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MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN 

 

 

NATIONAAL INSTITUUT VOOR DE STATISTIEK 
Sociale Statistieken 

     Leuvenseweg 44  -  1000 Brussel  
 

DOORLOPENDE ENQUETE NAAR DE ARBEIDSKRACHTEN 
Speciale module  “werkgelegenheid voor gehandicapte n” 

Tweede kwartaal 2002  (weken 14 tot en met 26) 
 

BIJZONDERE INSTRUCTIES 

 
De speciale modules  
Elk tweede kwartaal (weken 14 t.e.m. 26), wordt aan de individuele vragenlijst (van de eerste bevraging) een 
“speciale module” (of korter “module”) toegevoegd; deze bestaat uit enkele aanvullende vragen en betreft 
een zeker deel van de bevolking. 
 
De module voor het jaar 2002  
Voor 2002 heeft EUROSTAT “werkgelegenheid voor gehandicapten”  als thema gekozen.  Betrokken zijn 
alle personen tussen 15 en 64  jaar (op het einde van de referentieweek), met of zonder betrekking.  De 
personen van 65 worden dus niet onderworpen aan de module.   

Gezien het gevoelig karakter van vragen over de gezondheid, is HET ANTWOORD OP DEZE MODULE 
FACULTATIEF .  De enquêteur zal de inleiding voorlezen, vraag 85 stellen en meteen aan de geïnterviewde 
melden dat hij/zij niet verplicht is te antwoorden (zelfde regeling als vragen 82-83-84 over inkomsten). 

GELIEVE, VOOR IEDER LID VAN HET HUISHOUDEN TUSSEN 15 EN 64 JAAR, HET 
GROEP/HUISHOUDENNUMMER (5 CIJFERS / 2 CIJFERS), EVENALS DE NAAM EN DE VOORNAAM  
VAN DE PERSOON IN HET KADER AAN TE DUIDEN.  .. 
 
Telefonisch interview  

Laten we herhalen dat “proxy-antwoorden” (d.w.z. gegeven door een ander lid van het huishouden) 
toegelaten worden voor de hoofdvragenlijst (vragen 1-84).   

Daarentegen is het zeer wenselijk dat de  betrokkene  zelf de inlichtingen verstrekt m.b.t. de speciale 
module (vragen 85-98), eventueel schriftelijk (bij ernstige spraakmoeilijkheden: afasie, doofstomheid,...).  In 
geval van afwezigheid tijdens het interview, is de enquêteur niet verplicht terug langs te komen; hij zal (in het 
kader) het telefoonnummer (vast toestel en/of GSM) aanduiden waarop de persoon kan gecontacteerd 
worden, alsook het meest geschikte tijdstip (dag, uur), en zal terugbellen om de module in te vullen.  

Alleen als de betrokkene niet in staat is om zelf te antwoorden (bv. zware mentale handicap) kan in zijn/haar 
plaats een ander lid van het huishouden antwoorden (of verkiezen niet te antwoorden). 
 
Betaling  
Dank zij een Europees subsidie wordt de deelname aan de opleidingssessies van maart 2002 vergoed tegen 
€ 9,92.  

Bovendien krijgt de enquêteur (op voorwaarde, uiteraard, dat de vragenlijsten behoorlijk en volledig ingevuld 
worden) een bijkomende vergoeding, in functie van het aantal personen die “Ja” hebben geantwoord op 
vraag 85 (en dus verder gaan met de module).   Het bedrag wordt bepaald als volgt: 

Personen 1 à 2 3 à 4 5 à 6 7 à 8 9 of meer 
Supplement € 9,92 € 19,84 € 29,76 € 39,68 € 49,60 

LET OP: de Europese Commissie zal de fondsen pas in maart 2003 storten, na ontvangst van de resultaten 
van de speciale module.  De uitbetaling voor de opleidingssessies en de modules  zal bijgevolg in maart 
2003 plaatsvinden (de betalingen voor de hoofdvragenlijsten zullen door het Ministerie van Economische 
Zaken worden verricht, binnen de gewone termijnen).  
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A: ALGEMENE INFORMATIE 
 

Alle personen tussen 15 en 64 jaar 

85.  Bestaan van een langdurig  gezondheidsprobleem of handicap 

Gelieve de inleidende tekst voor te lezen (herhalen, indien nodig, dat de gegevens enkel 
aangewend worden voor het opmaken van globale en naamloze statistieken).  Iemand die “ja” 
zegt op vraag 85 wordt wel verzocht op de volgende vragen te antwoorden. 
Wellicht klinkt de vraag “Hebt u een handicap of lijdt u aan een langdurig gezondheidsprobleem” vrij vaag.  
Tegenwoordig wordt een handicap niet langer gezien als iets wat een individu heeft, maar veeleer als het 
resultaat van een interactie tussen het individu en de omgeving. 

