteren in de verwachting dat men ook effectief voordeel haalt uit het gebruik ervan,
wat op zijn beurt leidt tot een hogere intentie om het product of de dienst opnieuw te
gebruiken.
Op basis van deze vaststellingen kunnen we verwachten dat wanneer consumenten
tevreden zijn met hun consumptie-ervaring, ze meer geneigd zullen zijn om in de
toekomst opnieuw gebruik te maken van deze dienst of product.
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Hypothese 3d: Werkgevers die tevreden zijn over hun eerdere ervaring met externe
dienstverlening omtrent wedertewerkstelling van werknemers met een arbeidsbeperking
zijn meer geneigd om in de toekomst opnieuw gebruik te maken van deze externe
dienstverlening dan werkgevers die niet tevreden zijn over hun eerdere ervaring.
Kenmerken van de dienstverlening
Onderzoeksvraag 4: Is er een relatie tussen de kenmerken van de externe
dienstverlening en de intentie van werkgevers om beroep te doen op deze
dienstverlening in het geval van wedertewerkstelling van werknemers met een
arbeidsbeperking?
Kostprijs.
Op basis van onderzoek door Kaye, Jans en Jones (2011) stellen we vast dat de
financiële kost die de aanpassingen met zich meebrengen een belangrijke factor is om
werknemers met een arbeidsbeperking al dan niet aan te nemen of tewerk te stellen.
Uit consumentenonderzoek leren we bovendien dat consumenten met een grotere
financiële status meer geneigd zijn om hun taken uit te besteden aan dienstverleners
(Dorsch, Grove & Darden, 2000). Dit doet ons vermoeden dat de kostprijs een rol speelt
in het beslissingsproces om diensten te outsourcen. Meer bepaald verwachten we dat
hoe hoger de kostprijs, hoe lager de intentie zal zijn om gebruik te maken van externe
diensten.
Hypothese

4a:

Indien

de

externe

gespecialiseerde

dienstverlening

omtrent

wedertewerkstelling van werknemers met een arbeidsbeperking gratis is voor de
werkgever, zal de intentie om er gebruik van te maken hoger zijn.
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Wachtlijst.
Onderzoek van Foreman en Hanna (2000) stelde vast dat de wachttijd een significant
effect heeft op de intentie van patiënten om een afspraak te maken voor psychiatrische
dienstverlening: hoe langer de wachtlijst, hoe kleiner de intentie om een afspraak te
maken. Ook consumentenonderzoek heeft aangetoond dat de tevredenheid van klanten
afhankelijk is van de waargenomen wachttijd (Gail & Scott, 1995). We stelden
hierboven tenslotte ook reeds vast dat aanpassingen op de werkvloer de productiviteit
van de werknemer met de arbeidsbeperking verhoogt, alsook de productiviteit van de
gehele organisatie (Hartnett, Stuart Thurman, Loy & Batiste, 2011). Wanneer de
wachttijd voor deze aanpassingen langer is, zal de productiviteit van de gehele
organisatie hier mogelijk onder leiden. Op basis van deze wetenschappelijke
vaststellingen kunnen we verwachten dat wanneer de wachtlijst voor externe
dienstverlening langer is, de intentie om er gebruik van te maken kleiner is.
Hypothese 4b: De lengte van de wachtlijst voor externe dienstverlening met betrekking
tot wedertewerkstelling van werknemers met een arbeidsbeperking is negatief
gecorreleerd met de intentie van werkgevers om beroep te doen op deze externe
dienstverlening.
Omgevingskenmerken
Onderzoeksvraag 5: Hebben omgevingskenmerken een invloed op de intentie van
werkgevers

om

gebruik

te

maken

van

externe

dienstverlening

bij

de

wedertewerkstelling van werknemers met een arbeidsbeperking?
Subjectieve norm voor diversiteit in de sector.
Als eerste omgevingskenmerk beschouwen we het al dan niet aanwezig zijn van een
subjectieve norm voor diversiteit. Hiermee bedoelen we de mate waarin er openheid is
in de sector ten opzichte van diversiteit en in het bijzonder omtrent werknemers met een
arbeidsbeperking.
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In sommige sectoren leidt het hebben van aandacht voor minderheidsgroepen
immers tot een beter imago voor de organisatie. We baseren ons hierbij ook op de
Theory of Planned Behaviour van Azjen (1991), een empirisch gebaseerd conceptueel
kader dat kan gebruikt worden voor het identificeren van determinanten van
uiteenlopende gedragingen. Volgens dit model is de directe aanleiding tot het stellen
van gedrag de intentie. Deze intentie wordt op zijn beurt bepaald door 3 determinanten:
de attitude ten aanzien van het gedrag, de gepercipieerde controle over het gedrag en ten
slotte de subjectieve norm.
Deze subjectieve norm is tevens gebaseerd op normatieve overtuigingen: het geloof
dat anderen het belangrijk vinden om aandacht te besteden aan de tewerkstelling van
werknemers met een arbeidsbeperking (Fraser, Johnson, Hebert, Azjen, Copeland &
Brown, 2010). Daarnaast rapporteren werkgevers zelf ook dat wanneer ze zich
aanpassen aan werknemers met een arbeidsbeperking, dit resulteert in een beter imago
voor de organisatie (Hartnett, Stuart, Thurman, Loy & Batiste, 2011). Op basis hiervan
kunnen we verwachten dat wanneer de sector en directe omgeving van een organisatie
het belangrijk vindt om aandacht te besteden aan de tewerkstelling van werknemers met
een arbeidsbeperking, de intentie van werkgevers om aanpassingen van welke aard dan
ook te doen op de werkplek groter zal zijn. Verder verwachten we ook dat deze
werkgevers meer geneigd zullen zijn om beroep te doen op externe dienstverlening om
hen bij te staan bij deze aanpassingen. Hieruit volgt de volgende hypothese.
Hypothese 5a: Een subjectieve diversiteitsnorm in de sector is positief geassocieerd met
de intentie van werkgevers om beroep te doen op externe gespecialiseerde
dienstverlening

omtrent

wedertewerkstelling

van

werknemers

met

een

arbeidsbeperking.
Wenselijkheid quotum.
Bij de Vlaamse en Federale Overheid is er reeds sprake van een quotum om
ambtenaren met een arbeidsbeperking tewerk te stellen. Momenteel geldt daar een
minimum van 3%, een cijfer dat vandaag nog niet gehaald wordt.
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Wat het quotum zelf betreft, zijn de meningen echter verdeeld. Zo stelt
Administrateur Generaal van het Vlaams Agentschap voor Zorginspectie Mevr. Kristel
Gevaert (persoonlijke communicatie, 19 september 2012) dat we moeten opletten dat
we hierdoor geen kandidaten aanstellen enkel omwille van hun arbeidsbeperking. Het is
belangrijk om te focussen op vaardigheden en kennis, en niet zozeer op de beperking.
Werknemers moeten in dienst genomen worden omdat ze over de juiste competenties
beschikken voor het uitoefenen van de functie en niet omwille van het feit dat ze een
arbeidsbeperking hebben. Wel kan een quotum er volgens haar voor zorgen dat er meer
werknemers met een arbeidsbeperking in dienst komen waardoor men als werkgever
ervaring kan opdoen en de mogelijkheden van de werknemers met een arbeidsbeperking
zelf kan vaststellen. Op basis van deze getuigenis kunnen we verwachten dat
werkgevers die geen voorstander zijn van een quotum effectief focussen op job
prestaties en vaardigheden. Van werkgevers die wél een quotum aanraden, kunnen we
misschien verwachten dat ze werknemers met een arbeidsbeperking eerder aannemen
om het opgelegde cijfer te behalen en in mindere mate omdat de kandidaat geschikt is.
Deze werkgevers focussen bijgevolg niet of minder op de vaardigheden en feitelijke
jobprestaties.
Onderzoek van Gilbride, Stensrud, Vandergroot en Golden (2003) stelt in deze
context dat omgevingen die focussen op feitelijke jobprestaties meer open staan voor
werknemers met een arbeidsbeperking. We kunnen veronderstellen dat werkgevers die
voorstander zijn van een quotum minder geneigd zullen zijn om aanpassingen aan de
werkplek uit te voeren in geval van de wedertewerkstelling van een werknemer met een
arbeidsbeperking. Ze focussen bijgevolg vermoedelijk ook minder op de feitelijke
jobprestaties,

waardoor

ze

minder

openstaan

voor

werknemers

met

een

arbeidsbeperking. Ook het onderzoek van Hartnett, Stuart, Thurman, Loy en Batiste
(2011) ondersteunt deze stelling door de vaststelling dat sommige werkgevers enkel
aanpassingen doen aan de werkplaats om juridische processen te vermijden.
Van werkgevers die het wenselijk vinden om een quotum in te stellen inzake de
tewerkstelling van werknemers met een arbeidsbeperking kunnen we bijgevolg
verwachten dat ze minder geneigd zullen zijn om aanpassingen door te voeren aan de
werkplaats en hiervoor beroep te doen op externe dienstverlening.
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Hoewel we beseffen dat niet alle werkgevers per definitie gelijk zijn, formuleren we
op basis van bovenstaande argumentatie volgende hypothese:
Hypothese 5b: De door de werkgevers gepercipieerde wenselijkheid voor een quotum
inzake de tewerkstelling van werknemers met een arbeidsbeperking is negatief
gecorreleerd met de intentie om gebruik te maken van externe dienstverlening bij de
wedertewerkstelling van werknemers met een arbeidsbeperking.
Kenmerken van de werknemer met een arbeidsbeperking
Onderzoeksvraag

6:

