Quotum arbeidsgehandicapten

Aan de slag in
Duitsland(?)
Duitsland kent een quotumregeling die bedrijven verplicht ten minste
5 procent werknemers met een beperking aan te nemen. Wordt daar niet aan
voldaan, dan volgt een boete. Werkt dat? Divosa, Cedris en Locus organiseerden een tweedaagse studiereis naar Berlijn om dat te onderzoeken.
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econcentreerd
steekt Peter een
metalen autoventiel in een
doorzichtig geel
plastic zakje en
stopt het geheel in een kartonnen
doosje. Ferm plakt hij er een etiket
op en schuift het artikel naar de
rand van het werkblad – het achtste
doosje op rij. In luttele minuten
liggen er voldoende ventielen om
de schone dieselmotor van het
nieuwste Mercedes Blue TEC-model
te laten draaien.
Peter is een stevige vijftiger met
baard en bril, gestoken in een blauw
Mercedes T-shirt. Hij werkt al vele
jaren bij de Daimler-vestiging op
het industrieterrein van Berlijn
Marienfelde.
Peter valt onder de Duitse quotumregeling die bedrijven met meer dan
twintig werknemers verplicht om 5
procent arbeidsgehandicapten aan te
nemen. Het bedrijf dat zich er niet
aan houdt, wordt beboet.
Nadat Peter tien jaar bij Daimler

werkte, kreeg hij plotseling ernstige
rugproblemen waardoor hij Schwerbehindert raakte. Hij kon in dienst
blijven bij Daimler, maar kreeg
aangepast werk.
Daimlervestiging Marienfelde telt
196 Schwerbehinderten op een
personeelsbestand van 2.600 werknemers. Het Duitse autoconcern
voldoet met ruim 7 procent royaal
aan het quotum. Staatssecretaris
Jetta Klijnsma van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid heeft zich bij haar
wetsvoorstel voor een Participatiewet
door Duitsland laten inspireren. ‘In
Duitsland zijn relatief veel arbeidsgehandicapten aan het werk’, schrijft
Klijnsma in december in haar brief
met de countouren van het wetsvoorstel aan de Tweede Kamer.
In Nederland heeft slechts 12 procent van de mensen met een fysieke
of psychische handicap (Wajong’ers)
een baan in de marktsector. Met een
quotum van 5 procent zouden er in
Nederland 170.000 mensen met
een arbeidshandicap aan het werk
moeten komen. Dat is krap een

derde van de doelgroep Wajong’ers,
WWB’ers en SW’ers.

HISTORIE
Komen er in Duitsland dankzij de
quotumregeling daadwerkelijk meer
mensen met een arbeidsbeperking
aan de slag? Divosa, Cedris en Locus
organiseerden in februari een tweedaagse studiereis naar Berlijn om te
onderzoeken hoe het Duitse quotum
in de praktijk functioneert. Zo’n 35
belangstellenden namen deel aan de
reis, onder wie directeuren van Post
NL, Volker Wessels, Nuon, Greenfox,
Philips, McDonald’s, VNO-NCW,
sociale diensten en sociale werkbedrijven. Ook beleidsmedewerkers van
het ministerie van Sociale Zaken en
de Haagse wethouder Henk Kool van
Sociale Zaken, Werkgelegenheid en
Economie waren van de partij.
Al tijdens de eerste informatieve
bijeenkomst met vertegenwoordigers
van betrokken instanties, arbeidsbureaus, werkgevers- en werknemersorganisaties bleek hoe de Duitse aanpak
geworteld is in de nationale historie.

Het Schwerbehindertengesetz komt
voort uit de oorlog: Duitsland was
er na beide wereldoorlogen veel aan
gelegen oorlogsgehandicapten in
het arbeidsproces te re-integreren.
Uit economische motieven – na
de Tweede Wereldoorlog kampten
bedrijven met grote tekorten aan
personeel – en, zeker zo belangrijk,
uit morele motieven, om zich als
samenleving voor deze groep in
te zetten – tijdens de nazi-terreur
zijn naast joden ook mensen met
een fysieke of psychische handicap
massaal vermoord. “Integratie en gelijkberechtiging van gehandicapten
is voor ons vanzelfsprekend”, vertelt
Helmut Hartman, directeur van
Consens in Berlijn, een adviesbedrijf
dat samenwerkt met arbeidsbureaus,
sociale werkplaatsen, bedrijven en
integratiebureaus.

BOETE
Om de integratie van mensen met
een handicap te bevorderen is in
Duitsland de afgelopen decennia
een woud aan instellingen ontstaan.

‘Daimler
neemt wel
personeel met
een handicap
aan, maar er
solliciteert vrijwel niemand’

Integrationsämter (integratiebureaus)
innen en verdelen de boetes onder
bedrijven die zich inzetten voor
gehandicapen. Het Agentur für Arbeit
(het Duitse UWV) registreert de
quota en houdt toezicht. De Integrationsfachdienst adviseert werkgevers
bij het ‘inpassen’ van mensen met
een handicap op de werkplek. En net
als in Nederland bemiddelen JobCenters mensen met een beperking
naar werk.
Anders dan in Nederland zijn er weinig sollicitanten, zegt personeelsmanager Viola Krzyzanowski van Daimler in Berlijn. Verreweg de meeste
mensen met een handicap werkten
al in het bedrijf voordat ze gezondheidsschade opliepen. “Mensen die

