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LEESWIJZER
Arbeidszorg wil ‘zorgen voor arbeid’ voor diegenen die in de reguliere (of traditionele) arbeidsmarkt en in de beschermde (of alternatieve) arbeidsmarkt geen plek meer vinden. Men wenst
personen enerzijds de kans te bieden tot het verrichten van arbeid en anderzijds ‘zorg’ te dragen
voor de ingeschakelde medewerker. Het vertrekpunt hierbij is dat arbeid een cruciaal gegeven is
voor mens én maatschappij. We hebben gepoogd dit uitgangspunt te staven met gegevens uit de
onderzoeksliteratuur, die u kan terugvinden in ‘Deel I: Wie zonder werk valt …: gegevens uit de
werkloosheidsliteratuur’. Uit deze gegevens komt inderdaad naar voren dat arbeid een aantal
cruciale functies vervult in het leven van de mens en dat de levenskwaliteit mede afhangt van het
al dan niet vervuld worden van deze functies.
Nochtans is dit gegeven niet van toepassing op alle vormen van arbeid. Niet alle jobs hebben
dezelfde effecten op de levenskwaliteit van de mens. Dit is zeker het geval in tijden waar de
arbeidsmarkt stilaan gedomineerd geraakt door allerlei vormen van tijdelijk en flexibel werk en
toenemende onzekerheid. Daarom ook wil arbeidszorg niet eender welke arbeid aanbieden aan de
doelgroepmedewerkers. Het gaat om arbeid op maat van de persoon in kwestie volgens een welbepaalde methodiek. Wie wil weten wat de stand van zaken is voor wat betreft arbeidszorg in het
algemeen en hoe zo’n lokaal arbeidszorgcentrum concreet functioneert, wordt verwezen naar
‘Deel II: Arbeidszorg en het Antwerps Netwerk Arbeidszorg nader bekenen: kennismaking met
het onderzoeksveld’.
Door het aanbieden van deze aangepaste arbeid bijdragen tot het algemeen welzijn, is één
van de belangrijkste doelstellingen van arbeidszorg. Vandaar dat in dit onderzoek in de eerste
plaats de vraag naar de effecten op de levenskwaliteit bij de doelgroepmedewerkers door
inschakeling in arbeidszorg centraal stond. Anderzijds poogden we te achterhalen hoe arbeidszorg
binnen de concrete arbeidszorgcentra vorm krijgt om op die manier de activiteiten zoveel mogelijk bij te sturen in de richting van het verbeteren van de levenskwaliteit van haar medewerkers.
De manier waarop we hebben getracht deze vragen te achterhalen en de methodologie die we
daarbij hebben gehanteerd, kunt u lezen in ‘Deel III: Operationalisering van de onderzoeksvragen: onderzoeksopzet’.
Wenst u te weten te komen wat de bevindingen zijn op het vlak van deze twee centrale
onderzoeksvragen, dan kan u terecht in ‘Deel IV: Doelgroepmedewerkers en arbeidszorgcentra
tussen welzijn en werk: de onderzoeksresultaten’. Op basis van deze onderzoeksbevindingen
werden eveneens een aantal conclusies en aanbevelingen geformuleerd, die u kan terugvinden in
‘Deel V: Een blik op de toekomst: conclusies en aanbevelingen.’ Tot slot: nog veel leesplezier
toegewenst.
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SAMENVATTING
1. Korte situering: arbeidszorg
1.1 Historiek

