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Werknemers met arbeids-
belemmering raken baan 
vaker kwijt, ondanks scholing 

D e Rijksoverheid (2021) stelt dat het belangrijk is 
dat mensen doorgaan met zich te ontwikkelen 
om zo goed inzetbaar te blijven op de arbeids-
markt. Ook de OESO (2019) geeft aan dat 

technologische ontwikkelingen, de flexibilisering van de 
arbeidsmarkt en het langer moeten blijven werken door de 
demografische ontwikkelingen, de noodzaak vergroten tot 
een leven lang ontwikkelen. 

In 2019 werd bijna twintig procent van alle werkne-
mers naar eigen zeggen bij de uitvoering van hun werk 
belemmerd door een langdurige aandoening, ziekte of han-
dicap (Hooftman et al., 2019). In de meeste gevallen (zes-
tien procent) ging het om een lichte belemmering, maar 
bijna vier procent van alle werknemers gaf aan sterk belem-
merd te zijn. 

Eerder onderzoek heeft laten zien dat mensen met een 
arbeidsbelemmering gemiddeld genomen een slechtere 
arbeidsmarktpositie hebben in termen van kans op werk 
(Schuring et al., 2007) en beloning (Kruse et al., 2018). 
Bovendien nemen ze minder deel aan cursussen en trainin-
gen (Poulissen et al., 2017). 

In een recente studie heeft UWV (2020) in kaart 
gebracht hoe mensen met een arbeidsbeperking (WGA 
of Wajong) geholpen zijn door een scholing om hun kan-
sen voor een terugkeer naar werk te vergroten. Het is ech-
ter onbekend of dit ook geldt voor werknemers met een 

arbeidsbelemmering. Dit artikel kijkt daarom naar de loop-
baanuitkomsten van werknemers met een arbeidsbelemme-
ring, en de rol die scholing daarbij speelt. We richten ons op 
de kans op behoud van werk, beloning en het type arbeids-
contract. Kan het volgen van een opleiding of cursus voor 
het werk de positie van werknemers met een arbeidsbelem-
mering verbeteren? 

Data en methodiek
Voor de beantwoording van deze vraag maken we gebruik 
van de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) 
van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en TNO, 
aangevuld met registerdata over de arbeidsloopbaan uit het 
Stelsel van Sociaal-statistische Bestanden, en van de Enquê-
te Beroepsbevolking van het CBS. 

Op basis van de NEA wordt er eerst in kaart gebracht 
in hoeverre werknemers met een arbeidsbelemmering deel-
nemen aan een opleiding of cursus voor het werk. Met 
behulp van registergegevens over deze werknemers gaan 
we vervolgens na in hoeverre de loopbaanuitkomsten van 
werknemers met een arbeidsbelemmering zes jaar later ver-
schillen van die van werknemers zonder belemmering. 

Om te kunnen zien of scholing positief bijdraagt aan 
deze arbeidsmarktuitkomsten schatten we een instrumen-
tal variable-analyse. Hiertoe maken we gebruik van de 
gemiddelde cursusdeelname in 2011 naar geslacht, leeftijd 
en bedrijfstak uit de Enquête Beroeps bevolking.

Cursusdeelname 
In de NEA is werknemers (van 15 tot 75 jaar) gevraagd of 
zij in de afgelopen twee jaar een opleiding of cursus voor 
hun werk hadden gevolgd. Daarbij geldt er geen beperking 
voor wat betreft de duur van de opleiding of cursus: het 
kan dus gaan om een eendaagse training, maar ook om een 
meerjarige opleiding. Over alle bedrijfstakken heen werd 
er geconstateerd dat gemiddeld, in 2017 en 2019, net iets 
meer dan de helft van alle werknemers in de afgelopen twee 
jaar zo’n opleiding of cursus had gevolgd (figuur 1). 

Er blijkt geen verschil in opleidings- en cursusdeel-
name te zijn tussen werknemers zonder belemmering en 
werknemers met een lichte arbeidsbelemmering (51 pro-
cent), maar sterk belemmerde werknemers hebben een 
lagere deelname (46 procent). Als er rekening wordt gehou-
den met leeftijd en onderwijsniveau, dan blijkt het verschil 
tussen werknemers met een sterke belemmering vergele-
ken met andere werknemers iets geringer te zijn, maar nog 
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Werknemers met een arbeidsbelemmering hebben een grotere 
kans op baanverlies dan werknemers zonder arbeidsbelemme-
ring. Ook hebben zij gemiddeld genomen een lager salaris en 
minder vaak een vaste aanstelling. Kan een opleiding of cursus 
voor het werk helpen de relatief slechtere loopbaanperspectieven 
van arbeidsbelemmerden te verbeteren? 

