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Werken met een 
beperking in Oostenrijk

In Oostenrijk heeft de staat traditiegetrouw een flinke vinger in de 
pap. Hoewel er veel gesproken wordt over ontbureaucratisering en 
privatisering is het voor de Oostenrijkers nog altijd vanzelfsprekend 
dat van alles en nog wat van bovenaf geregeld wordt; ook de werk-
gelegenheid voor mensen met een beperking.  
TEKST: MICHAEL DE WERD, BEELD: CURVE MAGS AND MORE

Een van kernpunten van de Oos-
tenrijkse wetgeving is dat firma’s 
met minstens 25 medewerkers 

een voorgeschreven aantal banen voor 
gehandicapten moeten reserveren. In de 
praktijk vervult echter maar 22 procent van 
de bedrijven het quotum. De rest betaalt 
liever een boete. Volgens Hansjörg 
Hofer heeft dat veel te maken met 
de vooroordelen over mensen 
met een handicap: “Er wordt nog 
altijd gekeken naar wat zij niet 
kunnen; niet naar wat zij wel 
kunnen. Terwijl werknemers met 
een arbeidsbeperking in de regel 
gemotiveerder zijn dan anderen, 
omdat zij weten dat zij niet zo 
snel een andere baan vinden.”  
Sinds een paar maanden is Hofer als 
Behindertenanwalt verantwoordelijk voor de 
belangenbehartiging van de Oostenrijkse 
gehandicapten. Hij weet waarover hij 
praat. Vanwege zijn motorische problemen 
door een hersenverlamming adviseerden 
artsen zijn ouders om hem in een tehuis 
te stoppen. Hofer studeerde rechten, maar 
kon vanwege zijn handicap geen baan 
vinden als advocaat. Bij het ministerie voor 
Sociale Zaken wist hij het tot sectiechef te 
brengen.  
Hoewel de situatie vandaag de dag in veel 
opzichten verbeterd is, is er de laatste tijd 
toch een verslechtering ingetreden: “De 
afgelopen acht jaar is de werkloosheid 
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onder arbeidsgehandicapten verdubbeld 
en die stijgt nog steeds, terwijl de alge-
mene werkloosheid juist daalt. In crisistijd 
hebben ondernemers de neiging om de 
makkelijkste weg te kiezen: werknemers 
die jong en goedkoop zijn en veel kunnen 
presteren.” 

Een van de meest omstreden regelin-
gen is het verbod om mensen met een 
handicap te ontslaan. Tot 2011 gold dit 
verbod vanaf het moment dat iemand een 
half jaar in dienst was. Inmiddels is die 
termijn opgerekt tot vier jaar. “Maar dat 
besef is blijkbaar nog niet geland”, meent 
Hofer. “Mensen denken nog steeds dat je 
nooit meer van een werknemer met een 
handicap af kunt. De weinige processen die 
hierover gevoerd worden, eindigen in de 
regel met een compromis.”
In historische zin is Oostenrijk een pionier 
op het gebied van banen voor mensen die 
elders moeilijk aan de slag komen. Het 
beroemdste voorbeeld zijn de Trafiken, 

winkeltjes en kiosken waar rookwaren en 
tijdschriften verkocht worden. Sinds jaar en 
dag is de tabakshandel in Oostenrijk een 
staatsmonopolie. Toen het land na de Eerste 
en de Tweede Wereldoorlog overspoeld werd 
met honderdduizenden gewonde soldaten, 
werden de Trafiken voornamelijk aan oor-
logsinvaliden en oorlogsweduwen gegeven; 
later ook aan andere gehandicapten. 
 
LANGDURIG WERKLOZEN
Tegenwoordig is Wien Work met 2.500 
werknemers de grootste werkgever van 
mensen met fysieke en sociale beperkin-
gen in Oostenrijk. Het paradepaardje van 
Wien Work is Michl’s Café & Restaurant, 

nabij het stadhuis en vernoemd 
naar de Weense burgermeester  
Michael Häupl. Projectleider  
Monika Kelich vertelt dat bij 
Michl’s vooral langdurig werklo-
zen van boven de vijftig werken. 
Ze geeft een vluchtige schets van 
hun situatie: “Na hun honderdste 
sollicitatie verliezen zij de moed. 
Zij isoleren zich van hun vrienden 
en verwaarlozen hun uiterlijk.” 