Werkloosheid dreigt voor een steeds groter wordende groep synoniem te worden van sociale
uitsluiting. Uitsluiting uit de arbeidsmarkt is namelijk vaak de eerste schakel in een keten van
uitsluitingen die eindigt bij uitsluiting uit het gehele maatschappelijke gebeuren (en dus
armoede). Het vormt echter niet alleen een bedreiging voor het individu dat ermee wordt
geconfronteerd maar ook voor de hele samenleving, door een verlies aan sociale cohesie. Deze is
immers grotendeels op een tot ideologie verworden arbeidsethos gefundeerd. Omgekeerd,
beginnen processen van sociale insluiting of integratie vaak bij het mogelijk maken van
participatie aan de arbeidsmarkt. Arbeid maakt met andere woorden deel uit van de context
waarin armoede en sociale uitsluiting ontstaat en van waaruit dus ook naar oplossingen moet
worden gezocht. Dat arbeidsmarktparticipatie de beste garantie biedt voor integratie in en
participatie aan de samenleving vormt dan ook het uitgangspunt van het discours omtrent de
actieve welvaartstaat dat de laatste jaren steeds meer ingang vindt.
In tijden van grote en langdurige werkloosheid volstaat de reguliere arbeidsmarkt echter niet
(meer) om mensen naar arbeid toe te leiden. Van bepaalde groepen wordt zelfs niet meer
verwacht dat zij ooit nog op die traditionele arbeidsmarkt terechtkunnen; zij blijven van de
arbeidsmarkt en dientengevolge van de samenleving afgesneden. Voor deze harde kern van
werklozen, van wie de kansen op arbeidsmarkt reïntegratie nagenoeg onbestaande worden
geacht, werden voornamelijk vanuit de welzijnssector bijzondere initiatieven opgezet. Deze
tewerkstellingsprojecten willen arbeid te creëren aangepast aan deze groep van moeilijk tot nietbemiddelbare werklozen zodat zij kunnen genieten van de belangrijke functies van arbeid.
Wat dikwijls begon met het aanbieden van een tijdelijke werkervaring via het uitoefenen van
een echte arbeidsactiviteit evolueerde na verloop van tijd naar een permanente tewerkstelling.
Daar waar de arbeid in de leerwerkplaatsen en de leerwerkbedrijven in teken stond van de
doorstroming naar de arbeidsmarkt, kreeg de tewerkstelling in de sociale werkplaatsen een finaal
karakter. In de werkvorm van de sociale werkplaatsen wordt er namelijk van uitgegaan dat de
mensen die er tewerkgesteld zijn, weinig tot geen kansen hebben om ooit aan een reguliere job
te geraken. Daarom wordt hen arbeid aangeboden, die zo veel mogelijk is afgestemd op hun
noden en behoeften. Dit betekent echter niet dat doorstroming naar de reguliere arbeidsmarkt
zou worden ontmoedigd of uitgesloten, maar de inschatting van de kans dat dit gebeurt, is wel
gering. In navolging van de invoering van de experimentele regelgeving door de Vlaamse
overheid in juli 1994, werd op 14 juli 1998 het decreet inzake sociale werkplaatsen goedgekeurd
(BS 2 september 1998),
Deze reglementering heeft echter heel wat onbewuste en ongewilde effecten met zich
meegebracht. In de arbeidsorganisatie van de werkvorm van de sociale werkplaatsen is een soort
bedrijfseconomische logica geslopen. De achterliggende filosofie werd meer en meer doordrongen
van een productiviteits- en doorstromingsgedachte en geconfronteerd met de eisen van de
arbeidsmarkt. Dat was te wijten aan de eisen van de subsidiërende instanties, van de
beleidsprioriteiten of aan een interne dynamiek, veroorzaakt door de projectverantwoordelijken
en door de deelnemers zelf. Op deze manier zijn de ‘sociale werkplaatsen’ geleidelijk aan in het
vaarwater van het competitieve en arbeidsmarktgerichte denken terechtgekomen (zie o.a.
Darmon & Frade, 1998; Felstead, 1998).
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Naar aanleiding van dit perverterend effect heeft er zich in het werkveld een herstructurering
voorgedaan. Een aanzienlijk aantal sociale werkplaatsen stelden namelijk mensen tewerk die,
omwille van persoons- of maatschappijgebonden redenen, de verplichtingen niet op zich konden
of wilden nemen. Deze werkplaatsen konden dus niet intekenen op het experiment en vielen
dientengevolge uit de subsidieboot. Sindsdien begon men de term ‘sociale werkplaatsen’ voor te
behouden voor ‘erkende’ sociale werkplaatsen (Lauwereys & Nicaise, 1999: 77). De niet-erkende
sociale werkplaatsen kregen de naam ‘arbeidszorgcentrum’ mee. Van deze arbeidszorgcentra zijn
er momenteel zo een 80-tal actief, die tezamen aan 1.200 doelgroepmedewerkers arbeid op maat
aanbieden. (Neven, 1999: 22). Doordat zij uit de subsidieboot van de sociale werkplaatsen zijn
gevallen, bestaat er tot op heden nog geen reglementering wat betreft erkenning en subsidiëring.
Het tewerkstellingslandschap wordt met andere woorden gekenmerkt door een cascadeeffect: wie uit de boot valt in de reguliere arbeidsmarkt, wordt ondergebracht in een sociale
werkplaats en wie om één of andere reden daar dan weer niet terechtkan, wordt doorverwezen
naar een arbeidszorgcentrum. Waar de restgroep van de arbeidsmarkt werd opgevangen in de
sociale werkplaats, wordt nu de restgroep van de restgroep opgevangen in de arbeidszorgcentra.

1.2 Doelgroep, doelstelling en methodiek van arbeidszorg

Arbeidszorg stelt zich tot doel de maatschappelijke participatie en integratie van personen in
een achtergestelde positie te bevorderen via het aanbieden van arbeidsmatige activiteiten.
Daarvoor richten zij zich tot ‘die personen die omwille van persoons- en/of maatschappij
gebonden redenen niet (meer) kunnen werken onder een arbeidscontract in het reguliere of
beschermde

tewerkstellingscircuit’,

meteen

ook

de

omschrijving

van

de

doelgroep

van

arbeidszorg. Achter deze vrij vage definitie gaat echter een zeer heterogene samenstelling van de
doelgroep schuil wat betreft hun geslacht, leeftijd, burgerlijke staat, leefsituatie, sociale
zekerheidsstatuut enzovoort. Wat deze doelgroepmedewerkers wel gemeenschappelijk hebben is
dat zij zich bevinden in een situatie van maatschappelijke achterstelling en sociale uitsluiting.
Doel van

arbeidszorg

is

de

integratie

in

en participatie

aan

de

samenleving

van

maatschappelijk achtergestelde groepen te bevorderen door hen arbeid aan te bieden. Dit is de
dimensie ‘arbeid’ van arbeidszorg. Wegens specifieke kenmerken van de doelgroep moet de
aangeboden

arbeid

aan

een

randvoorwaarden

voldoen.

Zo

wordt

er

gewerkt

in

een

dienstverlenende- of productieve setting, waarin de inschakeling van de doelgroepmedewerker
primeert op het winstoogpunt. Dit impliceert dat er ‘arbeid op maat’ van de medewerkers wordt
aangeboden, dat stress verwekkende factoren worden weggewerkt, dat er gewerkt wordt binnen
een ‘beschermd milieu’ en dat er plaats is voor nuldelijnsopvang op de werkvloer. Dit is de
dimensie ‘zorg’ van arbeidszorg. Uiteindelijk streven de arbeidszorgcentra ernaar om met deze
combinatie van arbeid en zorg, van welzijn en werk, de levenskwaliteit van diegenen die er zijn
ingeschakeld te verbeteren.