Om een zekere objectiviteit van de antwoorden toch te waarborgen, zullen volgende criteria worden 
gehanteerd.   

 

Het gaat niet uitsluitend om de lichamelijke  gezondheid, maar ook om sensorische  problemen 
(gezichts- en hoorstoornissen) en om de geestelijke  gezondheid. 

De bij vraag 86 opgesomde lijst van situaties kan als geheugensteun worden gebruikt. 

 

Essentieel is het onderscheid tussen gezondheidsproblemen van korte duur en van lange  duur.  

Langdurig betekent zes maanden of meer: ten tijde van het interview: 

� hetzij bestaat het probleem al 6 maanden of langer  

� hetzij bestaat het probleem minder dan 6 maanden maar blijft waarschijnlijk nog een tijd bestaan, 
waardoor het naar verwachting ten minste zes maanden zou duren. 

Zo maken we een onderscheid te maken tussen een chronische toestand zoals diabetes, epilepsie, 
schizofrenie en acute situaties zoals een verstuikte enkel, een gebroken been, appendicitis of een ontsteking 
van de luchtwegen. 

Sommige stoornissen keren regelmatig terug, waarbij een acute periode wordt gevolgd door remissie (bv. 
rugpijn); andere stoornissen zijn episodisch van aard (bv. epilepsie).  Deze beide voorbeelden moeten met 
”JA”' worden gecodeerd daar het om aanhoudende of blijvende problemen gaat. 

Analoog wordt “JA” gecodeerd indien de respondent aan een terminale ziekte lijdt of indien de duur van de 
ziekte afhangt van het resultaat van de behandeling (bv. een chemotherapie). 

 

Code 0: wordt alleen gebruikt wanneer de gehandicapte niet kan antwoorden (zware mentale handicap of 
ernstige moeilijkheden bij het communiceren, zowel mondeling als schriftelijk).   

Code 1: een (meerdere) handicap(s) of langdurig(e) gezondheidsprobleem(problemen). 

Code 2: geen handicap of langdurig gezondheidsprobleem; het antwoord dient door de betrokkene zelf 
(desnoods per telefoon) te worden gegeven. 

Code 5: geen antwoord/wenst niet te antwoorden 

 

Ingeval van code 2 of code 5 stoppen we met de module, anders wordt V86 gesteld. 

 

86.  Soort gezondheidsprobleem of handicap 

Hoewel diverse criteria kunnen worden gebruikt om vast te stellen wat het voornaamste probleem is (bv. 
veroorzaakt meeste pijn, meest recent, bestaat het langst), zijn de gevolgen van de stoornis, het effect ervan 
op het leven van het individu, hier het geschiktste kenmerk.  Meer bepaald is het voornaamste probleem 
datgene waarvan de respondenten denken dat het hun (toekomstige, als het om iemand gaat die nog 
studeert) arbeidsactiviteiten het meest beperkt (of zelfs totaal verhindert). 
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De enquêteur leest alle antwoordmogelijkheden  voor, en dan beslist de respondent welk probleem het 
belangrijkste  is. 
 
Code 04: problemen met zien moet alleen worden opgenomen indien het dragen van een bril of 
contactlenzen niet doeltreffend genoeg is, of de respondent hindert in de uitoefening van zijn/haar beroep 
(vb. beroepssporter), of hem/haar zelfs dwingt om van beroep te veranderen. 

Code 05: problemen met horen moet alleen worden opgenomen indien hoorapparaten of andere 
hulpmiddelen niet doeltreffend genoeg zijn, of de respondent hinderen in de uitoefening van zijn/haar beroep 
(vb. beroepsmuzikant), of hem/haar zelfs dwingt om van beroep te veranderen. 

Code 06: een spraakstoornis mag geen taalproblemen omvatten die het gevolg zijn van het niet-vertrouwd 
zijn met de landstaal (of de taal in het gastland). 

Code 07: ernstige misvormingen, waaronder littekens, moedervlekken en huidziekten; met uitzondering van 
tatoeages en lichaamspiercings. 

Code 08: longkanker wordt hier gecodeerd. 

Code 09: met inbegrip van een hartinfarct, alsook de gevolgen van een beroerte.  