Hebben

kenmerken

van

de

werknemer

met

een

arbeidsbeperking een significante invloed op de intentie van diens werkgever om beroep
te doen op externe dienstverlening in geval van de wedertewerkstelling van de
werknemer met een arbeidsbeperking.
Type beroep.
Werkgevers passen de werkomgeving en/of jobinhoud aan voor werknemers met een
arbeidsbeperking om in eerste instantie gekwalificeerde werknemers in dienst te kunnen
houden (Solovieva, Dowler & Walls, 2011). Gegeven deze vaststelling is het ook
mogelijk dat werkgevers meer gemotiveerd zijn om werknemers in dienst te houden bij
beroepen waarvoor kandidaten met de gewenste vaardigheden en kennis moeilijker te
vinden zijn (Lysaght, Fabrigar, Larmour-Trode, Stewart & Friesen, 2012). In dit geval
spreken we van een knelpuntberoep. In Vlaanderen vormen onder andere
schrijnwerkers, leerkrachten en verpleegkundigen knelpuntberoepen: er is een groot
gebrek aan gekwalificeerde werknemers op de arbeidsmarkt. Dergelijke beroepen
vormen een groot probleem voor de organisatie. Zo zorgt dit er onder meer voor dat de
wervingsprocedure voor dergelijke werknemers veel tijd en geld in beslag neemt.
Bovendien zorgt dit ook voor ongenoegen bij de overige werknemers: zij moeten
hetzelfde werk uitvoeren met minder werkkrachten.
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Wij verwachten dat de intentie van werkgevers om aanpassingen of maatregelen te
treffen op de werkvloer groter zal zijn in geval van een knelpuntberoep omdat in dat
geval het behoud van de werknemer nog belangrijker is dan wanneer de werknemer
geen knelpuntberoep uitoefent. Bijkomend verwachten we dan ook dat werkgevers in
deze situatie meer geneigd zullen zijn om beroep te doen op externe dienstverlening. Op
basis van deze redenering formuleren we de volgende hypothese.
Hypothese 6a: Indien de werknemer met een arbeidsbeperking tewerkgesteld is in een
functie waarvoor slechts in beperkte mate geschikte arbeidskrachten beschikbaar zijn,
zal de intentie van de werkgever om beroep te doen op externe dienstverlening in geval
van de wedertewerkstelling van de werknemer met een arbeidsbeperking groter zijn.
Type arbeidsbeperking.
Een tweede kenmerk van een werknemer met een arbeidsbeperking die wordt
opgenomen in dit onderzoek is het type arbeidsbeperking, of meer bepaald, de
zichtbaarheid van de beperking. Zo zijn er verschillende zichtbare aandoeningen zoals
motorische beperkingen waardoor een werknemer zich met behulp van een rolstoel
verplaatst. Anderzijds zijn er ook heel wat aandoeningen die niet of minder zichtbaar
zijn voor buitenstaanders zoals nood aan sondage, neurogene pijnklachten of chronische
vermoeidheid. Bovendien zijn er ook werknemers die een combinatie van zichtbare en
niet zichtbare beperkingen hebben. Dit onderscheid zit tevens ook vervat in de definitie
van een arbeidsbeperking, zoals eerder aangehaald in dit onderzoek. Voor zowel
zichtbare als niet of minder zichtbare aandoeningen zijn er aanpassingen op de
werkvloer noodzakelijk om het functioneren van de werknemer zo optimaal mogelijk te
maken. Er zijn echter ook verschillen in de zichtbaarheid van deze aanpassingen. Voor
niet of minder zichtbare beperkingen zijn de aanpassingen die hiervoor noodzakelijk
zijn ook vaak minder zichtbaar: een aangepast uurrooster, aangepaste taken, extra
ondersteuning van collega’s.,… De aanpassingen worden dan door een bezoeker of
collega minder snel opgemerkt, waardoor het minder duidelijk is dat de werkgever
inspanningen levert om een werknemer met een arbeidsbeperking te werk te stellen.
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Mogelijk zijn werkgevers hierdoor minder gemotiveerd om aanpassingen door te
voeren op de werkvloer, aangezien deze aanpassingen door de mindere zichtbaarheid
geen bijdrage leveren aan een positief imago voor de organisatie.
Anderzijds is het ook mogelijk dat de werkgever de arbeidsbeperking zelf niet wil of
kan zien en hierdoor ook niet of minder geneigd is om aanpassingen aan te brengen.
Vanuit deze twee redeneringen verwachten we dat een werkgever minder geneigd zal
zijn om de werkplek aan te passen wanneer hij geconfronteerd wordt met een
werknemer met een niet of minder zichtbare arbeidsbeperking.
Hieruit veronderstellen we tevens ook dat deze werkgevers minder intentie zullen
vertonen om beroep te doen op externe dienstverlening die hen kan bijstaan bij de
wedertewerkstelling van deze werknemer.
Hypothese 6b: Naarmate de arbeidsbeperking van de werknemer meer zichtbaar is, zal
de intentie van de werkgever om beroep te doen op externe dienstverlening in geval van
wedertewerkstelling van de werknemer met een arbeidsbeperking groter zijn
Methode
Procedure
Werkgevers uit organisaties van verschillende groottes die actief zijn binnen
verschillende sectoren in België werden aangeschreven via e-mail. Deze werkgevers
werden toevallig gekozen uit een, voor de onderzoekers toegankelijke, online database
(www.bsearch.be/bedrijvengids) en werden tevens willekeurig geselecteerd met
betrekking tot het al dan niet in dienst hebben van een werknemer met een
arbeidsbeperking. In de begeleidende e-mail (zie bijlage 1) werd noodzakelijke
informatie verstrekt en werd de werkgever vriendelijk verzocht de vragenlijst via een
online tool in te vullen.
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Gezien deze procedure zijn we niet in staat om de antwoordratio te bepalen, noch
kunnen we het profiel van de non-responders beschrijven.
Meetinstrument
Gezien het grotendeels exploratieve karakter van ons onderzoek en gezien voor geen
enkele van de in figuur 1 vermelde studievariabelen bestaande meetschalen voorhanden
waren, werd gebruik gemaakt van een vragenlijst die door de auteur in overleg met een
aantal experts ter zake (n=3) werd uitgewerkt. De vragenlijst bestond uit een
operationalisering van elk van de in figuur 1 vermelde variabelen.
De invulbaarheid en begrijpbaarheid van de vragenlijst werd voorafgaandelijk aan
het eigenlijke onderzoek uitgetest in een vooronderzoek met vijf random gekozen
werkgevers. De gebruikte vragenlijst kan teruggevonden worden in bijlage 2.
Onafhankelijke variabelen.
Gezien onze onafhankelijke variabelen deels een categorisch, deels een continu
meetniveau

hadden,

werd

gebruik

gemaakt

van

respectievelijk

gesloten

antwoordcategorieën en Likert antwoordschalen.
Alle onafhankelijke variabelen werden enkelvoudig geoperationaliseerd. Derhalve
kunnen we geen informatie over de betrouwbaarheid of validiteit van de gebruikte items
rapporteren.
Sommige hypothesen werden echter ook geoperationaliseerd middels een directe
enkelvoudige operationalisatie. Deze laatste items dienden op een vijf punten
antwoordschaal beantwoord te worden met als extreme antwoordpunten helemaal
akkoord versus helemaal niet akkoord. Deze directe operationalisaties werden gebruikt
voor hypothesen 1a, 1b, 2c, 3a, 3d, 4a, 5a, 6a en 6b.
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Afhankelijke variabele.
Onze afhankelijke variabele werd geoperationaliseerd middels 3 zelf ontworpen
items (zie vragenlijst, items 18, 24 en 30 in bijlage 2).
Eén van de items luidt als volgt: ‘Mocht ik als werkgever geconfronteerd worden
met een werknemer met een arbeidsbeperking, zal ik op zoek gaan naar instanties buiten
mijn eigen organisatie om mij bij te staan met het oog op de wedertewerkstelling van
deze werknemer’. Een vijfpunten antwoordschaal werd telkens gebruikt. Eén
schaalsomscore werd berekend (range 3-15). Een interne consistentie van α = 0,65 werd
gevonden.
Descriptieve variabelen.
Met het oog op het kunnen beschrijven van onze steekproef van werkgevers worden
ook de variabelen leeftijd, geslacht en sector meegenomen in ons onderzoek.
Omtrent deze variabelen worden geen a priori hypothesen geformuleerd.
Analyse
Alle analyses werden uitgevoerd met behulp van het statistisch programma SPSS,
versie 12.0 (SPSS Inc., Chicago, IL, USA). Bivariate statistische analyses werden
uitgevoerd middels een Pearson correlatie, een Independent Sample T-test of One-Way
Anova. Analyse van de antwoorden op de directe bevraging van de bovenvermelde
hypothesen gebeurde descriptief door gebruik te maken van het percentueel aantal
antwoorden per antwoordcategorie. De in de resultatensectie vermelde percentages zijn
telkens gebaseerd op het aantal valide antwoorden in de steekproef, gezien er voor een
beperkt aantal variabelen missing waarden waren.
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Resultaten
Steekproef
De uiteindelijke steekproef bestaat uit 105 werkgevers. Hiervan is 52,4% mannelijk
tegenover 46,7% vrouwelijke deelnemers. Het merendeel van de respondenten is tussen
de 46 en 60 jaar oud (42,9%), gevolgd door 36 tot 45 jarigen (36,2%). Een minderheid
van de deelnemers was tussen de 20 en 25 jaar oud (5,7%) of ouder dan 60 (1,9%).
Tenslotte waren 63,8% van de respondenten werkzaam in de profit sector, ten
opzichte van 34,3% in de non-profit of social-profit sector. In tabel 1 wordt een
overzicht gegeven van de demografische kenmerken van de participanten in dit
onderzoek.
Tabel 1
Demografische kenmerken van de steekproef (n=105)
Kenmerk
Leeftijd

Geslacht
Sector

% in steekproef
20-25

5.7

26-35

13.3

36-45

36.2

46-60

42.9

>60

1.9

Man

52.4

Vrouw

46.7

Profit Sector

63.8

Non-profit of
social profit sector

34.3

Afhankelijke variabele
De schaalsomscore bedroeg gemiddeld 10.26 (SD=2.05). In tabel 2 kan men een
overzicht terugvinden van het % aantal respondenten uit de steekproef per somscore op
de afhankelijke variabele.
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Tabellen 3 tot en met 11 vormen overzichtstabellen van de resultaten in dit onderzoek.
Verder wordt per onderzoeksvraag een overzicht gegeven van de resultaten.
Tabel 2
Overzicht van de somscores in de steekproef op de afhankelijke variabele (n=105).
Somscore

% in de steekproef

6

4.8

Intentie om beroep te doen op

7

3.8

externe

in

8

10.5

geval van wedertewerkstelling

9

16.2

van

10

13.3

11

16.2

12

21.9

13

4.8

14

1.0

15

2.9

dienstverlening

werknemers

arbeidsbeperking

met

een
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Tabel 3
Overzichtstabel met bivariate resultaten: Pearson’s Product Moment Correlaties tussen continue OV en AV (n=105).
OV

r

p

Kennis omtrent de handicap

.09

.35

Kennis omtrent wetgeving

-.01

.90

Tevredenheid met ervaring met externe

.27

.19

Wachttijd

.05

.19*

Aanwezigheid subjectieve norm voor diversiteit

.12

.25

dienstverlening

* = p≤0,05
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Tabel 4
Overzichtstabel met bivariate resultaten: Independent Sample T-test tussen categorische OV en AV (n=105).
OV

t

p

Antwoordcategorieën

Afhankelijke variabele
M (SD)