2. Onderzoeksopzet

Het waren deze doelstelling van het verbeteren van de levenkwaliteit en de specifieke
methodiek die hiervoor wordt gehanteerd, die voorwerp waren van dit onderzoek. De volgende
twee vragen stonden dus centraal in dit onderzoek: ‘Wat zijn de effecten op de levenskwaliteit
van de doelgroepmedewerkers door inschakeling in arbeidszorg’ en ‘Hoe gaan de lokale
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arbeidszorgcentra te werk en hoe kan deze werking eventueel worden verbeterd met het oog op
het verbeteren van de levenskwaliteit van de doelgroepmedewerkers?’. Een onderzoek naar deze
twee vragen gebeurde op vraag van het ‘Antwerps Netwerk Arbeidszorg’ (A.N.A. vzw), een in
1997 opgericht samenwerkingverband van een tiental arbeidszorgcentra uit Antwerpen.
Door middel van diepte-interviews met twintig doelgroepmedewerkers probeerden we de
effecten van hun inschakeling in arbeidszorg te traceren. We betrokken telkens de twee laatst
ingeschakelde doelgroepmedewerkers van elk van de tien arbeidszorgcentra, aangesloten bij het
‘Antwerps Netwerk Arbeidszorg’. We opteerden hier inderdaad voor de kwalitatieve
onderzoeksmethode van de diepte-interviews omdat we vooral geïnteresseerd waren in de
subjectief beleefde of gepercipieerde levenskwaliteit. Tevens leek het ons de meest aangewezen
onderzoeksmethode om de processen die deze perceptie van de levenskwaliteit beïnvloeden, te
achterhalen. Om de evolutie van hun levenskwaliteit beter te kunnen traceren, werd van deze
twintig doelgroepmedewerkers zes maanden later een tweede diepte-interview afgenomen. In de
loop van deze zes maanden haakten zes van de twintig geïnterviewde medewerkers af, wat het
totaal aantal interviews met de doelgroepmedewerkers bracht op 34. Tevens werd van elk van de
tien centra één begeleider geïnterviewd. De bedoeling hiervan was de werking van de centra
duidelijker te kunnen aflijnen.
Voor het opstellen van de itemlijst, aan de hand waarvan de interviews werden afgenomen,
baseerden we ons op een aantal theoretische modellen, die de link tussen arbeid en psychisch
welzijn pogen te verklaren: het ‘Latente Deprivatie Model’ van Marie Jahoda (1971), het ‘Vitamine
Model’ van Peter Warr (1987) en het ‘Coping Strategies Model’ van o.a. McFayden (1995). Het
‘Latente Deprivatie Model’ stelt dat arbeid een aantal functies vervult die cruciaal zijn voor het
psychisch welzijn van de mens én die tevens cruciaal zijn voor de maatschappij. Arbeid verschaft
een inkomen (1), het structureert de tijd van individuen (2), het is een belangrijke bron van
sociale contacten en ervaringen (3), het verbindt het individu met doeleinden die de persoonlijke
preferenties overstijgen (4), het levert status en identiteit (5) en het biedt mensen de kans
handelingen te stellen waarbij zij competenties en vaardigheden zichtbaar kunnen maken (6).
Uitsluiting uit arbeid betekent dan ook dat deze functies niet meer worden vervuld met als gevolg
een verslechtering van het psychisch welzijn op het niveau van het individu en een bedreiging
van de sociale cohesie op het niveau van de maatschappij.
Het ‘Vitamine Model’ gaat ervan uit dat er binnen elke arbeidssituatie een negental sociale
omgevingsfactoren bestaan die een invloed uitoefenen op het psychisch welzijn naargelang de
mate waarin zij in die arbeidssituatie aanwezig zijn. Omdat Warr zich gedeeltelijk heeft gebaseerd
op het Latente Deprivatie Model bestaan er wel overlappingen tussen beide modellen. Sociale
omgevingsfactoren die een belangrijke invloed uitoefen in een arbeidsituatie zijn volgens Warr:
de mogelijkheid tot het uitoefenen van sociale controle (1), de mogelijkheid tot het gebruiken van
kennis en vaardigheden (2), doelen die door de sociale omgeving worden gegenereerd (3),
variatie (4), duidelijkheid met betrekking tot de omgeving (5), beschikbaarheid van geld (6),
veiligheid (7), mogelijkheid tot interpersoonlijk contact (8) en tenslotte de gewaardeerde sociale
positie (9). Het gaat hier dus niet alleen om het loutere werk op zich maar ook om de specifieke
situatie waarin er gewerkt wordt, in dit geval deze van de arbeidszorgcentra.
Het derde model stelt tenslotte dat het individu niet alleen de effecten van arbeid of
werkloosheid op hun psychisch welzijn ondergaat maar er ook op een actieve manier mee
omspringt. Dit gebeurt via processen van ‘self-categorisation’ (zelf-categorisering) en via ‘coping
strategies’ (omgangsstrategieën). Dit betekent dat werklozen in de eerste plaats het stigma rond
werkloosheid trachten te vermijden door zichzelf in een andere categorie dan die van de
werklozen onder te brengen. Als dit niet lukt, en zij voelen zich genoodzaakt zichzelf toch te
categoriseren als werkloze, zullen zij allerhande omgangsstrategieën ontwikkelen om de
negatieve effecten op het psychisch welzijn, afkomstig van het stigma, te minimaliseren. Deze
drie

modellen

boden

een

onderzoeksveld te achterhalen.
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3. Onderzoeksresultaten
Om een antwoord te vinden op de vraag naar het effect van inschakeling in arbeidszorg op de
levenskwaliteit, werd eerst en vooral nagegaan welke van de functies uit het Latente Deprivatie
Model werden gerealiseerd en welke omgevingsfactoren uit het Vitamine Model aanwezig waren.
Nadien kon dan een antwoord worden gezocht op de vraag op welke manier deze functies en
omgevingsfactoren een invloed uitoefenden op de levenskwaliteit, welke andere factoren hierin
eventueel nog een rol speelden en hoe de perceptie van de levenskwaliteit uiteindelijk vorm
krijgt.