IN HET KORT
 ●Werknemers met een arbeidsbelemmering hebben een lagere 
scholingsdeelname dan gemiddeld. 
 ● Scholing vergroot de kans op een hoger salaris en een vaste 
aanstelling voor deze groep.
 ● Scholing lijkt echter niet te kunnen voorkomen dat zij vaker hun 
baan kwijtraken.
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steeds wel significant. De lichte afname komt doordat sterk 
belemmerde werknemers gemiddeld ouder en lager opge-
leid zijn, en omdat ouderen en laagopgeleiden minder vaak 
opleidingen en cursussen voor het werk volgen. 

Loopbaanuitkomsten 
Van de werknemers met een arbeidsbelemmering in 2011 
bleek in 2017 een significant kleiner deel gewerkt te heb-
ben dan van de werknemers zonder belemmering (tabel 
1). Werknemers met een lichte belemmering werkten in 
2017 drie tot vier procent minder vaak. Voor werknemers 
met een sterke belemmering geldt dat zij zeventien procent 
minder vaak werkzaam waren. Deze verschillen naar de 
mate waarin men een arbeidsbelemmering heeft, zijn aan-
zienlijk groter dan de verschillen wat betreft onderwijsni-
veau en geslacht. 

Arbeidsbelemmerden blijken niet alleen minder vaak 
zes jaar later nog aan het werk te zijn, ook de kwaliteit van 
de baan is significant lager in termen van salaris en het soort 
arbeidsovereenkomst. Wederom blijkt er een groot verschil 
te zijn tussen werknemers met een lichte en met een sterke 
belemmering. Werknemers met een lichte arbeidsbelem-
mering hebben gemiddeld ongeveer een vier procent lager 
uurloon dan werknemers zonder belemmering, terwijl het 
uurloon van werknemers met een sterke belemmering acht 
procent lager is. Hoewel licht belemmerde werknemers, 
gegeven hun contractvorm in 2011, niet minder vaak een 
vast contract hebben, geldt dat werknemers met een ster-
ke arbeidsbelemmering acht procent minder vaak een vast 
contract hebben dan mensen zonder een arbeidsbelemme-
ring. Dit verschil is groter dan het verschil in het hebben 
van een vaste aanstelling bij mensen met een hoog versus 
mensen een laag onderwijsniveau. 

De compenserende rol van scholing 
In tabel 1 is ook de scholingsdeelname in 2011 meegeno-
men. Omdat het volgen van scholing in 2011 naar verwach-
ting endogeen is – mensen die denken nog een aantal jaar 
werkzaam te blijven, zullen eerder geneigd zijn aan scho-
ling te doen dan zij die verwachten snel te stoppen met wer-
ken (Montizaan et al., 2010) –, is deze scholings variabele 
geïnstrumenteerd door de gemiddelde cursusdeelname van 
werknemers in dezelfde bedrijfstak, met hetzelfde geslacht 
en in dezelfde leeftijdsgroep. De aanname bij de intrumen-
tal variable-analyses is dat scholingsdeelname van mensen 
met een arbeidsbelemmering ook gestimuleerd wordt door 
de gemiddelde scholingsdeelname in de bedrijfstak. Dit 
is aannemelijk omdat de ranking van bedrijfstakken naar 
scholingsdeelname vrijwel identiek is voor mensen met en 
zonder een arbeidsbelemmering.

Scholingsdeelname blijkt niet significant gerelateerd 
aan de kans op werk in 2017. De bevindingen wat betreft 
de beloning van de baan en het type arbeidscontract zijn 
echter gunstiger. Het volgen van een opleiding of cursus 
blijkt positief uit te werken op het salaris en op de kans van 
een vast contract in 2017. 