Kennis omtrent de externe dienstverlening
Aanwezigheid eigen arbeidsgeneeskundige

2.28
-.70

.03*
.48

dienst
Hiërarchische afstand
Functie
Ervaring met externe dienstverlening
Wenselijkheid quotum

2.13
-.12
1.07
1.03

.05*
.91
.29
.31

* = p≤0,05
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Ja

10.74 (2.01)

Neen

9.83 (2.01)

Ja

10.17 (2.09)

Neen

10.47 (2.05)

Direct leidinggevende

11.27 (2.24)

Algemeen leidinggevende

9.25 (2.30)

HR-gerelateerde functie

10.23 (2.10)

Niet HR-gerelateerde functie

10.28 (2.01)

Ja

10.56 (1.96)

Neen

10.09 (2.10)

Ja

10.60 (2.12)

Neen

10.11 (2.04)

Tabel 5
Overzichtstabel met bivariate resultaten: ANOVA tussen categorische OV en AV (n=105).
OV

F (df)

p

Antwoordcategorieën

Afhankelijke
variabele
M (SD)

Organisatiegrootte

Aanwezigheid diversiteitsbeleid en/of beleid

1.19 (2)

1.19 (2)

.31

.32

rond arbeidsbeperkingen

Aantal personen met een arbeidsbeperking in

.11 (4)

.98

dienst

Kostprijs

	
  

.37 (2)
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<50 werknemers

10.57 (2.11)

≤ 250 werknemers

9.88 (2.18)

>250 werknemers

9.97 (1.86)

Niet op de hoogte

10.39 (1.66)

Geen beleid

9.76 (1.97)

Ontwikkeling beleid op de agenda

9.88 (1.93)

Beleid met kinderziektes

10.77 (2.14)

Volledig uitgewerkt beleid

10.69 (2.53)

0

10.28 (2.05)

1-5

10.35 (2.06)

6-10

9.67 (2.08)

>10

10.22 (2.73)

Niet bereid te betalen

10.11 (2.15)

Slechts gedeeltelijk bereid te betalen

10.37 (2.09)

Bereid alles te betalen

10.83 (1.33)

Tabel 6
Overzichtstabel met descriptieve resultaten inzake directe meting van de relaties met betrekking tot kennis van de werkgever (n=105).
Relatie OV-AV

Antwoordcategorieën

Relatie kennis omtrent de handicap - AV

Relatie kennis omtrent het aanbod van externe dienstverlening –AV
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% valide antwoorden

Helemaal niet akkoord

1.0

Eerder niet akkoord

29.5

Neutraal

40.0

Eerder wel akkoord

24.8

Helemaal akkoord

2.9

Helemaal niet akkoord

1.0

Eerder niet akkoord

13.3

Neutraal

41,0

Eerder wel akkoord

37.1

Helemaal akkoord

5.7

Tabel 7
Overzichtstabel met descriptieve resultaten inzake directe meting van de relaties met betrekking tot organisatiekenmerken (n=105).
Relatie OV-AV

Antwoordcategorieën

Relatie aantal personen met een arbeidsbeperking in dienst – AV
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% valide antwoorden

Helemaal niet akkoord

1.0

Eerder niet akkoord

11.4

Neutraal

35.2

Eerder wel akkoord

45.7

Helemaal akkoord

4.8

Tabel 8
Overzichtstabel met descriptieve resultaten inzake directe meting van de relaties met betrekking respondentkenmerken (n=105).
Relatie OV-AV

Antwoordcategorieën

Relatie hiërarchische afstand – AV

Relatie tussen tevredenheid met ervaring met externe dienstverlening – AV
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% valide antwoorden

Helemaal niet akkoord

5.7

Eerder niet akkoord

21.9

Neutraal

48.6

Eerder wel akkoord

19.0

Helemaal akkoord

4.8

Helemaal niet akkoord

1.0

Eerder niet akkoord

1.9

Neutraal

19.0

Eerder wel akkoord

59.0

Helemaal akkoord

18.1

Tabel 9
Overzichtstabel met descriptieve resultaten inzake directe meting van de relaties met betrekking kenmerken van de dienstverlening
(n=105).
Relatie OV-AV

Antwoordcategorieën

Relatie kostprijs – AV

% valide antwoorden

Helemaal niet akkoord

1.0

Eerder niet akkoord

4.8

Neutraal

24.8

Eerder wel akkoord

42.9

Helemaal akkoord

23.8

Tabel 10
Overzichtstabel met descriptieve resultaten inzake directe meting van de relaties met betrekking tot omgevingskenmerken (n=105).
Relatie OV-AV

Antwoordcategorieën

Relatie aanwezigheid subjectieve norm voor diversiteit – AV
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% valide antwoorden

Helemaal niet akkoord

7.6

Eerder niet akkoord

20.0

Neutraal

54.3

Eerder wel akkoord

17.1

Helemaal akkoord

1.0

Tabel 11
Overzichtstabel met descriptieve resultaten inzake directe meting van de relaties met betrekking tot kenmerken van de werknemer
met een arbeidsbeperking (n=105).
Relatie OV – AV

Antwoordcategorieën

Relatie type beroep – AV

Relatie type arbeidsbeperking – AV

	
  

	
  

34	
  

% valide antwoorden

Helemaal niet akkoord

2.9

Eerder niet akkoord

7.6

Neutraal

33.3

Eerder wel akkoord

44.8

Helemaal akkoord

9.5

Helemaal niet akkoord

7.6

Eerder niet akkoord

26.7

Neutraal

43.8

Eerder wel akkoord

17.1

Helemaal akkoord

4.8

Kennis van de werkgever
Kennis omtrent de arbeidsbeperking.
Iets meer dan de helft van de werkgevers geeft aan eerder wel of helemaal akkoord
te zijn met het feit dat ze zichzelf goed in staat achten om de voor- en nadelen van een
arbeidsbeperking in te schatten. Daarnaast geeft ook bijna 30% van de werkgevers aan
eerder wel of helemaal akkoord te zijn met de stelling ‘Indien ik meer kennis zou
hebben omtrent arbeidsbeperkingen, zou ik minder geneigd zijn om beroep te doen op
externe instanties om mij bij te staan bij de wedertewerkstelling van werknemers met
een arbeidsbeperking’. Toch kunnen we uit tabel 3 geen significantie terugvinden voor
hypothese 1a.
Kennis omtrent de externe dienstverlening.
In tabel 4 vinden we een significant verschil terug in intentie naargelang de
werkgever al dan niet op de hoogte is van het bestaan en het aanbod van externe
dienstverlening. Werkgevers die op de hoogte zijn van het aanbod hebben een hogere
gemiddelde score op intentie dan diegene die niet op de hoogte zijn. Hiermee wordt
hypothese 1b bevestigd.
Daarnaast kunnen we uit tabel 6 aflezen dat bijna de helft van de werkgevers eerder
wel of helemaal akkoord is met de stelling ‘Indien ik meer kennis zou hebben over het
aanbod en de aanwezigheid van externe dienstverlening die mij kan bijstaan bij de
wedertewerkstelling van werknemers met een arbeidsbeperking, zou ik er ook meer
gebruik van maken’. Deze directe meting biedt hierdoor ook ondersteuning voor
hypothese 1b.
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Kennis omtrent wetgeving.
Op basis van dit onderzoek werd hypothese 1c niet bevestigd: de kennis die
werkgevers hebben omtrent de wetgeving die bestaat rond de tewerkstelling van
arbeidsbeperkte werknemers heeft geen significante invloed op hun intentie om beroep
te doen op externe dienstverlening (tabel 3).
Organisatiekenmerken
Organisatiegrootte.
Via een One-Way Anova werd nagegaan of er een relatie is tussen de grootte van de
organisatie en de intentie van werkgevers om beroep te doen op externe instanties. Uit
tabel 5 kunnen we afleiden dat deze hypothese niet werd bevestigd op basis van dit
huidig onderzoek.
Aanwezigheid van een diversiteitsbeleid en/of beleid rond
arbeidsbeperkingen.
Hypothese 2b stelt dat organisaties met een diversiteitsbeleid en/of beleid rond
arbeidsbeperking een lagere intentie hebben om beroep te doen op externe
dienstverlening dan organisaties die geen dergelijk beleid hebben. Er kon geen
ondersteuning gevonden worden voor deze hypothese (tabel 5).
Aantal personen met een arbeidsbeperking in dienst.
Op basis van dit onderzoek, konden we geen evidentie vinden voor het verband
tussen het aantal personen met een arbeidsbeperking in dienst en de intentie van de
werkgever om beroep te doen op externe dienstverlening (tabel 5). Hypothese 2c werd
bijgevolg niet bevestigd.
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Anderzijds geeft meer dan de helft van de werkgevers aan eerder wel of helemaal
akkoord te zijn met het gegeven ‘Naarmate er meer werknemers met een
arbeidsbeperking in dienst zouden zijn in mijn bedrijf, zou ik meer geneigd zijn om
beroep te doen op externe dienstverlening die mij bijstaat bij de wedertewerkstelling
van werknemers met een arbeidsbeperking’.
Aanwezigheid van een eigen (preventie- en/of) arbeidsgeneeskundige dienst.
De relatie tussen de aanwezigheid van een eigen arbeidsgeneeskundige dienst en de
intentie om beroep te doen op externe dienstverlening werd getoetst met Independent
Sample T-test en is niet significant gebleken (tabel 4). Hypothese 2d werd dan ook niet
bevestigd.
Respondentkenmerken
Hiërarchische afstand.
Hypothese 3a stelt dat de hiërarchische afstand tussen leidinggevende en werknemer
met een arbeidsbeperking negatief gecorreleerd is met de intentie om beroep te doen op
externe dienstverlening bij de wedertewerkstelling van werknemers met een
arbeidsbeperking. Met andere woorden: hoe kleiner de afstand, hoe groter de intentie. In
tabel 4 vinden we terug dat er een significant verschil is tussen direct leidinggevenden
en algemeen leidinggevenden: de gemiddelde score van direct leidinggevenden