3.1. Functies en omgevingsfactoren

De eerste functie van arbeid volgens het Latente Deprivatie model is een manifeste functie:
het verschaft mensen een inkomen. Hoewel het garanderen van een ‘minimum leefbaar inkomen’
expliciet als doelstelling voor de werkvorm arbeidszorg werd weerhouden, blijkt het realiseren
van de manifeste functie van arbeid er zeer moeilijk te liggen. Het overgrote deel van de
doelgroepmedewerkers bevindt zich in één of ander sociale zekerheidsstatuut waardoor zij recht
hebben op een uitkering. Het merendeel geeft echter aan nauwelijks toe te komen met deze
uitkering, waardoor hun inkomenstevredenheid vrij laag ligt. Een (onkosten)vergoeding kan voor
de meeste respondenten wel een verschil uitmaken, hoewel het voor hen niet meteen de grootste
motivatie vormt om deel te nemen aan arbeidszorg. In enkele van de bestudeerde centra (vier
van de negen) wordt een vergoeding van 40 BEF bruto per uur uitbetaald, waarvan na
belastingsaftrek zo een 28 BEF netto overblijft.
De grote discrepanties tussen de arbeidszorgcentra met betrekking tot het al dan niet
uitbetalen van een vergoeding, zijn allereerst te wijten aan de precaire financiële positie van de
centra. Het rendement van de doelgroep van arbeidszorg ligt namelijk zeer laag, waardoor een
arbeidszorgcentrum nauwelijks zelfbedruipend kan zijn. Door het gebrek aan enige vorm van
structurele subsidiëring beschikken de meeste arbeidszorgcentra dan ook over onvoldoende
middelen voor het uitbetalen van een vergoeding aan haar doelgroepmedewerkers. In de centra
waar deze ‘onkostenvergoeding’ wordt uitbetaald, worden de kosten hiervan volledig gedragen
door de moederorganisatie (dit is de overkoepelende organisatie waarvan een
arbeidszorgcentrum deel kan uitmaken). Bovendien krijgen niet alle doelgroepmedewerkers van
hun uitkeringsinstelling de toelating om deze vergoeding te cumuleren met hun uitkering. In de
overige centra, waar geen vergoeding wordt uitbetaald, betekent inschakeling in arbeidszorg vaak
een financieel verlies voor de doelgroepmedewerker in kwestie. Zij dienen vaak onkosten te
maken voor verplaatsing of kledij, die het arbeidszorgcentrum onmogelijk kan vergoeden. Deze
precaire financiële situatie draagt er toe bij dat een aanzienlijk aantal doelgroepmedewerkers nog
steeds wenst terug te keren naar de traditionele of beschermde arbeidsmarkt, juist omwille van
de verloning.
Omdat de manifeste functie van arbeid nauwelijks wordt gerealiseerd door werken in
arbeidszorg, ligt het voor de hand dat de latente functies zeer belangrijk zijn voor de
doelgroepmedewerkers. De nuttige daginvulling was een aspect van inschakeling dat door alle
geïnterviewde

doelgroepmedewerkers

werd

aangehaald.

Ook

het

aanbieden

van

vaste

werkdagen, vaste begin- en einduren, vaste tijdstippen voor pauzes en maaltijden wordt over het
algemeen zeer gewaardeerd. Het tijdsstructurerend en tijdsinvullend aspect van arbeidszorg
lijken in voldoende mate de leemte te kunnen opvullen die werkloosheid heeft gecreëerd. Het
wegvallen ervan kan voor de individuele medewerker ernstige gevolgen hebben, zoals blijkt uit de
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beschrijving van de vrije tijd door enkele van de respondenten, die vaak zeer negatief wordt
ervaren.
Werken in arbeidszorg is voor de doelgroepmedewerkers echter veel meer dan een nuttige
daginvulling. Arbeidszorg zorgt er ook voor dat mensen een doel in hun leven hebben, dat de
persoonlijke preferenties overstijgt. Hierbij is de ‘sociale betekenis’ van arbeid van belang, wat
duidelijk wordt in de appreciatie die zij tonen voor het kunnen werken voor mensen die ‘het
minder goed hebben’. Arbeidszorg bleek de doelgroepmedewerkers dus het gevoel te geven een
bijdrage