Additionele analyses (hier niet getoond) laten zien dat 
er geen significante interactie-effecten zijn tussen de mate 
van arbeidsbelemmering en scholingsdeelname. Dit bete-
kent dat ook bij mensen met een arbeidsbelemmering een 
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Noot: er is geen data beschikbaar voor sterk belemmerden in de bedrijfstak landbouw en visserij. 
Data: NEA 2017/2019 (CBS/TNO) | ESB

Cursusdeelname in de afgelopen twee jaar van 
werknemers van 15 tot 75 jaar per bedrijfstak

FIGUUR 1

Data: NEA 2011 (CBS/TNO), SSB (CBS) | ESB

1 Scholingsdeelname in 2011 is geïnstrumenteerd door de gemiddelde deelname (in de afgelopen vier weken) 
van werknemers in dezelfde bedrijfstak, met hetzelfde geslacht en in dezelfde leeftijdsgroep. De relatief hoge 
F-statistieken in de first stage van de instrumental variable analysis (46 voor de analyses van de kans op werk, 
en 37 voor de analyses van de beloning en het type contract) duiden erop dat het een sterk instrument betreft.

Regressieresultaten: Effect op loopbaan-
uitkomsten

TABEL 1

Werkzaam 
in minstens 

één maand in 
2017

Bruto-
uurloon 

december 
2017 (log)

Vast  
contract 

december 
2017

Mate van arbeidsbelemmering, 2011 (ref = geen)Mate van arbeidsbelemmering, 2011 (ref = geen)

    Licht belemmerd –0,035*** –0,036*** –0,005

    Sterk belemmerd –0,173*** –0,082*** –0,075***

Scholingsdeelname, 2011Scholingsdeelname, 201111 –0,050 0,320*** 0,182**

Onderwijsniveau in 2011 (ref = laag)Onderwijsniveau in 2011 (ref = laag)

    Middelbaar 0,032** 0,060*** 0,016

    Hoog 0,023 0,221*** 0,016

LeeftijdLeeftijd 0,059*** –0,023*** 0,019***

Leeftijd kwadraatLeeftijd kwadraat –0,001*** 0,000*** –0,000***

VrouwVrouw –0,018** –0,078*** 0,014

Vast contract, 2011Vast contract, 2011 0,021*** –0,004 0,180***

Bruto-uurloon januari, 2011 (log)Bruto-uurloon januari, 2011 (log) 0,023 0,461*** 0,049***

Constante –0,038 1,986*** –0,837***

Aantal observaties 20.868 17.168 17.191

R-kwadraat 0,215 0,480 0,111
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opleiding of cursus positief uitwerkt op hun salaris en de 
kans op een vast contract op de middellange termijn. 

De positieve rol die scholing speelt bij het salaris en het 
type contract blijkt vele malen groter te zijn dan de negatie-
ve rol van een arbeidsbelemmering. Deze resultaten wijzen 
erop dat scholingsdeelname de negatieve relatie tussen een 
arbeidsbelemmering enerzijds, en anderzijds salaris en een 
vast contract teniet kan doen. 

Conclusie en discussie 
Werknemers met een arbeidsbelemmering nemen minder 
deel aan opleidingen en cursussen voor het werk, en hebben 
ook slechtere loopbaanperspectieven dan werknemers zon-
der arbeidsbelemmering. Hoe zwaarder de belemmering, 
hoe groter het verschil is. Dit is in overeenstemming met 
eerder onderzoek. 

Scholingsdeelname kan compenseren voor de nega-
tieve relatie tussen een arbeidsbelemmering en het salaris 
en het flexibele karakter van de baan. Een dergelijke com-
penserende rol heeft scholing niet wat betreft de kleinere 
kans die mensen met een arbeidsbelemmering hebben om 
zes jaar later nog werkzaam te zijn. 

Deze resultaten kunnen relevant zijn voor beleid. Er 
is veel aandacht voor het achterblijven en het stimuleren 
van een Leven Lang Ontwikkelen voor specifieke groe-
pen werkenden, al worden mensen met een arbeidsbelem-
mering niet altijd expliciet genoemd (Fialho et al., 2019; 
Rijksoverheid, 2021). Hoewel ons onderzoek laat zien dat 
scholing op de middellange termijn niet gepaard gaat met 
baanbehoud, tonen de bevindingen uit ons onderzoek 
aan dat scholingsdeelname de negatieve gevolgen van een 
arbeidsbelemmering voor het loon en het type arbeidscon-
tract teniet kan doen. Dit suggereert dat sommige arbeids-
marktuitkomsten van arbeidsbelemmerden te verbeteren 
zouden zijn door het stimuleren van scholingsdeelname, 
bijvoorbeeld door het uitbreiden van de Leven Lang Ont-
wikkelen-initiatieven voor deze groep. 
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