is

groter dan die van algemeen leidinggevenden. Hypothese 3a werd hiermee bevestigd.
De directe meting geeft dan weer aan dat slechts één vierde van de werkgevers eerder
wel of helemaal akkoord is met de stelling: ‘Hoe dichter ik bij een werknemer met een
arbeidsbeperking sta in de hiërarchie van de organisatie, hoe meer ik geneigd zal zijn
om externe instanties in te schakelen bij de wedertewerkstelling van deze werknemer
met een arbeidsbeperking’. Het merendeel (48,6%) van de respondenten geeft een
‘neutrale’ mening aan.
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Functie.
Ongeveer 60% van de respondenten was tewerkgesteld in een HR-gerelateerde
functie. Volgens onze hypothese zouden deze werkgevers een hogere intentie hebben
om beroep te doen op externe dienstverlening dan diegene die in een niet HRgerelateerde functie tewerkgesteld zijn. We hebben echter geen significant verschil
terug gevonden in intentie tussen respondenten in een HR-gerelateerde dan wel geen
HR-gerelateerde functie (tabel 4). Hiermee werd hypothese 3b niet bevestigd.
Ervaring met externe dienstverlening.
33,3% van de respondenten geeft aan reeds ervaring te hebben met externe
dienstverlening. Op basis van literatuurstudies werd verwacht dat wanneer werkgevers
reeds ervaring hadden met externe dienstverlening, ze ook een grotere intentie zouden
hebben om hier in de toekomst opnieuw gebruik van te maken. Er werd echter geen
evidentie gevonden voor deze hypothese 3c (tabel 4).
Tevredenheid met ervaring met externe dienstverlening.
Tenslotte werd de relatie tussen de tevredenheid die werkgevers hadden over hun
ervaring met externe dienstverlening en hun intentie om er beroep te doen bevraagd. Dit
item werd bevraagd met een 5-punten schaal, gaande van helemaal niet tevreden tot
heel tevreden. In tabel 3 vinden we een niet significante correlatie terug, waarmee
hypothese 3d niet bevestigd kon worden. Toch geeft meer dan drie vierde (77,1%) van
de werkgevers aan dat ze eerder wel of helemaal akkoord zijn met het gegeven ‘Indien
mijn eerdere ervaring met externe dienstverlening positief is, zal ik meer geneigd zijn
om hier in de toekomst nog gebruik van te maken wanneer ik geconfronteerd word met
een werknemer met een arbeidsbeperking’.
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Kenmerken van de dienstverlening
Kostprijs.
Verwacht werd dat de kostprijs voor externe dienstverlening een rol speelt in de
intentie van werkgevers om hier ook beroep op te doen. Respondenten konden hierbij
aangeven of ze helemaal niet, gedeeltelijk of helemaal bereid waren om de volledige
kosten van de externe dienstverlening te betalen. Uit tabel 5 kunnen we afleiden dat er
geen bevestiging werd gevonden voor deze hypothese. Een directe meting van de relatie
gaf aan dat slechts 5,8% eerder niet of helemaal niet akkoord is met ‘Indien de externe
dienstverlening om mij bij te staan bij de wedertewerkstelling van een werknemer met
een arbeidsbeperking gratis is, zal ik meer geneigd zijn om hier gebruik van te maken
wanneer ik geconfronteerd word met een werknemers met een arbeidsbeperking’.
Wachtlijst.
Uit tabel 3 kunnen we aflezen dat er een significante correlatie is tussen de wachttijd
en de intentie om beroep te doen op externe dienstverlening in geval van
wedertewerkstelling van een werknemer met een arbeidsbeperking. Wanneer de externe
dienstverlening een wachttijd heeft, is de intentie van de werkgever om er beroep op te
doen kleiner. Hypothese 4b werd hiermee bevestigd.
Omgevingskenmerken
Subjectieve norm voor diversiteit in de sector.
Er werd verwacht dat de aanwezigheid van een subjectieve norm voor diversiteit in
de sector er toe zou leiden dat werkgevers een hogere intentie zouden hebben om
beroep te doen op externe dienstverlening. Er is geen significante correlatie gevonden
tussen de aanwezigheid van een subjectieve norm voor diversiteit en de afhankelijke
variabele (tabel 3). Hypothese 4a werd bijgevolg niet bevestigd.
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Wenselijkheid quotum.
72,4% van de respondenten geeft aan het niet wenselijk te vinden dat er een quotum
wordt ingesteld om een minimaal aantal werknemers met een arbeidsbeperking te werk
te stellen. Er werd verwacht dat wanneer werkgevers het wenselijk vonden om een
quotum in te stellen, dat men ook een hogere intentie zou vertonen om beroep te doen
op externe dienstverlening. Uit tabel 4 kunnen we afleiden dat ook deze hypothese op
basis van huidig onderzoek niet werd bevestigd.
Kenmerken van de werknemer met een arbeidsbeperking
Type beroep.
Hypothese 6a verwacht dat wanneer een werknemer met een arbeidsbeperking een
knelpuntberoep uitvoert, de werkgever ook meer geneigd zou zijn om beroep te doen op
externe dienstverlening. Deze relatie werd direct bevraagd met een 5-punten
antwoordschaal. In tabel 11 kan het percentueel aantal respondenten per antwoord
teruggevonden worden. Iets meer dan de helft (54,3%) gaf aan eerder wel of helemaal
akkoord te zijn met het gegeven dat men zeker beroep zal doen op externe
dienstverlening wanneer een werknemer met een arbeidsbeperking tewerkgesteld is in
een functie waarvoor weinig beschikbare werkkrachten zijn op de arbeidsmarkt.
Type arbeidsbeperking.
Verwacht werd dat wanneer de beperking zichtbaar is, werkgevers meer intentie
zouden hebben om beroep te doen op externe dienstverlening. Ook deze determinant
werd direct bevraagd in relatie met de afhankelijke variabele. Ongeveer één vijfde
(21,9%) is eerder wel of helemaal akkoord met de stelling meer geneigd te zijn om
beroep te doen op externe dienstverlening wanneer de arbeidsbeperking zichtbaar is
(tabel 11).
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Discussie
Tot op heden is weinig geweten over de determinanten die de intentie van
werkgevers bepalen om al dan niet beroep te doen op externe dienstverlening die hen
bijstaat bij de wedertewerkstelling van werknemers met een arbeidsbeperking.
Inspelend op deze lacune werd een conceptueel model uitgewerkt waarin we 6 groepen
variabelen of antecedenten onderzochten (zie Figuur 1).
Kennis van de werkgever
In dit onderzoek werd aangetoond dat de kennis die werkgevers hebben omtrent de
aanwezigheid en het aanbod van externe dienstverlening een significante rol speelt bij
hun intentie om hier ook beroep op te doen. Meer specifiek hebben werkgevers die op
de hoogte zijn van de aanwezigheid en het aanbod van externe dienstverlening, een
hogere intentie om hier gebruik van te maken. Meer dan de helft van de werkgevers
geeft boven aan niet op de hoogte te zijn van het bestaan en het aanbod van externe
dienstverlening. Deze vaststellingen hebben belangrijke implicaties voor de praktijk: het
is belangrijk dat externe diensten, die werkgevers bijstaan bij de wedertewerkstelling
van werknemers met een arbeidsbeperking, ervoor zorgen dat ze naambekendheid
verwerven bij werkgevers. Men moet er als dienstverlener voor zorgen dat werkgevers
op de hoogte zijn van zowel het bestaan als van het aanbod aan externe dienstverlening.
Het kan eventueel ook een aanbeveling zijn om de externe dienstverlening te
centraliseren in één organisatie of er althans voor te zorgen dat de werkgever op één
plaats informatie kan vinden over de verschillende diensten. In het verleden gaven
werkgevers in onderzoek reeds aan dat de toegankelijkheid en bereikbaarheid van
dergelijke instanties beter kan (Fraser et al. ,2010). Dit gegeven lijkt dus ook te worden
bevestigd door dit huidig onderzoek.
Verder werd echter geen evidentie gevonden voor de determinanten kennis omtrent
de arbeidsbeperking en kennis omtrent de wetgeving. Volgens dit onderzoek hebben
deze vormen van kennis van de werkgever geen significante invloed op hun intentie om
beroep te doen op externe dienstverlening.
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Meer dan de helft van de respondenten geeft voor zichzelf aan eerder wel of
helemaal in staat te zijn om de voor- en nadelen van een arbeidsbeperking in te schatten
en te bepalen welke aanpassingen hiervoor nodig zijn. Dit toont aan dat werkgevers, in
samenspraak met collega’s en de werknemer met een arbeidsbeperking, in staat zijn in
te schatten wat de mogelijkheden en de nadelen van een arbeidsbeperking zijn. Er is in
dat geval geen externe partij nodig om de werkgever te ondersteunen in de kennis
omtrent de arbeidsbeperking. De werkgever kan zelfstandig inschatten welke
aanpassingen nodig zijn op de werkvloer, dit in samenspraak met de werknemer in
kwestie en zijn collega’s. Naar alle waarschijnlijkheid leidt dit ertoe dat deze kennis
geen invloed heeft op de intentie om gebruik te maken van externe dienstverlening. Ook
de directe meting tussen kennis omtrent de arbeidsbeperking en de intentie om gebruik
te maken van externe dienstverlening vormt een verklaring. We zien hier dat het aantal
werkgevers dat eerder niet of helemaal niet akkoord is met de stelling, in evenwicht is
met het aantal werkgevers die eerder wel of helemaal akkoord zijn. Werkgevers zijn dus
mooi verdeeld wat betreft hun mening of kennis omtrent de arbeidsbeperking al dan niet
een rol speelt in hun intentie om beroep te doen op externe dienstverlening. We kunnen
met andere woorden geen eenduidig patroon terugvinden in de mening van werkgevers
in deze studie.
Tenslotte toont dit onderzoek ook aan dat de kennis die werkgevers hebben omtrent
de wetgeving in het kader van (weder-) tewerkstelling van werknemers met een
arbeidsbeperking niet leidt tot meer of minder intentie om beroep te doen op externe
dienstverlening Zoals aangegeven in de inleiding, worden in dit onderzoek ook
vakbonden tot externe dienstverleners gerekend. Zij fungeren dan als belangrijke
partners met betrekking tot het wetgevend kader omtrent (weder-) tewerkstelling van
werknemers met een arbeidsbeperking. Mogelijk worden vakbonden door werkgevers
niet onmiddellijk gezien als een externe dienstverlener die hen kan bijstaan bij de
wedertewerkstelling van een werknemer met een arbeidsbeperking. Externe
dienstverleners worden dan vooral geacht technische en psychologische ondersteuning
te bieden bij de (weder-) tewerkstelling van werknemers met een arbeidsbeperking.
Mogelijk werd hierdoor geen significante relatie gevonden tussen de kennis van
werkgevers omtrent wetgeving en hun intentie om beroep te doen op externe
dienstverlening.
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Bovendien geeft bijna de helft van de respondenten in dit onderzoek aan eerder niet
of helemaal niet op de hoogte te zijn van de wetgeving die er bestaat omtrent (weder-)
tewerkstelling van werknemers met een arbeidsbeperking. Een veel gehoorde klacht in
praktijk is dan ook dat de wetgeving te complex is, zowel voor de werkgever als voor de
betrokken werknemer met een arbeidsbeperking.
Organisatiekenmerken
Er werden in dit onderzoek vier organisatiekenmerken getoetst in hun relatie met de
intentie om gebruik te maken van externe dienstverlening in het geval van
wedertewerkstelling van een werknemer met een arbeidsbeperking. Voor geen van deze
vier determinanten werden significante resultaten gevonden.
Ten eerste speelt de grootte van de organisatie geen bepalende rol. Dit kan mogelijk
verklaard worden door de ondervertegenwoordiging van grote bedrijven in onze
steekproef. Anderzijds is het ook mogelijk dat de range die gebruikt werd om een
onderscheid te maken tussen kleine, middelgrote en grote bedrijven te groot was.