te
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maatschappij,

wat

getuigt

van

maatschappelijke

betrokkenheid. Het zorgt er bij de doelgroepmedewerkers voor dat zij zich bewust worden van de
wederkerigheid van hun relatie met de samenleving. Bovendien was er ook sprake van een grote
mate van waardenconformiteit door het sterke plichtbesef dat bij de doelgroepmedewerkers kon
worden aangetroffen. Deze maatschappelijke betrokkenheid en waardenconformiteit, te samen
met de instrumentaliteit van een activiteit, vormen de sociale betekenis van een activiteit. Deze
sociale betekenis is volgens Elchardus en Glorieux (1995) nu juist de noodzakelijke voorwaarde
voor een bijdrage tot sociale cohesie.
Een ander surplus dat men terugvindt in arbeidszorg zijn de mogelijkheden die het biedt tot
het aangaan en ontwikkelen van sociale contacten en sociale ervaringen. Het niet hebben van
werk kan er namelijk op drie manieren toe leiden dat de sociale contacten worden beperkt.
Allereerst fungeert de werkplaats als een ontmoetingsplaats, waardoor bij het wegvallen van
werk meteen ook een bron van sociale contacten wegvalt. Aan de sociale contacten die op de
werkplaats worden uitgebouwd wordt binnen arbeidszorg veel aandacht besteed door de sterke
nadruk op de groepsdynamiek. Contacten met collega’s komen niet alleen spontaan tot stand
maar worden door de begeleiders ook sterk gestimuleerd door het organiseren van activiteiten
buiten de werksfeer. Een tweede hypothese stelt dat de beperkte financiële middelen in een
situatie van werkloosheid, de oorzaak is van verminderde sociale contacten omdat deze contacten
vaak financiële implicaties hebben. Uit de interviews met de doelgroepmedewerkers blijkt dat de
vergoeding die in sommige centra wordt uitbetaald, een stimulans kan zijn om bepaalde vormen
van activiteiten met sociale contacten terug op te nemen. Een derde verklaring voor verminderde
sociale contacten bij werkloosheid is dat het stigma verbonden aan werkloosheid en de schaamte
omwille van werkloosheid, leidt tot intentionele sociale terugtrekking. Uit het onderzoek blijkt dat
een groot deel van de doelgroepmedewerkers inderdaad de neiging vertoont zich terug te
trekken. Deze intentionele sociale terugtrekking kan echter niet worden herleid tot werkloosheid
alleen maar moet eerder worden gezocht in een aantal dieperliggende factoren.
De hierboven opgesomde functies zijn elementen die men in alle werk en dus ook in
arbeidszorg kan terugvinden. Toch zijn er ook een aantal omgevingsfactoren te onderscheiden die
eigen zijn aan de specifieke werking van arbeidszorg. De kans dat deze (in dezelfde mate)
aanwezig zouden zijn in een ‘traditionele’ job is beduidend kleiner. Zo is de mogelijkheid tot het
uitoefenen van controle door de doelgroepmedewerkers zeer sterk aanwezig volgens de
doelgroepmedewerkers zelf. Het uitoefenen van controle wordt dan ook sterk gestimuleerd door
de begeleiders door het organiseren van medewerkersvergaderingen, door het betrekken van de
doelgroepmedewerkers in allerlei fases van het arbeidsproces en door het toewijzen van bepaalde
verantwoordelijkheden,
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in

kwestie.

Bovendien draagt de zeer egalitaire verhouding tussen doelgroepmedewerkers en begeleiders
ertoe bij dat de medewerkers sterk het gevoel hebben controle te kunnen uitoefenen op hun
situatie.
Het verwerven en gebruiken van kennis en vaardigheden (en attitudes) wordt niet enkel
belangrijk
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doorstromingskansen van de medewerker wordt er in (sommige) arbeidszorgcentra (en bij
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sommige medewerkers) gesleuteld aan zijn of haar vaardigheden en attitudes. Het feit of men
ervaart iets bij te leren verschilt van doelgroepmedewerker tot doelgroepmedewerker en heeft
grotendeels te maken met de aard van de activiteit en het arbeidsverleden. Ook het domein
waarop men ervaart iets bij te leren verschilt: de éne heeft het over technische vaardigheden, de
andere over sociale vaardigheden en nog anderen over het zelfvertrouwen. Ook het feit dat men
kan laten zien over kennis en vaardigheden te beschikken, wordt aangehaald als een belangrijk
aspect van de arbeidszorgactiviteit. De mogelijkheid om mensen in staat stellen kennis en
vaardigheden te laten zien in het uitvoeren van bepaalde activiteiten en handelingen is groot
binnen arbeidszorg omdat de arbeid is aangepast aan fysieke, technische en cognitieve
vaardigheden van de doelgroepmedewerkers.
Een andere vraag die we ons stelden was of de doelgroepmedewerkers ervaren dat bepaalde
verwachtingen worden gekoesterd, of er bepaalde eisen worden opgelegd en dus of zij bepaalde
vormen van werkdruk gewaarworden. Over het algemeen kan worden gesteld dat de
doelstellingen die door de sociale omgeving worden gegenereerd, niet zeer hoog liggen, zeker
niet

in

vergelijking

met

de

eisen

op

de
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arbeidsmarkt,

aldus
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doelgroepmedewerkers. Toch is arbeidszorg niet geheel vrijblijvend en worden er wel bepaalde
eisen gesteld aan de doelgroepmedewerkers. Deze worden echter zoveel mogelijk aangepast aan
hun capaciteiten en behoeften. Heel uitzonderlijk worden er wel eens momenten van te grote
werkdruk ervaren.
Ook de variatie in de arbeidsactiviteit zou bijdragen tot een betere levenskwaliteit, aldus het
model van Warr. Het realiseren van variatie in de arbeidzorgactiviteit gebeurt niet alleen binnen
het arbeidszorgcentrum maar ook over de verschillende arbeidszorgcentra heen, bijvoorbeeld
door uitwisseling van doelgroepmedewerkers onderling en door het bezoeken van de andere
arbeidszorgcentra uit dezelfde deelwerking.
De factor duidelijkheid met betrekking tot de omgeving heeft te maken met de informatie
over toekomstige ontwikkelingen en dus met de onzekerheid of duidelijkheid omtrent de toekomstige loopbaan. Het aanbieden van een arbeidszorgovereenkomst moet de doelgroepmedewerkers
toekomstzekerheid geven, die ze op de traditionele arbeidsmarkt niet kunnen vinden. Toch blijft
bij hen heel wat onzekerheid bestaan over de toekomst van hun uitkeringsstatuut. Vrijstellingen
en toelatingen om te werken in arbeidszorg worden in sommige gevallen slechts voor een
beperkte periode vastgesteld. Ook het akkoord dat wordt gesloten met uitkeringsinstellingen, die
toelaten dat de uitkering behouden blijft tijdens inschakeling in arbeidszorg, geldt vaak ook voor
een beperkte termijn. Vandaar dat de onzekerheid met betrekking tot de toekomst in arbeidszorg
niet helemaal wordt weggenomen, wat ook duidelijk door de doelgroepmedewerkers zo wordt
aangevoeld.
Bovenstaande functies worden in mindere of meerdere mate gerealiseerd en de genoemde
omgevingsfactoren zijn in meerdere of mindere mate aanwezig. De enige functie die bij geen
enkele van de doelgroepmedewerkers werd gerealiseerd is deze van het verwerven van een
positieve sociale status of een gewaardeerde sociale positie. Dit wordt allereerst duidelijk door het
feit dat een aantal doelgroepmedewerkers angstvallig voor de buitenwereld verborgen houden dat
zij werken in arbeidszorg. Als hun omgeving er dan expliciet om vraagt, hebben zij bovendien de
neiging om de feiten te verdraaien. De doelgroepmedewerkers hebben zeer sterk het gevoel dat
er een minderwaardig etiketje op arbeidszorg wordt geplakt door de buitenwereld.
Nochtans is het effect van de functies en de omgevingsfactoren op de perceptie van de
levenskwaliteit niet dezelfde voor alle doelgroepmedewerkers. Terwijl de éne het van cruciaal
belang vindt het gevoel te krijgen iets bij te leren, is voor de andere vooral de sociale doelstelling
van de activiteit van belang. Voor nog een andere doelgroepmedewerker kunnen de sociale
contacten primeren. Naargelang zij de subjectieve ervaring hebben dat juist deze functies worden
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gerealiseerd en net deze omgevingsfactoren aanwezig zijn, zal de impact op de levenskwaliteit
verschillen.