Code 10: voorbeelden zijn maagzweer en kanker van het spijsverteringsstelsel. 

Code 13: mentale, emotionele of zenuwstoornissen omvatten ernstige mentale ziekte: psychose (bv. 
schizofrenie, manische depressie) en klinisch erkende, minder ernstige stoornissen zoals angst, depressieve 
perioden, paniek, fobieën, alsook anorexie.).  Deze code is ook van toepassing op ernstige leermoeilijkheden 
(werden vroeger mentale handicap, zwakzinnigheid en retardatie genoemd); specifieke leermoeilijkheden 
zoals dyslexie en dyscalculie, en centrale motorische handicaps vallen  hier ook onder. 

Code 14: progressief verlopende ziekten moeten worden geregistreerd als ze gevolgen hebben voor de 
dagelijkse activiteiten van de respondent, ook al zijn deze gevolgen ten tijde van het interview zeer beperkt.  
Kanker wordt hier gecodeerd, tenzij het reeds elders vermeld werd (long: code 8, darm: code10,...) 

Code 15: alcohol-, tabaks- en andere drug(s)verslaving worden hier vermeld.  Stoornissen van het 
voortplantingssysteem moeten onder deze categorie worden opgenomen, tenzij ze onder code 14 thuishoren. 

N.B.  De respondent die een gewichtsprobleem (zwaarlijvigheid of lichtlijvigheid) meldt beslist zelf of het als 
eerder fysisch (code 10) dan nerveus (code 13)moet beschouwd worden. 

87.  Sinds het begin van het gezondheidsprobleem of de handicap verstreken tijd 

Het begin van een gezondheidsprobleem kan duidelijk zijn, bijvoorbeeld indien het veroorzaakt werd door 
een ongeval of letsel.   Sommige gezondheidsproblemen (reuma, rugpijn) beginnen echter geleidelijk, zijn 
episodisch van aard of sommige zijn ernstiger dan andere. In dergelijke gevallen gaat men terug naar het 
moment waarop de toestand voor het eerst gevolgen had voor hun dagelijkse activiteiten. 

88.  Oorzaak van gezondheidsprobleem of handicap 

Acute vergiftiging op de werkplaats krijgt code 2.  Daarentegen behoort silicose/longstof (mijnwerkers) tot 
code 7.  
 
 

B : GEVOLGEN VOOR HET BEROEPSLEVEN 
 
Let op: 

� De linkerkolom (V89 tot V93) slaat op de personen ZONDER BETREKKING (en de 
activiteit die ze eventueel zouden kunnen uitoefenen)  

� De rechterkolom (V94 tot V98) peilt naar de  personen MET BETREKKING (en naar hun 
activiteit) 
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PERSONEN ZONDER BETREKKING 

89.  Activiteit is mogelijk? 

Met deze vraag kunnen we een onderscheid maken tussen: 

• De zwaar zieke of gehandicapte personen, die denken dat ze nooit (meer) zullen werken (in dit geval 
is de module afgerond) 

• De personen die een beroepsactiviteit zouden (of zullen, zodra ze hun studies voltooid hebben, of 
zodra de acute fase van hun ziekte voorbij is) kunnen uitoefenen (ze gaan naar vraag 90).   

We herhalen dat, op vraag 56 “Waarom zou M_ niet binnen de twee weken kunnen beginnen”, één van de 
mogelijke antwoorden “arbeidsongeschikt” (hetgeen tijdelijk kan zijn) luidt.  Hier wordt code 1 gegeven als de 
persoon denkt dat zijn/haar handicap hem/haar definitief belet gelijk welke betrekking te hebben .  

Het antwoord hangt niet uitsluitend af van de handicap of de ziekte, maar ook van de perceptie van de 
respondent.  Bijvoorbeeld beschouwen sommige blinden zich als definitief werkonbekwaam, anderen (in 
functie van de leeftijd waarop ze het gezicht verloren zijn, van hun familiale omgeving, van het type arbeid,...) 
zullen de handicap niet onoverkomelijk vinden (en vragen 90, 91 en 92 bepalen dan welke beperkingen 
gelden op hun beroepsactiviteiten). 

90.  Type arbeid 

91.  Arbeidsduur 

92.  Verplaatsingen 

Voor deze 3 «virtuele» vragen beslist de respondent (die niet uitsluit ooit te werken) zelf welke code (zware 
beperking, lichte beperking, geen beperking) van toepassing is.  