Ten tweede heeft ook de aanwezigheid van een diversiteitsbeleid en/of beleid rond
arbeidsbeperking geen effect op de intentie van werkgevers om beroep te doen op
externe dienstverlening. Het is mogelijk dat organisaties binnen hun diversiteitsbeleid
meer focussen op andere vormen van diversiteit zoals bijvoorbeeld migranten. Het is
mogelijk dat personen met een arbeidsbeperking slechts een klein deel uitmaken van het
totale beleid, waardoor het al dan niet hebben van dergelijk algemeen beleid weinig
invloed heeft op de intentie om al die niet beroep te doen op specifieke externe
dienstverlening. Daarnaast is het ook vaak zo dat wanneer een werkgever
geconfronteerd wordt met een werknemer met een arbeidsbeperking, dit veelal gaat
over een specifieke problematiek, die tevens ook specifieke aanpassingen en
oplossingen vraagt. Het al dan niet beroep doen op externe dienstverlening wordt in dat
geval vermoedelijk meer ingegeven door de noodzaak op het moment zelf, dan van het
hebben van een algemeen beleid. Op het moment dat men geconfronteerd wordt met
dergelijke situaties, lijkt het er weinig toe te doen of men al dan niet een overkoepelend
beleid heeft.
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productiviteitsverlies van de werknemer met een arbeidsbeperking kan opgevangen
worden.
Ten derde werden geen significante effecten gevonden van het aantal personen met
een arbeidsbeperking die reeds in dienst zijn. Mogelijk is de beleving in dit kader
belangrijker dan het aantal op zich. Is de ervaring die werkgevers hebben met eerdere
werknemers met een arbeidsbeperking positief of negatief? Mogelijk kan deze beleving
een invloed hebben op hun toekomstige ervaringen met werknemers met een
arbeidsbeperking. Bovendien kan dit resultaat er op wijzen dat werkgevers elke
wedertewerkstelling van een werknemer met een arbeidsbeperking individueel
analyseren. Elke situatie is anders: werknemers voeren een andere functie uit, zitten op
een andere afdeling, werken in een ander gebouw, hebben een verschillende leeftijd en
anciënniteit, hebben een andere arbeidsbeperking,… De reactie van de werkgever en
zijn intentie om beroep te doen op externe dienstverlening kan dan variëren naargelang
de situatie en niet naargelang het aantal werknemers met een arbeidsbeperking die reeds
in dienst zijn. Deze vaststelling toont aan dat het voor externe dienstverleners belangrijk
is om zich te blijven specialiseren en elke (weder-) tewerkstelling van een werknemer
met een arbeidsbeperking individueel te benaderen. Het is aan te raden dat externe
dienstverleners maatwerk aanbieden voor werkgevers en werknemers met een
arbeidsbeperking. Toch geeft meer dan de helft van de werkgevers in de directe
bevraging aan eerder wel of helemaal akkoord te zijn met het gegeven ‘Naarmate er
meer werknemers met een arbeidsbeperking in dienst zouden zijn in mijn bedrijf, zou ik
meer geneigd zijn om beroep te doen op externe dienstverlening’. Dit toont aan dat
wanneer een werkgever verschillende werknemers met een arbeidsbeperking tegelijk
opnieuw aan het werk wil stellen, hij meer geneigd zal zijn om externe dienstverlening
in te schakelen dan wanneer hij slechts één werknemer weder tewerkstelt. Echter
wanneer in het verleden reeds werknemers met een arbeidsbeperking tewerkgesteld
werden, lijkt dit geen invloed te hebben op de intentie van de werkgever om beroep te
doen op externe dienstverlening bij een huidige wedertewerkstelling.
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arbeidsgeneeskundige dienst nagegaan. Er werd verwacht dat wanneer men over een
eigen arbeidsgeneeskundige dienst beschikt, men zelf voldoende kennis heeft binnen de
organisatie om een werknemer met een arbeidsbeperking tewerk te stellen. Op die
manier zou hun intentie om beroep te doen op externe dienstverlening kleiner zijn. Het
is dan ook verwonderlijk om vast te stellen dat er geen relatie is tussen het al dan niet
hebben van een eigen arbeidsgeneeskundige dienst en de intentie om beroep te doen op
externe dienstverlening. Het is mogelijk dat werkgevers geen verwachtingen hebben
naar hun eigen arbeidsgeneeskundige dienst over het hebben van kennis en expertise om
in het geval van een werknemer met een arbeidsbeperking de nodige aanpassingen te
doen. Is, met andere woorden, de rol van een arbeidsgeneesheer in het kader van
(weder-) tewerkstelling van werknemers met een arbeidsbeperking onvoldoende
gekend? Kan het tevens een aanbeveling zijn om een arbeidsgeneesheer meer centraal
in het re-integratietraject te plaatsen? Toekomstig onderzoek kan hier mogelijk
duidelijkheid over brengen. We kunnen ons hier bijkomend ook de vraag stellen of
werkgevers een arbeidsbeperking nog steeds isoleren als een zeer specifiek probleem
waarvoor specifieke expertise vereist is. Men lijkt deze specifieke expertise in dit geval
veelal te zoeken bij externe (gespecialiseerde) diensten en niet zozeer bij een eigen
arbeidsgeneeskundige dienst, of meer specifiek een arbeidsgeneesheer.
Respondentkenmerken
Er werd reeds aangegeven dat de kennis die werkgevers hebben omtrent het bestaan
en het aanbod van externe dienstverlening een significant effect heeft op de intentie om
hier ook beroep op te doen. Hiervoor werd een uitgebreide marketingstrategie
aangeraden om naambekendheid te verwerven bij werkgevers. Een bijkomende
aanbeveling voor de marketingstrategie van externe dienstverleners komt voort uit de
vaststelling dat er een significante relatie is tussen de intentie om beroep te doen op
externe dienstverlening en de hiërarchische afstand tussen de werknemer met een
arbeidsbeperking en de werkgever.
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Er is in dit onderzoek inderdaad een verschil in intentie naarmate men direct
leidinggevende of algemeen leidinggevende is ten opzichte van één of meerdere
werknemers met een arbeidsbeperking: direct leidinggevenden geven een hogere
intentie aan om beroep te doen op externe dienstverlening. Dit kan verklaard worden
door het feit dat direct leidinggevenden dichter bij de werknemer met een
arbeidsbeperking staan, de hiërarchische afstand is kleiner, en hierdoor ook meer
betrokken zijn bij de werknemer. Het is in dit geval belangrijk dat de marketing van een
externe dienstverlener diep genoeg doordringt in de bedrijven. Informatie die enkel
verspreid wordt naar algemeen leidinggevenden zoals CEO’s en algemeen directeurs zal
vermoedelijk minder impact hebben dan wanneer ook direct leidinggevenden
rechtstreeks worden aangesproken. Deze laatste lijken in dit onderzoek intrinsiek reeds
een hogere intentie om beroep te doen op externe dienstverlening te hebben, waardoor
het raadzaam is om ook hen te benaderen vanuit externe dienstverleningscentra.
Daarnaast is het interessant om op te merken dat werkgevers zich zelf niet bewust zijn
van deze relatie. In de directe meting geeft immers slechts één vierde aan eerder wel of
helemaal akkoord te zijn met de stelling ‘Hoe dichter ik bij een werknemer met een
arbeidsbeperking sta in de hiërarchie van de organisatie, hoe meer geneigd ik zal zijn
om externe instanties in te schakelen bij de wedertewerkstelling van deze werknemer’.
Heel wat werkgevers antwoorden tevens ook neutraal. Het verdient dus ook een
aanbeveling naar externe dienstverleners om leidinggevenden bewust te maken van
deze relatie: direct leidinggevenden kunnen een belangrijke rol spelen in de (weder-)
tewerkstelling van werknemers met een arbeidsbeperking.
Ingegeven door eerder onderzoek werd vervolgens ook nagegaan of er een
significant verschil is in intentie van de werkgever om beroep te doen op externe
dienstverlening naargelang de functie die de werkgever bekleedt. Er werd verwacht dat
werkgevers in een HR-gerelateerde functie een grotere intentie zouden vertonen dan
werkgevers in een niet HR-gerelateerde functie. Er werd echter geen evidentie
gevonden voor deze hypothese. Dit kan mogelijk verklaard worden door het feit dat er
meer werkgevers uit HR-gerelateerde functies hebben deelgenomen aan dit onderzoek.
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Anderzijds is het ook mogelijk dat het enkel belangrijk is of een werkgever direct of
algemeen leidinggevende is, los van het feit of het gaat om een al dan niet HRgerelateerde functie.
Tenslotte werden ook eerdere ervaringen met externe dienstverlening in rekening
gebracht: zowel het aantal eerdere ervaringen als de tevredenheid ervan werden
opgenomen in dit onderzoek. Voor geen van beide determinanten werd een effect
gevonden. Nochtans geeft in de directe bevraging meer dan drie vierde van de
respondenten aan eerder wel of helemaal akkoord te zijn met het gegeven meer geneigd
te zijn om externe dienstverlening in te schakelen wanneer men tevreden was over een
eerdere ervaring.
Het niet significante resultaat kan verklaard worden door het feit dat het item in
verband met de tevredenheid met eerdere ervaringen slechts door die werkgevers werd
ingevuld die reeds ervaring hadden. In dit onderzoek had slechts 33,3% van de
werkgevers reeds ervaring met een externe dienstverlener. De directe bevraging werd
daarentegen door alle werkgevers ingevuld waardoor dit item mogelijk andere
resultaten laat zien.
Daarnaast is ook het hebben van eerdere ervaringen niet significant gebleken. Net
zoals bij het aantal personen met een arbeidsbeperking die reeds in dienst zijn, kan dit
mogelijk verklaard worden door het feit dat elke wedertewerkstelling van een
werknemer met een arbeidsbeperking anders is. Telkens worden de situaties opnieuw
individueel bekeken: welke aanpassingen zijn nodig, achten ze de externe
dienstverlening in staat om de nodige hulp te bieden,… Mogelijk is er hierdoor geen
invloed van eventueel eerdere ervaringen met externe dienstverlening. Positief is wel
dat meer dan twee derde van de participanten die één of meerdere werknemers met een
arbeidsbeperking in dienst hebben, reeds ervaring hebben met externe dienstverlening.
Kenmerken van de dienstverlening
We stellen vast dat de wachtlijsten bij externe diensten een bepalende rol spelen in
de intentie van werkgevers om er werkelijk ook beroep op te doen.
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Indien externe dienstverleners een wachtlijst hebben, is de intentie van werkgevers
om beroep te doen op deze dienstverlening in het geval van wedertewerkstelling van
werknemers met een arbeidsbeperking kleiner. Het is dus aan deze externe instanties om
ervoor te zorgen dat werkgevers efficiënt geholpen worden, zonder hier lang op te
hoeven wachten. Dit verband kan mogelijk verklaard worden door de bezorgdheid van
werkgevers om productiviteit te verliezen. Wanneer een werknemer met een
arbeidsbeperking uitvalt, wil men zo snel mogelijk een aantal degelijke aanpassingen
doorvoeren op de werkvloer, zodat de werknemer in kwestie zo snel mogelijk weer aan
het werk kan. Bijkomend is het ook mogelijk dat er geen wachtlijsten zijn, maar dat dit
wel zo gepercipieerd wordt door de werkgevers. In dit geval is het ook de taak van de
externe dienstverlening om duidelijk te maken dat werkgevers vrijwel onmiddellijk
zullen geholpen worden.
Samengevat is het een aandachtspunt voor externe dienstverleners om ervoor te
zorgen dat er voldoende kennis en middelen voorhanden zijn om werkgevers zo snel
mogelijk bij te staan zodat wachtlijsten beperkt worden. Anderzijds blijft het een