3.2. De effecten op de levenskwaliteit: doelgroepmedewerkers tussen
welzijn en werk

De belangrijkste vaststelling die de analyse van de interviews met de doelgroepmedewerkers
opleverde was dat de perceptie van de levenskwaliteit en de manier waarop deze vorm krijgt
verschilde bij de respondenten. Hoewel de doelgroepmedewerkers onderling sterk verschillen in
de manier waarop zij de kwaliteit van hun leven ervaren, zijn we toch van mening een zekere
systematiek te hebben gevonden voor wat betreft de invloed van de arbeidszorgactiviteiten op de
gepercipieerde levenskwaliteit. We menen namelijk vier verschillende groepen binnen de
onderzochte populatie van arbeidszorg te kunnen onderscheiden. De cruciale variabele die het
onderscheid
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arbeidsmarktgerichtheid staat voor de mate waarin de doelgroepmedewerker de traditionele
arbeid en de traditionele arbeidsmarkt hanteert als referentiekader.
De variabele arbeidsmarktgerichtheid werd in dit onderzoek geoperationaliseerd via twee
componenten, namelijk de ‘tewerkstellingswens’ en de gepercipieerde ‘tewerkstellingskans’. De
tewerkstellings- of arbeidskans wijst op de kansen die de doelgroepmedewerker zichzelf toemeet
om ooit nog op de arbeidsmarkt (hetzij regulier, hetzij alternatief) terecht te komen. Schat hij of
zij met andere woorden deze kans positief of negatief in? De tewerkstellings- of arbeidswens
heeft betrekking op de mate waarin de wens om in de arbeidsmarkt (her)in te treden bij de
doelgroepmedewerkers aanwezig is. Is de arbeidswens met andere woorden zwak of sterk
aanwezig? De arbeidsmarktgerichtheid wordt op zijn beurt dan weer beïnvloed door een aantal
‘objectieve’ achtergrondvariabelen zoals statuut, geslacht, leefsituatie, opleidingsniveau, leeftijd,
arbeidsverleden en de duur van de werkloosheid. Voor de aard van de relatie tussen deze
objectieve achtergrondvariabelen enerzijds en de arbeidsmarktgerichtheid anderzijds, baseerden
we ons op onderzoeken van De Witte (1992), Kroft e.a. (1989) en Mac Fayden (1995).
Deze zeven achtergrondvariabelen bepalen dus (mee) of – op het moment van de bevraging –
de ‘tewerkstellingskansen’ positief of negatief worden ingeschat en of de ‘tewerkstellingswens’ in
sterke

of

zwakke

mate

aanwezig

is.
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tewerkstellingswens en de inschatting van de tewerkstellingskans beïnvloed door de door de
doelgroepmedewerkers gepercipieerde oorzaak van hun werkloosheid. De specifieke combinatie
van de scores op deze variabelen leidt dan uiteindelijk tot vier types van arbeidsmarktgerichtheid
bij de geïnterviewde doelgroepmedewerkers: de berustenden (1), de ontmoedigden (2), de
voorbereidenden (3) en de hopenden (4), zoals schematisch weergegeven in volgende tabel:
Negatief

Positief

Zwak aanwezig

Berustenden (1)

Voorbereidenden (3)

Sterk aanwezig

Ontmoedigden (2)

Hopenden (4)

Tewerkstellingskans
Tewerkstellingswens
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Deze types van doelgroepmedewerkers verschillen niet enkel van elkaar wat betreft hun
tewerkstellingswens en –kans. Met deze specifieke score op de variabele arbeidsmarktgerichtheid
gaan eveneens een andere reeks van kenmerken gepaard. De groep waartoe de doelgroepmedewerker behoort, bepaalt op zijn beurt de manier waarop de doelgroepmedewerker arbeidszorg
percipieert, de functies die door hem of haar belangrijk worden geacht en dienen te worden
gerealiseerd
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levenskwaliteit.