 

De module stopt hier voor zij die van oordeel zijn, dat hun handicap of ziekte hun 
beroepsactiviteit helemaal niet beperkt (drie antwoorden “neen, helemaal niet” op  vragen 
90 EN 91 EN 92) 

Daarentegen: diegene die “ja, in grote mate” OF “ja, in zekere mate”’ op vraag 90 OF op  
vraag 91 OF op vraag 92 antwoorden, gaan naar 98. 

93.  Nuttige of nodige ondersteuning 

Hier wordt onderzocht hoe belemmeringen voor participatie op de arbeidsmarkt kunnen weggewerkt worden.  
De respondent kan aanduiden welk soort (één antwoord!) ondersteuning nodig of nuttig zou zijn om te 
kunnen werken..  
 
Code 1: soort werk omvat bijvoorbeeld: minder zware lasten moeten dragen, zowel buiten als binnen kunnen 
werken, meer kunnen zitten.  Ondersteuning kan betrekking hebben op speciaal ontworpen taken of op het 
gebruik van hulpmiddelen voor gehandicapten of aanpassingen aan de werkplek, of nog de mogelijkheid van 
telewerk. 

Code 2: het begrip hoeveelheid werk omvat het aantal werkuren (deeltijds werk), langere onderbrekingen of 
rustpauzes, de mogelijkheid om verlof te nemen in geval van crisis of acute fase van de ziekte.  

Code 3: het kan gaan om een dienst die de eventuele werkgever zou kunnen leveren, of openbaar vervoer 
(desnoods aangepast aan de behoeften van de gehandicapte).  

Code 4: onder meer een helling voor rolstoelen of een lift.  

Code 5: bijvoorbeeld Brailledocumenten voor de blinden.  
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PERSONEN MET BETREKKING 

 
De volgende vragen worden gesteld aan de gehandicapten/zieken die (eventueel deeltijds, of in een speciaal 
aangepaste betrekking) werken. 
 

94.  Beschermd of ondersteund werk 

Het kan gaan om... 

o het contingent betrekkingen voorbehouden aan de gehandicapten in de overheidssector (Federale 
ministeries, Belgacom, Post,...) 

o een betrekking in een beschutte werkplaats die onder het Paritair Comité 327 ressorteert en erkend 
wordt door het «Vlaams Fonds voor de sociale integratie van personen met een handicap», het 
«Fonds bruxellois francophone pour l'intégration sociale et professionnelle des personnes 
handicapées» , de «Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées» of de 
«Dienststelle für Personen mit Behinderung».  Deze instellingen subsidiëren een deel van het loon 
van de gehandicapte (afhankelijk van zijn rendementverlies ten opzichte van een valide werknemer). 

95.  Type arbeid 

96.  Arbeidsduur 

97.  Verplaatsingen  

Voor de 3 “werkelijke” vragen beslist de (tewerkgestelde) respondent zelf welke code (zware beperking, lichte 
beperking, geen beperking) van toepassing is.  
 

De module stopt hier voor zij die van oordeel zijn, dat hun handicap of ziekte hun 
beroepsactiviteit helemaal niet beperkt (drie antwoorden “neen, helemaal niet” op  vragen 
95 EN 96 EN 97) 

Daarentegen: diegene die “ja, in grote mate” OF “ja, in zekere mate”’ op vraag 95 OF op  
vraag 96 OF op vraag 97 antwoorden, gaan naar 98. 

 

98.  Voor het werk geboden ondersteuning  

Hier wordt onderzocht hoe belemmeringen voor participatie op de arbeidsmarkt weggewerkt worden.  De 
respondent kan aanduiden welk soort (één antwoord!) ondersteuning hem/haar in staat stelt om 
(beter/meer) te kunnen werken. 
 
Code 1: soort werk omvat bijvoorbeeld: minder zware lasten moeten dragen, zowel buiten als binnen kunnen 
werken, meer kunnen zitten.  Ondersteuning kan betrekking hebben op speciaal ontworpen taken of op het 
gebruik van hulpmiddelen voor gehandicapten of aanpassingen aan de werkplek, of nog de mogelijkheid van 
telewerk. 

Code 2: het begrip hoeveelheid werk omvat het aantal werkuren (deeltijds werk), langere onderbrekingen of 
rustpauzes, de mogelijkheid om verlof te nemen in geval van crisis of acute fase van de ziekte.  

Code 3: het kan gaan om een dienst die de werkgever levert, of openbaar vervoer (desnoods aangepast aan 
de behoeften van de gehandicapte).  

Code 4: onder meer een helling voor rolstoelen of een lift.  

Code 5: bijvoorbeeld Brailledocumenten voor de blinden. 

 