tijdens hun beroepsleven bij ons
ziek worden, kunnen blijven”, aldus
Krzyzanowski. Het grootste deel van
het personeel dat bij Daimler onder
het quotum valt, bestaat dan ook uit
oudere werknemers. Daimler neemt
wel nieuw personeel aan met een
handicap, maar volgens Krzyzanowski solliciteert vrijwel niemand.
Niet alleen bij Daimler behoort de
meerderheid van de arbeidsgehandicapten tot het oudere personeel.
Van de ruim 930.000 werkende
Schwerbehinderten op een totaal van
7,3 miljoen, zijn er 700.000 ouder
dan 45 jaar. Meer dan de helft is 55plus, blijkt uit het jongste jaarverslag van de integratiebureaus. Ook
blijkt dat slechts een klein deel van
de bedrijven aan het quotum van 5
procent voldoet, namelijk 32.000 van
de 140.000 bedrijven die er feitelijk
toe verplicht zijn. Van de overige
108.000 vervullen 70.000 bedrijven
het quotum deels; zij betalen een
boete van minimaal 1.260 euro per
onvervulde plek. De 38.000 bedrijven die helemaal geen gehandicapten aan het werk hebben, betalen
een boete van maximaal 3.100 per
onvervulde arbeidsplaats.
“Uit het feit dat onze kas al vele jaren
goed gevuld is, blijkt dat ondernemers hun verantwoordelijkheid niet
nemen”, zegt Günther Hotte van
het Integrationsamt Berlin. Hij is er
blij mee, want dankzij de boete, de
Ausgleichsabgabe die 5.820 bedrijven >

reportage

Wasserette WIB Waschhaus, deels gefinancierd uit de
Ausgleichsabgabe, biedt mensen met een beperking een
opstap naar de arbeidsmarkt.
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De CAP Markt, een keten van
ruim 100 buurtsupermarkten, wordt vrijwel geheel
gerund door 700 mensen
met een arbeidshandicap.
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Günther Hotte

Elone van Velthuijsen

Henk Kool

Ook 65-plussers tellen
mee in de Duitse definitie van 'gehandicapt'
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SUCCES?
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Nogmaals de vraag: Komen dankzij
het quotum daadwerkelijk meer gehandicapten aan de slag? Van de 7,3
miljoen Schwerbehinderten blijken
er slechts 930.000 te werken. Dat betekent echter niet dat de overige ruim
zes miljoen werkloos zijn, zegt
Sascha Auch-Schwelk, werkzaam bij
de Agentur für Arbeit. Heel Duitsland telt immers 3 miljoen werklozen.
De Duitse definitie van gehandicapten blijkt heel ruim. In totaal gelden
8,7 miljoen mensen als gehandicapt,
van wie er zoals gezegd 7,3 miljoen
beschikken over een Schwerbehindertenausweis. “Ook 65-plussers tellen mee, mensen die slecht ter been
zijn en veel langdurig werklozen die
een arbeidshandicap hebben”, vertelt
Auch-Schwelk. Of het quotum een
succes is? “We weten niet precies
wat het eﬀect ervan is”, stelt hij. “Het
quotum bevordert de werkgelegenheid onder gehandicapten niet, maar
vormt ook geen belemmering.”
Toch blijkt de explosieve groei van

banen op de Duitse arbeidsmarkt de
afgelopen jaren aan deze groep voorbij te zijn gegaan. De werkloosheid
onder Schwerbehinderten steeg tussen 2009 (14,6 procent) en 2011 met
15.000 tot 183.500, blijkt uit cijfers
van het arbeidsbureau. “Ik zou liever
meer mensen aan het werk zien”,
zegt vakbondsvrouw Heidemarie
Gerstle van dienstenbond Verdi.

LESSEN
Welke lessen kan Nederland trekken uit het Duitse model? “In de
wedstrijd Nederland-Duitsland
blijken Duitsers het niet veel beter te
doen dan wij”, concludeert Paas na
afloop van de reis op grond van de
cijfers. Is het belonen van bedrijven
niet zinvoller dan straﬀen in een
omslachtig quotumsysteem, vraagt
hij zich af. “Dan maak je je tot vijand
van werkgevers die juist hard nodig
zijn om de doelgroep aan het werk te
krijgen”, valt Elone van Velthuijsen,
directeur van rsd Alblasserwaard/
Vijfheerenlanden hem bij.
De bureaucratie rondom het quotum stuit bij de delegatie alom op

weerstand. “Dat kost klauwen aan
controle”, aldus Van Velthuijsen.
“Maar het eﬀect van het quotum is
wél dat er een breed commitment
is van bedrijven om de grote groep
arbeidsgehandicapten binnenboord
te houden”, zegt Iris van Bennekom, voorzitter van Cedris. “Als
alle 20.000 bedrijven in Den Haag
één uitkeringsgerechtigde uit de
doelgroep aannemen, zijn we er in
onze stad uit”, reageert wethouder
Henk Kool. Nemen bedrijven hun
maatschappelijke verantwoordelijkheid dan is een quotum volgens hem
niet nodig. VNO-NCW is het een lief
ding waard het Duitse quotummodel
te voorkomen. Wat Ton Schoenmaeckers van de werkgeversorganisatie in Duitsland trof, is de structurele aandacht voor de groep met een
arbeidshandicap. “Zodra een Duitse
werkgever een arbeidsplek heeft op
te vullen, zal hij de optie van een
arbeidsgehandicapte steeds uitdrukkelijk overwegen. Als we dat in
Nederland kunnen bereiken zonder
een quotum in te voeren, hebben we
heel wat gewonnen.” *
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Ton Schoenmaeckers

in de hoofdstad betalen, heeft hij 24
miljoen euro ter beschikking om terug te sluizen naar bedrijven die zich
wél voor gehandicapten inzetten.
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