Achtereenvolgens werd dus voor elk van de geïnterviewde doelgroepmedewerkers nagegaan hoe
zij hun tewerkstellingskansen inschatten (1), hoe sterk de tewerkstellingswens bij hen aanwezig
is (2), hoe zij de oorzaak van hun werkloosheid percipiëren (3), wat hun perceptie is van
arbeidszorg (4), aan welke functies en omgevingsfactoren zij het meeste belang hechten (5) en
hoe

zij

hun

levenskwaliteit

percipiëren

(6).
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doelgroepmedewerkers onder te brengen in vier verschillende groepen, die dynamisch dienen te
worden opgevat. De categorie waarin een doelgroepmedewerker zich bevindt kan namelijk
verschillen doorheen de tijd.

3.2.1. Berustenden

Dit type van doelgroepmedewerkers schatten hun kansen op tewerkstelling bijzonder negatief
in; zij denken weinig tot geen kans te maken ooit nog een betaalde baan te vinden. Deze
negatieve perceptie van de tewerkstellingskansen heeft allereerst te maken met de perceptie van
de oorzaak van hun werkloosheid. De groep van de berustenden gaat de reden voor het niet
hebben van werk namelijk in de eerste plaats bij zichzelf zoeken. Zij hebben het gevoel om
allerlei fysische of psychische redenen een job op de arbeidsmarkt niet meer aan te kunnen. We
noemen dit de ‘persoonsgebonden factoren’.
Bovendien hebben zij de hoop om ooit nog op de arbeidsmarkt te geraken nagenoeg volledig
opgegeven. Hun tewerkstellingswens is dan ook minder sterk aanwezig. Dit wil echter niet zeggen
dat de arbeidswens bij deze groep volledig zou ontbreken. Een ‘echte’ job vormt nog steeds een
ideaalbeeld voor alle respondenten, zelfs voor de berustenden. Het vormt alleen geen werkelijke
betrachting meer. Zij hanteren de traditionele arbeid en de traditionele arbeidsmarkt nog slechts
in geringe mate als referentiekader en zij vertonen dus een geringe arbeids(markt)gerichtheid.
Zij zien hun tewerkstelling in arbeidszorg als permanent, als een eindstation. Deze berusting
wordt grotendeels mogelijk gemaakt doordat zij beschikken over een alternatieve rolidentiteit.
Werklozen zijn namelijk geneigd te zoeken naar een andere identiteit om aan het stigma van
werkloosheid te ontsnappen. Het overgrote deel van de berustenden beschikt over zulk een
alternatieve identiteit onder de vorm van de ‘ziekenrol’. Velen van dit type van respondenten zijn
dus gerechtigd op een ziekte- of invaliditeitsuitkering. Zij worden formeel in deze ziekenrol
erkend, waardoor zij zich niet meer verplicht voelen hun arbeidsbereidheid te bewijzen aan de
buitenwereld.
De

mate

van

arbeidsmarktgerichtheid

bepaalt

eveneens

de

manier

waarop

de

doelgroepmedewerkers arbeidszorg percipiëren. Zien zij het als echt en volwaardig werk of niet?
Natuurlijk is arbeidszorg in de eerste plaats een nuttige daginvulling, een bezigheid. Juist omdat
deze groep voor zichzelf heeft uitgemaakt niet meer te moeten gaan werken en omdat dit door
de samenleving ook niet langer wordt verwacht, is het voor hen minder van belang dat het een
arbeidsactiviteit is. Daarom gaan zij ook geen pogingen ondernemen om arbeidszorg meer op een
reële werksituatie te laten gelijken. Toch is het net deze groep van respondenten die arbeidszorg
het meest zien als echte en volwaardige arbeid. Dit zou ons inziens kunnen worden verklaard
doordat de traditionele arbeidsmarkt niet langer als ultiem referentiekader wordt gehanteerd en
zij arbeidszorg dus niet langer met dit ideaal vergelijken.
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Voor de berustenden zijn het vooral de functies van de sociale contacten en het aanleren van
vaardigheden en het opdoen van kennis die van belang zijn. Omdat het werk door hen het meest
als ‘echt’ en volwaardig wordt ervaren maken zij wel veel kans het gevoel te hebben iets bij te
leren. Het is hen voornamelijk te doen om de hele entourage, de gezelligheid, de sfeer, de
babbel. Voor deze doelgroepmedewerkers primeert de dimensie ‘zorg’ of de dimensie ‘welzijn’
duidelijk op de dimensie ‘arbeid’ of de dimensie ‘werk’.
De werkzaamheden binnen arbeidszorg hebben bij deze groep van respondenten een grote
invloed op hun levenskwaliteit. Zij voelen zich over het algemeen tevreden met het leven dat ze
op het moment van de bevraging leiden en voelen zich vaak ook gelukkiger op het moment van
de bevraging dan in vroegere periodes in hun leven. Zij ervaren hun inschakeling in arbeidszorg
zelfs vaak positiever dan hun eerdere tewerkstelling in de reguliere of beschermde sector. Voor
hen betekent arbeidszorg dan ook een ommekeer in hun leven. De grote tevredenheid bij deze
groep is bovendien ook af te lezen van het feit dat alle geïnterviewde doelgroepmedewerkers uit
deze groep op het moment van de tweede bevraging nog steeds in arbeidszorg werkzaam waren.
De kans op afhaken is dan ook het kleinst in deze groep; de zes respondenten behorende tot
deze groep waren na zes maanden nog steeds in hetzelfde centrum ingeschakeld.