In acht weken worden zij ‘opgelapt’ en 
voorbereid op de arbeidsmarkt, waarna de 
nieuwe medewerkers van Michl’s een half-
jaarcontract krijgen. Ongeveer een kwart 
van hen vindt na die periode een vaste 
baan bij een reguliere werkgever. 
In de pers krijgt het restaurant lovende 
kritieken. Rond het middaguur is het soms 
moeilijk een plaats te vinden en ook de ca-
tering loopt uitstekend. “Dat heeft alles te 
maken met de kwaliteit. Die is heel goed”, 
vertelt Kelich. “Voor mensen die van onze 
catering gebruikmaken, is het een plus dat 
we een sociaal bedrijf zijn. Maar als het 
eten niet in orde zou zijn, zou het natuur-
lijk helemaal niet werken.” *

‘In Oostenrijk vervult 22 
procent van de bedrijven 

het quotum – de rest 
betaalt liever een boete’
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In Spanje wijzen 
blinden de weg 

In Spanje nemen de blinden en slechtzienden het  
voortouw bij de integratie van mensen met een beperking;  
in de samenleving en op de arbeidsmarkt. 
TEKST: PETER BOORSMA, BEELD: CURVE MAGS AND MORE

Wie weleens in Spanje is geweest 
heeft ze ongetwijfeld gezien: 
de kleine glazen kioskjes van 

waaruit blinden en slechtzienden lootjes 
verkopen. De loterij wordt al sinds 1938 
georganiseerd door ONCE; een nationale 
blindenorganisatie die direct en indirect 
enorme aantallen mensen met een arbeids-
beperking aan het werk helpt. “Dankzij de 
ONCE hebben in Spanje veel meer blinde 
mensen werk dan in de meeste andere 
landen”, zegt Oscar Saez, directeur van  
arbodienst Ibermutuamur in Burgos.
ONCE telt 72 duizend leden, van 
wie 80 procent slechtziend en 20 
procent blind is. Veel leden verko-
pen lootjes, waardoor ze financieel 
op eigen benen kunnen staan. 
ONCE is ook eigenaar van Ilunion, 
een conglomeraat van negentig soci-
ale ondernemingen in vijf sectoren. 
Bij alle Ilunion-bedrijven samen – fysiothe-
rapiepraktijken, bedrijven in beveiliging, 
schoonmaak en catering, hotels, winkels en 
verzekeringsmaatschappijen – werken 27 
duizend mensen, van wie 39 procent een 
beperking heeft. In de industriële wasserij, 
die de talloze hotels in Spanje bedient, is 
Ilunion zelfs marktleider. De wasserij- 
keten biedt werk aan vierduizend mensen, 
van wie 82 procent met een beperking. 
Daarnaast is er een consultancy-poot die 
organisaties adviseert hoe zij hun toegan-
kelijkheid kunnen verbeteren. Dankzij in-
vesteringen van de ONCE Foundation zijn 
er tussen 1995 en 2015 nog eens honderd-
duizend mensen aan een baan gekomen.
ONCE heeft als inspiratie gediend bij de 
inrichting van het Spaanse stelsel om men-
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sen met afstand tot de arbeidsmarkt aan het 
werk te helpen. Integratiebedrijven zoeken 
emplooi voor bijvoorbeeld drugsverslaaf-
den, ex-gevangenen of anderen die risico 
lopen op sociale uitsluiting. Veel van die in-
tegratiebedrijven zijn in het leven geroepen 
door patiënten- of ouderenorganisaties. An-
dere zijn voortgekomen uit initiatieven van 
kerken of buurtverenigingen. Integratie-
bedrijven werken met publieke of private 
financiering. Doel is steeds een werkplek te 
vinden op de reguliere arbeidsmarkt.

Een bijzondere categorie bedrijven is die van 
de ‘bijzondere werkcentra’ – centros especiales 
de empleo. Deze centra met zeer uiteenlo-
pende achtergronden beogen mensen met 
een fysieke beperking van meer dan 33 pro-
cent of een psychische beperking van meer 
dan 66 procent aan een baan te helpen. Het 
werk bij de bijzondere werkcentra – ben-
zinestation, bakkerij, inpakbedrijf – is in 
principe tijdelijk; het streven is werk op de 
reguliere arbeidsmarkt – op een afzonder-
lijke afdeling binnen een bedrijf, op een 
reguliere werkplek of als zelfstandige. 
Spanje telt ruim vijfhonderd bijzondere 
werkcentra, met in totaal 64 duizend 
werknemers. Dit zijn overigens normale 
ondernemingen die ook aanspraak kunnen 
maken op de ondersteuning die de over-

heid biedt voor het aannemen en in dienst 
houden van mensen met een arbeids-
beperking. Denk aan subsidies voor het 
creëren van een werkplek of het aanpassen 
daarvan, loonkostensubsidie tot 50 procent 
en vrijstelling van het betalen van sociale 
premies. Het businessmodel van veel 
werkcentra zit zo goed in elkaar dat ze zeer 
rendabel zijn. 