belangrijke opdracht voor de externe dienstverlening om ervoor te zorgen dat
werkgevers zich bewust zijn van het bestaan van hun diensten, alsook de snelheid en
manier van werken.
Bijkomend werd ook verwacht dat de kostprijs een rol zou spelen in de intentie van
werkgevers om beroep te doen op externe dienstverlening. Een kwart van de
werkgevers neemt een ‘neutrale’ positie in ten opzichte van de stelling ‘Wanneer de
externe dienstverlening gratis is, zal ik meer geneigd zijn hier gebruik van te maken’.
Nog geeft meer dan de helft van de participanten aan bereid te zijn om de kosten van
externe dienstverlening te betalen, zolang deze in verhouding zijn met de andere kosten
die de organisatie heeft. We kunnen dus verwachten dat werkgevers ook hier elke
situatie afzonderlijk bekijken. Hun globaal genomen intentie hangt dan niet enkel af van
de kostprijs van de externe dienstverlening, omdat deze per situatie geëvalueerd wordt.
Niet elke dienstverlening zal even veel middelen vragen. Daarnaast vereist niet elke
arbeidsbeperking een even grote aanpassing. Deze elementen zullen per situatie
afzonderlijk bekeken en geëvalueerd worden.
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De intentie om beroep te doen op externe dienstverlening zal dan afhangen van het
evenwicht tussen de kosten en de eventuele winst van de dienstverlening en niet van de
kostprijs an sich. In het licht van deze vaststelling kan het een aanbeveling zijn om de
Vlaamse Ondersteuningspremie, als onderdeel van BTOM, op een andere manier in te
zetten. Vandaag wordt deze premie vooral gebruikt om achteraf het verlies aan
productiviteit te compenseren. Het kan dan nuttig zijn om deze premie ook in te zetten
om proactief de productiviteit te optimaliseren door het inzetten van bijvoorbeeld een
coach of andere externe begeleiding.
Omgevingskenmerken
Ten eerste werd nagegaan of de aanwezigheid van een subjectieve norm voor
diversiteit in de sector zou leiden tot een verhoogde intentie om beroep te doen op
externe dienstverlening wanneer men als werkgever geconfronteerd wordt met de
wedertewerkstelling van een werknemer met een arbeidsbeperking. Ten tweede werd
ook verwacht dat wanneer werkgevers voorstander zijn van een quotum, hun intentie
om beroep te doen op externe dienstverlening lager zal zijn. Het is gebleken dat geen
van beide determinanten een effect hebben op de intentie van werkgevers om beroep te
doen op externe dienstverlening.
Volgens de Theory of Planned Behaviour van Azjen bepaalt de subjectieve norm
mee de intentie die uiteindelijk tot gedrag zal leiden. Er zijn echter nog twee andere
elementen die volgens de theorie de intentie bepalen, namelijk de attitudes ten opzichte
van het gedrag en de gepercipieerde gedragscontrole. Deze twee elementen werden niet
onderzocht in dit onderzoek. Vermoedelijk is de subjectieve norm alleen niet voldoende
om de intentie van werkgevers te bepalen. Zo kan het ook belangrijk zijn dat
werkgevers een positieve attitude hebben ten opzichte van het gebruik van externe
dienstverlening. Daarnaast bestaat de mogelijkheid dat werkgevers controle willen over
het gebruik van externe dienstverlening: krijgen ze zelf voldoende inspraak in de
aanpassingen die gebeuren op de werkvloer, kan men zelf bepalen in welke mate men
externe dienstverlening inschakelt en in welke mate men dingen zelf uitvoert,…
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Ook de wenselijkheid van een quotum blijkt geen impact te hebben op de intentie
van werkgevers om externe dienstverlening in te schakelen. Een quotum wordt
ingesteld om de aanwerving van werknemers met een arbeidsbeperking te stimuleren,
en niet de wedertewerkstelling van deze werknemers. In dit onderzoek werd gepeild
naar de intentie van werkgevers om beroep te doen op externe dienstverlening wanneer
ze een werknemer met een arbeidsbeperking terug aan het werk willen stellen. In deze
fase wordt vermoedelijk minder rekening gehouden met quota door de werkgever,
waardoor dit vervolgens geen invloed heeft op de intentie van werkgevers om beroep te
doen op externe dienstverlening wanneer ze geconfronteerd worden met de
wedertewerkstelling van een werknemer met een arbeidsbeperking.
Kenmerken van de werknemer met een arbeidsbeperking
In dit onderzoek werden twee kenmerken van de werknemer met een
arbeidsbeperking opgenomen: of de werknemer al dan niet een knelpuntberoep
uitoefent en de zichtbaarheid van zijn/haar arbeidsbeperking.
Uit de directe meting van deze determinanten kunnen we stellen dat het type beroep
meer bepalend is voor de intentie van werkgevers om beroep te doen op externe
dienstverlening dan de zichtbaarheid van de beperking. Of een arbeidsbeperking
zichtbaar, dan wel onzichtbaar is, heeft weinig invloed op de impact die deze beperking
kan meebrengen op de werkvloer. De gevolgen voor de productiviteit van een
organisatie zijn per definitie niet afhankelijk van de zichtbaarheid van een beperking.
Deze gevolgen zijn echter wel afhankelijk van het type beroep: wanneer een werknemer
in een knelpuntberoep wegvalt, zullen de kosten voor de organisatie groter zijn dan
wanneer de werknemer een andere functie bekleedt. Zo zijn er hogere kosten verbonden
aan het rekruteringsproces: het neemt meer tijd in beslag en het is moeilijker om
geschikte werknemers te vinden door de schaarste waarmee ze aanwezig zijn op de
arbeidsmarkt. Dit verschil in impact voor de productiviteit kan mogelijk verklaren
waarom het type beroep meer bepalend is voor de intentie van de werkgever om beroep
te doen op externe dienstverlening dan de zichtbaarheid van de beperking.
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Met andere woorden: indien een werknemer een knelpuntberoep uitvoert, lijkt er
meer bereidheid te zijn om de werknemer met een arbeidsbeperking verder tewerk te
stellen.
Samengevat kunnen we vaststellen dat werkgevers elke situatie waarin men een
werknemer met een arbeidsbeperking terug aan het werk wil, individueel lijkt te
bekijken en te evalueren. Mogelijk is dit een verklaring voor het feit dat slechts drie
determinanten significant zijn gebleken in deze studie. Het is niet evident niet om te
bepalen wat de algemene intentie van werkgevers is om beroep te doen op externe
dienstverlening. Deze intentie lijkt immers mede af te hangen van individuele
elementen die bij elke tewerkstelling anders zijn. We denken hierbij aan het verlies aan
productiviteit, de hoeveelheid aanpassingen die nodig zijn, de kostprijs van deze
aanpassingen,… Deze factoren zijn voor elke tewerkstelling anders en zullen hierdoor
telkens een andere invloed uitoefenen op de intentie van werkgevers. In dit onderzoek
werd echter gepeild naar eerder generieke determinanten die constant blijven over
situaties heen.
Ten tweede werden er geen significante effecten gevonden voor de determinanten
die samenhangen met kenmerken van de organisatie en de omgeving. Enerzijds werd
verwacht dat op meso-niveau de kenmerken van de organisatie een bepalende invloed
zouden hebben op de intentie van werkgevers. Anderzijds werd ook verwacht dat de
omgeving als ruimer macro-niveau een potentiële invloed zou hebben. Dit is echter niet
wat gevonden werd in dit onderzoek. Deze beide groepen determinanten handelen over
de bredere context waarin de tewerkstelling van de werknemer met een
arbeidsbeperking plaatsvindt. Mogelijk staan deze determinanten te ver van de
eigenlijke context waarin de tewerkstelling plaatsvindt en hebben zij hierdoor geen
invloed op de intentie van werkgevers om beroep te doen op externe dienstverlening.
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Onderzoekbeperkingen en suggestie voor verder onderzoek
Ondanks dat bovenstaande resultaten opmerkelijk zijn , dienen enkele
onderzoeksbeperkingen vermeld te worden.
Ten eerste werden, gezien het exploratieve karakter van deze studie, enkelvoudige en
nieuwe operationalisaties van de studievariabelen gebruikt.
Daarom is verder onderzoek nodig om ons meetinstrument en de operationalisatie van
onze studievariabelen verder psychometrisch te bestuderen (vb. validiteitsonderzoek).
Ten tweede is het ook mogelijk dat onze eerder beperkte steekproef ervoor gezorgd
heeft dat we minder statistische power hadden, waardoor bijgevolg het bevestigen van
hypothesen bemoeilijkt werd. Tijdens het inzamelen van de data gaven veel bedrijven
niet te willen deelnemen aan het onderzoek wegens ‘te weinig relevantie voor het
bedrijf’. Toch is dit een relevant thema voor elk bedrijf: elke werknemer kan op een dag
geconfronteerd worden met een arbeidsbeperking. De houding van de participanten kan
er dan ook op wijzen dat er een stigma rust op het thema van deze masterproef.
Mogelijk is hierdoor onze steekproefgrootte eerder beperkt gebleven. Daarbij komt ook
nog het feit dat we niet met zekerheid weten of de juiste mensen de vragenlijst hebben
ingevuld. De e-mails werden immers vaak verzonden naar algemene, en niet
persoonlijke, e-mailadressen waardoor we geen controle hadden op de respondenten.
Hierdoor is het mogelijk dat niet alle respondenten werkgevers waren.
Omwille van deze beperkingen sturen wij aan op verder onderzoek met grotere én
meer representatieve steekproeven.
Tenslotte is er ook het probleem van sociale wenselijkheid, wat gestimuleerd wordt
door de beladenheid van het thema en het gebruikte meetinstrument. Er werd gewerkt
met anonieme vragenlijsten waardoor er geen controle mogelijk was op al dan niet
sociaal wenselijk antwoorden.
De beladenheid van het thema zorgde er tevens voor dat werkgevers frequent kozen
voor de antwoordoptie ‘neutraal’. Doordat er nog steeds een stigma rust op de
problematiek van arbeidsbeperkingen, waren werkgevers mogelijk minder geneigd om
een duidelijke mening aan te geven.
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Om tegemoet te komen aan deze derde onderzoekbeperking, lijkt het ons wenselijk
om in toekomstig onderzoek gebruik te maken van Likert antwoordschalen met vier
antwoordankers in plaats van vijf zoals wij in ons onderzoek hanteerden. Hierdoor
zouden respondenten niet langer in de mogelijkheid zijn om een 'neutraal' antwoord te
geven en worden ze gedwongen om een keuze te maken. Eveneens raden wij ook
kwalitatief onderzoek aan, waardoor het sociaal wenselijk antwoorden kan verminderd
worden. Bij kwalitatief onderzoek is er immers 'face-to-face' contact tussen onderzoeker
en participant, wat de kans op sociaal wenselijk antwoorden afremt.
Conclusie
Samengevat geven onze onderzoeksresultaten aan dat de intentie van werkgevers tot
het inschakelen van externe dienstverlening groter is naarmate (1) de werkgever meer
kennis heeft omtrent het bestaan en het aanbod van externe dienstverlening, (2) de
hiërarchische afstand tussen de leidinggevende en de werknemer met een
arbeidsbeperking kleiner is en (3) werkgevers een kortere wachttijd omtrent het krijgen
van externe dienstverlening verwachten. Daarnaast lijken onze resultaten uit de directe
meting ook aan te geven dat werkgevers meer bereid zijn om een werknemer met een
arbeidsbeperking opnieuw tewerk te stellen wanneer deze werknemer een
knelpuntberoep uitoefent. We hopen met deze masterproef bijgedragen te hebben tot het
initiëren van verder onderzoek en het stimuleren van beleidsvorming omtrent de
tewerkstelling en wedertewerkstelling van werknemers met een arbeidsbeperking.
Tenslotte hopen wij ook een bijdrage te hebben geleverd aan de kwaliteit en de
optimalisering

van

de

gespecialiseerde

externe

dienstverlening

wedertewerkstelling van werknemers met een arbeidsbeperking.
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Bijlage 1 Begeleidende e-mail
Geachte,
Ik ben een studente Bedrijfspsychologie en Personeelsbeleid aan de Universiteit Gent.
In het kader van mijn Masteropleiding voer ik momenteel onderzoek naar aanleiding
van mijn thesis. Ik ben hiervoor op zoek naar allerhande leidinggevenden die bereid zijn
mijn vragenlijst in te vullen. Dit gaat van algemeen leidinggevenden tot teamleaders,
afdelingshoofden, meestergast,... Van zodra men leiding geeft aan 1 of meerdere
personen, komt men in aanmerking. Het invullen van de vragenlijst neemt maximaal 10
minuten in beslag en is volstrekt anoniem.
Mijn onderzoek handelt over de wedertewerkstelling van werknemers met een
arbeidsbeperking. Het gaat dus over werknemers die reeds aan het werk zijn bij een
werkgever en die door een gebeurtenis (op het werk of in privé sfeer) arbeidsbeperkt
worden. Ik denk bv. aan een werknemer die door een ongeval (gedeeltelijk) blind wordt,
iemand die lijdt aan chronische rugpijn, iemand die een vinger verliest,... Het is hierbij
ook belangrijk dat de persoon als gevolg van de beperking hinder ondervindt tijdens het
uitvoeren van zijn takenpakket.
Ook wanneer u geen werknemer met een arbeidsbeperking in dienst heeft, kan u de
vragenlijst invullen. In dat geval kunnen alle vragen hypothetisch beschouwd worden
als zijnde 'mocht ik ooit geconfronteerd worden met een werknemer met een
arbeidsbeperking'.
Ik zou het ten zeerste appreciëren indien jullie als bedrijf een bijdrage zouden willen
leveren aan dit onderzoek. Het zou mij alvast een hele stap vooruit brengen!
Voor verdere vragen en inlichtingen kan u terecht op silkevanimpe@hotmail.com
Alvast bedankt,
Silke Van Impe
Faculteit Psychologie & Pedagogische Wetenschappen – Ugent
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Bijlage 2 Vragenlijst

Vragenlijst omtrent werknemers met een arbeidsbeperking.
1. Wat is uw geslacht? Kruis aan.
❍ Mannelijk
❍ Vrouwelijk
2. In welke leeftijdscategorie bevindt u zich? Kruis aan.
❍ 20 - 25
❍ 26 - 35
❍ 36 - 45
❍ 46 - 60
❍ > 60
3. In welke functie bent u momenteel tewerkgesteld binnen de organisatie? Kruis aan.
❍ Human Resource-gerelateerde functie
❍ Niet Human Resource-gerelateerde functie
4. Alles bij elkaar genomen, hoeveel werknemers zijn er momenteel tewerkgesteld in de
organisatie waar u voor momenteel werkt? Kruis de categorie aan.
❍ < 50 werknemers
❍ ≤ 250 werknemers
❍ > 250 werknemers
5. Tot welke sector behoort de organisatie waarbinnen u momenteel tewerkgesteld bent?
Kruis aan.
❍ Profit sector
❍ Non-profit of social profit sector
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6. Hoeveel werknemers met een arbeidsbeperking zijn er, zover u bekend, momenteel in
dienst binnen de organisatie waar u tewerkgesteld bent? Hieronder wordt verstaan
hoeveel werknemers binnen uw organisatie hun recht op Bijzondere
Tewerkstellingsondersteunende Maatregelen (=BTOM) gebruiken.
❍0
❍1-5
❍ 6 - 10
❍ > 10
❍ Geen idee
7. Indien er ten minste 1 werknemer met een arbeidsbeperking tewerkgesteld is in de
organisatie waar u momenteel werkt: welke onderstaande uitspraak is voor u van
toepassing?
❍ Ik ben direct leidinggevende voor 1 of meerdere werknemers met een
arbeidsbeperking.
❍ Ik ben algemeen leidinggevende voor 1 of meerdere werknemers met een
arbeidsbeperking. Dit houdt in dat er hiërarchisch gezien nog 1 of meerdere
leidinggevende tussenpersonen staan tussen uzelf en de werknemer met de
arbeidsbeperking.
❍ Ik ben geen leidinggevende over een werknemer met een arbeidsbeperking.
8. Welke van onderstaande uitspraken met betrekking tot een diversiteitsbeleid is van
toepassing op uw organisatie?
❍ Het is mogelijk dat er een diversiteitsbeleid aanwezig is, maar ik ben hier zelf
niet van op de hoogte.
❍ Er is helemaal geen diversiteitsbeleid.
❍ Er is een diversiteitsbeleid in ontwikkeling: het management denkt erover na,
maar heeft nog geen concrete stappen gezet. Het staat wel op de agenda.
❍ Er is een ontwikkeld diversiteitsbeleid in de organisatie, maar het heeft nog
kinderziektes.
❍ Er is een volledig uitgewerkt diversiteitsbeleid.
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9. Bent u op de hoogte van het bestaan en van het aanbod van externe dienstverlening
die werkgevers bijstaan bij de wedertewerkstelling van werknemers met een
arbeidsbeperking?
❍ Ja, namelijk,…
❍ Neen
10. In welke mate zou u als werkgever bereid zijn te betalen voor externe diensten van
een organisatie die u helpt/adviseert om 1 van uw werknemers met een
arbeidsbeperking terug te werk te stellen?
❍ Ik ben niet bereid om hiervoor te betalen.
❍ Ik ben bereid hiervoor te betalen, zolang de kosten in verhouding zijn met alle
andere kosten die mijn organisatie heeft.
❍ Ik ben bereid alles te betalen: het komt de tewerkstelling van de werknemer
immers ten goede.
11. Beschikt de organisatie waarvoor u werkt over een eigen preventie- en/of
arbeidsgeneeskundige dienst?
❍ Ja
❍ Neen
❍ Geen idee
12. Vindt u het wenselijk dat de overheid een quotum oplegt aan werkgevers om een
minimaal (percentueel uitgedrukt) aantal werknemers met een arbeidsbeperking te
werk te stellen in bedrijven?
❍ Ja
❍ Neen
13. Ik heb reeds ervaring met externe dienstverlening die werkgevers en werknemers
bijstaan bij de wedertewerkstelling van werknemers met een arbeidsbeperking.
❍ Ja,namelijk...
❍ Neen
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14. Indien u reeds in aanmerking kwam met externe dienstverlening die werkgevers en
werknemers bijstaan bij de wedertewerkstelling van werknemers met een
arbeidsbeperking: Hoe tevreden was u met deze dienstverlening?
❍ Helemaal niet tevreden
❍ Niet tevreden
❍ Neutraal
❍ Tevreden
❍ Heel tevreden
Geef voor onderstaande items telkens in een schaal van 1 tot 5 aan in welke mate u
akkoord bent met de stelling.
15. Hoeveel belang hechten uw concurrerende bedrijven binnen de sector aan diversiteit?
1
Geen belang