2 PROCENT
In Spanje zijn bedrijven met meer dan 
vijftig werknemers wettelijk verplicht om 
minimaal 2 procent mensen met een 
arbeidsbeperking in dienst te hebben. Aan 
die verplichting kunnen ze ook voldoen 
door diensten in te kopen van een bij-
zonder werkbedrijf. In de praktijk wordt 

het quotum niet gehaald. Volgens 
een recente studie zijn sommige 
werkgevers niet op de hoogte van het 
quotum. Anderen geven aan dat ze 
moeite hebben om geschikte kandi-
daten te vinden of dat ze aanhikken 
tegen de hoge kosten van werk- 
plekaanpassing.
Susana Montañez, die aan de 

Universiteit van Granada promoveert op 
de inclusieve arbeidsmarkt, ziet ook dat 
de resultaten achterblijven bij de verwach-
tingen. Dat komt door de toerusting van 
kandidaten en bedrijven, zegt zij, maar 
ook door vooroordelen tegen mensen met 
vooral psychische aandoeningen. Toch zijn 
er ook ondernemingen die uit maatschap-
pelijke verantwoordelijkheid veel meer 
dan het quotum van 2 procent in dienst 
nemen. Van de vierduizend werknemers 
van voedingsconcern Siro, loopt maar liefst 
14 procent risico op sociale uitsluiting, 
onder wie vrouwen die te maken hebben 
gehad met huiselijk geweld. Doordat Siro 
vestigingen heeft in verschillende delen 
van het land, kunnen zij elders een nieuw 
bestaan opbouwen. *

‘Sommige werkgevers 
hikken aan tegen dure 
werkplekaanpassing’
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 1,7 MILJOEN 
Spanje telt 1,7 miljoen ‘erkende’ 
mensen met een arbeidsbeperking 
(5,9% van de beroepsbevolking). 
Van hen heeft 64 procent een 
fysieke beperking van meestal 33 
tot 44 procent. Van alle mensen 
met een arbeidsbeperking zijn 
er 415 duizend aan het werk en 
186 duizend werkloos. Dit is ruim 
30 procent, twee keer zoveel als 
voor de crisis. “De crisis is heel 
hard aangekomen”, aldus Susana 
Montañez. “De financiering van 
projecten viel stil, mkb-bedrijven 
namen geen mensen met een 
beperking meer aan en een deel 
van het werk verdween in het 
informele circuit.” 
Voor velen van de 1,174.000 inac-
tieven is de beperking zo groot dat 
werken buiten de mogelijkheden 
ligt. De anderen studeren, zijn 
gepensioneerd of werken thuis.
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Slechts 1 op de 5 Turkse 
arbeidsgehandicapten werkt

Meer dan 50 duizend banen voor mensen met een beperking in 2017, 
beloofde Mehmet Müezzinoğlu, de Turkse minister van arbeid en 
sociale zaken begin dit jaar. Dat klinkt mooi, maar het land heeft nog 
een lange, lange weg te gaan. Om over een inclusieve arbeidsmarkt 
maar te zwijgen.
TEKST: JESSICA MAAS, BEELD: CURVE MAGS AND MORE

Een blinde man die zakdoekjes 
verkoopt bij de veerboot in Istanbul. 
Een jonge bedelaar die een arm 

mist. Een oude man zonder benen die zich 
in het centrum van Diyarbakir verplaatst 
in een rode teil. Geld voor een rolstoel 
ontbreekt. Schrijnende taferelen in de grote 
steden in Turkije. Regelmatig duiken in 
de Turkse media verhalen op over wantoe-
standen. Over gehandicapte kinderen die 
worden verborgen of opgesloten. Over de 
chaos bij de zogeheten revalidatie- en be-
handelcentra, waar het gebrek aan kundig 
personeel enorm is.  
Van de ruim 8,5 miljoen mensen met een 
beperking in Turkije (12 procent van de 
bevolking), is meer dan 40 procent anal-
fabeet. Slechts 21 procent van de Turkse 
arbeidsgehandicapten heeft werk; een 
direct gevolg van de slechte toegang tot het 
onderwijs voor kinderen met een beper-
king. Nog geen 7 procent van de mensen 
met een handicap heeft de middelbare 
school afgerond. Voor vrouwen met een 
beperking is de situatie in het onderwijs 
en op de werkvloer nog slechter. Dat kan 
ook haast niet anders; het aantal werkende 
vrouwen is onder bewind van de conserva-
tieve AKP-regering gedaald tot 21,5 procent. 
Engin Çelebi van BEDD in Istanbul, een 
organisatie die zich inzet voor mensen 
met een beperking, somt alle obstakels op. 
Ze noemt niet alleen onderwijs en werk, 
maar ook armoede, de moeizame toegang 
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tot zorg en de slechte toegankelijkheid 
van openbare gebouwen en openbaar 
vervoer. “Het overgrote deel van deze 
mensen is daardoor aangewezen op een 
uitkering en op hulp van vaak al overbelaste 
familieleden.” Uit onderzoek blijkt keer op 
keer dat veel mensen met een beperking 
graag aan de slag willen. “Maar omdat hun 
opleidingsniveau zo laag is en velen niet 
kunnen lezen of schrijven, is dat erg lastig.”  
Zoals wel vaker in Turkije schort het niet 
zozeer aan de wet- en regelgeving, maar 
vooral aan de uitvoering. De republiek 
was een van de eerste landen die de VN-
resolutie voor de rechten van mensen 
met een handicap ondertekende in 2007. 
Turkse werkgevers met meer dan vijftig 
werknemers zijn verplicht om mensen 
met een beperking aan te nemen, met 
een quotum van 3 procent. En werkgevers 
van mensen die door een ongeluk op de 
werkvloer gehandicapt zijn geraakt, zijn 
verplicht aangepast werk te bieden. Hoewel 
het aantal ambtenaren met een beperking 
is gestegen van 40.655 in 2015 naar 43.151 
in 2016, haalt de overheid het quotum van 
3 procent niet. Vooral mensen met een 
verstandelijke beperking hebben – ook door 
discriminatie – nauwelijks kans op werk. 

EXPERIMENTEREN
De 52-jarige Ali uit Istanbul heeft een ver-
standelijk beperking. Zijn oom heeft hem 
aan een baantje geholpen in een fabriek 

aan de Aziatische kant van de stad. Hij 
verzorgt de ‘getir-goturklusjes’, de breng-
en-haalklusjes. Elke dag gaat hij met goede 
zin werken. Dat zijn collega’s de draak met 
hem steken, maakt hem niet uit. 
Onder druk van Brussel is de aandacht in 
Turkije voor de positie van mensen als Ali 
de afgelopen jaren gegroeid. Steeds vaker 
gaan ngo’s de straat op om aandacht te 
vragen voor de gemarginaliseerde groep. 
Ook Şafak Pavey, de eerste parlementariër 
met een beperking, heeft veel gedaan om 
de positie van arbeidsgehandicapten op 
de kaart te zetten. Steeds meer Turkse 
werkgevers, zoals Vestel, een van de grootste 
elektronicabedrijven van het land, bieden 
een opleiding en aangepast werk. De over-
heid probeert ook ‘beschermde werkplaat-
sen’ te stimuleren; met belastingvoordelen 
spoort ze ondernemers aan zo’n werkplaats 
te openen. Voorwaarde is dat 75 procent van 
het personeel een handicap heeft. 

WAARSCHUWING
Zes jaar geleden opende Saruhun Singen, 
vader van een dochter met het syndroom 
van Down, het Down Cafe in Sisli. In dit 
café in een rijke buurt in Istanbul werken 
jongeren met Down. In de Turkse krant Sa-
bah vertelt Singen dat de klantenstroom in 
het begin maar moeilijk op gang kwam. De 
drempel was te groot. ‘Maar het is goed dat 
klanten hun vooroordelen over gehandicap-
ten verliezen en voor onze medewerkers is 
dit de kans om te laten zien wat ze kunnen.’ 
Initiatieven als het Down Cafe zijn in Tur-
kije echter op één hand te tellen. Niet voor 
niets waarschuwen onderzoekers in het 
laatste EU-voortgangsrapport: ‘Mensen met 
een beperking in Turkije lopen een hoog 
risico op sociale exclusie en armoede. De 
maatregelen om hun positie te verbeteren 
zijn vooralsnog weinig effectief.’ *