2

3

4

Matig belang

Neutraal

Eerder veel

5
Veel belang

belang
16. Ik acht mezelf in staat de voor- en nadelen in te schatten die een arbeidsbeperking
met zich meebrengt en welke aanpassingen hiervoor mogelijk of noodzakelijk zijn.
1
Geen belang

2

3

4

Matig belang

Neutraal

Eerder veel

5
Veel belang

belang
17. Indien er een wachtlijst zou zijn voor de externe dienstverlening om mij bij te staan
bij de wedertewerkstelling van werknemers met een arbeidsbeperking, zou ik minder
geneigd zijn om gebruik te maken van de dienst.
1
Geen belang

2

3

4

Matig belang

Neutraal

Eerder veel
belang
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5
Veel belang

18. Mocht ik als werkgever geconfronteerd worden met een werknemer met een
arbeidsbeperking zou ik beroep doen op externe dienstverlening bij de
wedertewerkstelling van deze werknemer.
1
Geen belang

2

3

4

Matig belang

Neutraal

Eerder veel

5
Veel belang

belang
19. Indien ik meer kennis zou hebben over het aanbod en de aanwezigheid van externe
dienstverlening die mij kan bijstaan bij de wedertewerkstelling van werknemers met
een arbeidsbeperking, zou ik er ook meer gebruik van maken.
1
Geen belang

2

3

4

Matig belang

Neutraal

Eerder veel

5
Veel belang

belang
20. Indien de externe dienstverlening om mij bij te staan bij de wedertewerkstelling van
een werknemer met een arbeidsbeperking gratis is, zal ik meer geneigd zijn hier
gebruik van te maken wanneer ik geconfronteerd wordt met een werknemer met een
arbeidsbeperking.
1
Geen belang

2

3

4

Matig belang

Neutraal

Eerder veel

5
Veel belang

belang
21. Indien mijn concurrenten in de sector veel belang hechten aan diversiteit, zal ik meer
geneigd zijn om gebruik te maken van externe dienstverlening in geval van
wedertewerkstelling van een werknemer met een arbeidsbeperking.
1
Geen belang

2

3

4

Matig belang

Neutraal

Eerder veel
belang
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5
Veel belang

22. Indien de werknemer met een beperking tewerkgesteld is in een functie waarvoor
weinig beschikbare werkkrachten zijn op de arbeidsmarkt (knelpuntberoep), zal ik
zeker beroep doen op externe dienstverlening om mij bij te staan bij de
wedertewerkstelling van deze werknemer met een arbeidsbeperking.
1
Geen belang

2

3

4

Matig belang

Neutraal

Eerder veel

5
Veel belang

belang
23. Wanneer ik geconfronteerd word met een werknemer met een zichtbare
arbeidsbeperking zal ik meer geneigd zijn om beroep te doen op externe
dienstverlening om mij bij te staan bij de wedertewerkstelling van de werknemer dan
wanneer de arbeidsbeperking minder of niet zichtbaar is.
1
Geen belang

2

3

4

Matig belang

Neutraal

Eerder veel

5
Veel belang

belang
24. Mocht ik als werkgever geconfronteerd worden met een werknemer met een
arbeidsbeperking, zal ik op zoek gaan naar externe instanties buiten mijn eigen
organisatie om mij bij te staan met het oog op de wedertewerkstelling van deze
werknemer.
1
Geen belang

2

3

4

Matig belang

Neutraal

Eerder veel

5
Veel belang

belang
25. Indien ik meer kennis zou hebben omtrent arbeidsbeperkingen, zou ik minder
geneigd zijn om beroep te doen op externe instanties om mij bij te staan bij de
wedertewerkstelling van werknemers met een arbeidsbeperking.
1
Geen belang

2

3

4

Matig belang

Neutraal

Eerder veel
belang
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5
Veel belang

26. Naarmate er meer werknemers met een arbeidsbeperking in dienst zouden zijn in
mijn bedrijf, zou ik meer geneigd zijn om beroep te doen op externe dienstverlening
die mij bijstaat bij de wedertewerkstelling van werknemers met een
arbeidsbeperking.
1
Geen belang

2

3

4

Matig belang

Neutraal

Eerder veel

5
Veel belang

belang
27. Hoe dichter ik bij een werknemer met een arbeidsbeperking sta in de hiërarchie van
de organisatie, hoe meer ik geneigd zal zijn om externe instanties in te schakelen bij
de wedertewerkstelling van deze werknemer met een arbeidsbeperking. (Hiermee
wordt bedoeld: verder in de hiërarchie = algemeen leidinggevende, dichter in de
hiërarchie = direct leidinggevende).
1
Geen belang

2

3

4

Matig belang

Neutraal

Eerder veel

5
Veel belang

belang
28. Indien mijn eerdere ervaring met externe dienstverlening positief is, zal ik meer
geneigd zijn om hier in de toekomst nog gebruik van te maken wanneer ik
geconfronteerd word met een werknemer met een arbeidsbeperking.
1
Geen belang

2

3

4

Matig belang

Neutraal

Eerder veel

5
Veel belang

belang
29. Mocht ik als werkgever een sollicitant met een officieel erkende arbeidsbeperking in
dienst willen nemen, zou ik beroep doen op extern advies om zijn/haar tewerkstelling
te realiseren.
1
Geen belang

2

3

4

Matig belang

Neutraal

Eerder veel
belang
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5
Veel belang

30. Mocht ik als werkgever een eigen werknemer die tijdelijk uitvalt door een
arbeidsbeperking terug aan het werk willen helpen, zou ik mij laten
adviseren/begeleiden door een externe organisatie.
1
Geen belang

2

3

4

Matig belang

Neutraal

Eerder veel

5
Veel belang

belang
31. Ik ben op de hoogte van de wetgeving omtrent (weder)tewerkstelling van
werknemers met een arbeidsbeperking.
1
Geen belang

2

3

4

Matig belang

Neutraal

Eerder veel
belang
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5
Veel belang

Bijlage 3: Codeboek
Nr.
item
16
9
31
25
19

4
8
6
11
26
7
3
13
14
27
28

	
  

Naam construct
Kennis van de werkgever
- Kennis omtrent de handicap
- Kennis omtrent het aanbod van externe dienstverlening
- Kennis omtrent wetgeving
Relatie OV-AV
- Relatie tussen kennis omtrent de handicap en de AV.
- Relatie tussen kennis omtrent het aanbod van externe
dienstverlening en de AV.
Organisatiekenmerken
- Grootte
- Aanwezigheid van een diversiteitsbeleid en/of beleid
rond arbeidsbeperkingen
- Aantal personen met een arbeidsbeperking in dienst
- Aanwezigheid eigen arbeidsgeneeskundige dienst
Relatie OV-AV
- Relatie tussen het aantal personen met een
arbeidsbeperking in dienst en de AV.
Respondentkenmerken
- Hiërarchische afstand
- Functie
- Ervaring met externe dienstverlening
- Tevredenheid met ervaring met externe dienstverlening
Relatie OV-AV
- Relatie tussen de hiërarchische afstand en de AV.
- Relatie tussen de tevredenheid met ervaring met externe
dienstverlening en de AV.

Afk.

Aant.
items

Missing
value

KNOW
KNOW1
KNOW2
KNOW3

5
1
1
1

9
9
9

KNOW4
KNOW5

1
1

9
9

ORG
ORG1
ORG2

5
1
1

9
9

ORG3
ORG4

1
1

9
9

ORG5

1

9

RESP
RESP1
RESP2
RESP3
RESP4

6
1
1
1
1

9
9
9
9

RESP5
RESP6

1
1

9
9
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Kwantificering

10
17
20
15
12
21

22
23

2
1
5
18
24
30

29

Kenmerken dienstverlening
- Kostprijs
- Wachttijd
Relatie OV-AV
- Relatie tussen kostprijs en de AV.
Omgevingskenmerken
- Aanwezigheid subjectieve norm voor diversiteit
- Wenselijkheid quotum
Relatie OV-AV
- Relatie tussen de aanwezigheid subjectieve norm voor
diversiteit en de AV.
Kenmerken werknemer met arbeidsbeperking (Relatie
OV-AV)
- Type beroep (relatie tussen het type beroep en de AV)
- Type handicap (relatie tussen het type handicap en de
AV)
Descriptieve variabelen
- Leeftijd respondent
- Geslacht respondent
- Sector organisatie
Afhankelijke variabele
Intentie om gebruik te maken van externe dienstverlening
in de context van wedertewerkstelling van werknemers
met een arbeidsbeperking.

Controlevariabele
Intentie om gebruik te maken van externe dienstverlening
in de context van aanwerving van werknemers met een
arbeidsbeperking

SERV
SERV1
SERV2

3
1
1

SERV3
ENV
ENV1
ENV2

1
3
1
1

9

ENV3

1

9

EMPLOY

2

EMPLOY1
EMPLOY2

1
1

DESCRIP
DESCRIP1
DESCRIP2
DESCRIP3
INT
INT1
INT2
INT3

3
1
1
1
3
1
1
1

INT4

1
1
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9
9

9
9

9
9

9
9
9
COMPUTE INT = INT1 + INT2 + INT3
9
9
9

9

MIN INT = 3/MAX INT = 15
Hoge score = Hoe groter de intentie om
gebruik te maken van externe
dienstverlening bij de wedertewerkstelling
van werknemers met een arbeidsbeperking.