3.2.2. Ontmoedigden

De tweede groep van doelgroepmedewerkers, die van de ontmoedigden, bestaat uit
doelgroepmedewerkers die hun kansen op tewerkstelling bijzonder negatief inschatten. Zij
realiseren zich dat de kans dat zij ooit een ‘echte’ job zullen vinden nagenoeg nihil is en dat hun
tewerkstelling in arbeidszorg waarschijnlijk permanent zal zijn. De oorzaak van hun werkloosheid
gaan zij zowel bij zichzelf zoeken (wat we de persoonsgebonden factoren

noemen) als buiten

zichzelf (de zogenaamde maatschappij gebonden factoren). Met maatschappijgebonden redenen
bedoelen we dat de doelgroepmedewerkers zichzelf fysiek en mentaal wel in staat achten om een
job uit te oefenen maar dat het volgens hen externe factoren zijn, die ervoor zorgen dat zijn ‘niet
aan de bak komen’. Zij wijzen dan bijvoorbeeld hun relatief hoge leeftijd aan als oorzaak van hun
werkloosheid. Bij de ontmoedigden gaat het dus meestal om een mix van persoons- en
maatschappijgebonden redenen.
Ondanks de negatief ingeschatte tewerkstellingskansen, is de tewerkstellingswens bij de
ontmoedigden nog sterk aanwezig. Een betaalde baan vormt nog altijd een werkelijke betrachting
en het ultieme referentiekader. De reden waarom een betaalde baan bij dit type van
respondenten nog altijd zo hoog aangeschreven staat verschilt van respondent tot respondent.
Voor de éne is de tewerkstellingswens ingegeven vanuit louter financiële redenen. Voor de andere
is het vooral omwille van de druk uit de omgeving of omwille van het gevoel van
minderwaardigheid van arbeidszorg, dat zij nog steeds een ‘echte’ job ambiëren. Hoe dan ook,
het contrast tussen deze negatief ingeschatte tewerkstellingskans en de sterk aanwezige
tewerkstellingswens leidt bij hen vaak tot gevoelens van frustratie en ontmoediging. Om deze
gevoelens weg te werken gaan ze soms hun tewerkstellingswens milderen om de spanning tussen
beiden te doen afnemen.
De perceptie van arbeidszorg wordt bij deze groep grotendeels bepaald door de spanning die
wordt ervaren tussen wens en kansen. Diegenen bij wie de wens zeer sterk aanwezig is, hebben
het namelijk moeilijker arbeidszorg te zien als ‘echt’ werk. Een betaalde baan vormt namelijk nog
steeds het ultieme vergelijkingspunt. Naarmate de spanning minder groot wordt, bijvoorbeeld
doordat zij hun tewerkstellingswens gaan milderen, kan hun perceptie van arbeidszorg echter wel
evolueren.
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Ook de functies die belangrijk worden geacht, hangen af van deze contradictie wens-kansen
en hoe scherp deze wordt aangevoeld. Bij geringe spanning wordt arbeidszorg gezien als relatief
sterk gelijkend op een traditionele job en heeft men dus ook sneller het gevoel iets bij te leren.
Maar zelfs al blijft de spanning wens-kansen groot, dan nog kan het ervaren iets bij te leren
belangrijk zijn in die zin dat het hen het gevoel geeft hun tewerkstellingskansen te verbeteren
(ook al is dit in realiteit misschien niet het geval).
Hoe scherper het contrast tussen wens en kansen, hoe groter de negatieve effecten ervan op
de levenskwaliteit. Dat men de doelstelling van betaalde arbeid niet weet te realiseren, leidt
inderdaad tot gevoelens van onwelzijn. Naarmate de doelstelling van betaalde arbeid gaat
primeren, zal de tevredenheid met arbeidszorg kleiner worden. Als de spanning zeer sterk wordt
aangevoeld draagt arbeidszorg nauwelijks bij tot een gevoel van tevredenheid. Dit heeft er bij
één van de respondenten toe geleid zijn werkzaamheden af te bouwen. Wanneer de spanning niet
zo sterk wordt ervaren, kan arbeidszorg een stuk van de ontevredenheid van de periode waarin
men nog geen arbeidsmatige activiteit deed, wegnemen. Voor diegenen die een betaalde baan
blijven ambiëren louter en alleen omwille van het financiële is de relatie arbeidszorglevenskwaliteit eerder dubbelzinnig. Enerzijds vinden zij het werk en de manier van werken vaak
zeer bevredigend – zeker in vergelijking met hun vroegere job – anderzijds missen zij de
financiële verloning die zij hun vroegere job wel kenden. Arbeidszorg kan voor mensen dus meer
evenwicht brengen in de relatie wens-kansen door hen enerzijds in staat te stellen hun
arbeidswens te milderen of door hen anderzijds in staat te stellen hun kansen positiever in te
schatten. De variatie in tevredenheid met arbeidszorg is het grootst in deze groep. Blijkbaar
wordt de tevredenheid groter naarmate men meer gaat berusten in de situatie en men gaat
evolueren in de richting van het type van de berustenden. Twee respondenten uit deze groep van
zeven haakten in de loop van de zes maanden af. Eén respondent verminderde drastisch het
aantal uren waarop hij in het centrum kwam werken.

3.2.3. Voorbereidenden

Het derde type van respondenten werd ‘de voorbereidenden’ genoemd omdat zij hun
inschakeling in arbeidszorg zien als een noodzakelijke voorbereidingsfase op een job in de
reguliere of beschermde arbeidsmarkt. Zij zien hun kansen op tewerkstelling dan ook vrij positief
in en voelen zich bij machte om in de toekomst (terug) een betaalde job uit te oefenen. Voor de
oorzaak van hun werkloosheid halen zij voornamelijk persoonsgebonden factoren aan. Meestal
gaat het om een bepaalde gebeurtenis die hun leven danig overhoop heeft gehaald zoals een
psychiatrische opname, verslaving of opsluiting in de gevangenis. Deze persoonlijke disfuncties
wensen zij gedurende de periode van hun inschakeling weg te werken zodanig dat zij de stap
naar de arbeidsmarkt terug kunnen zetten.
Om zich terdege op deze overgang voor te bereiden hebben zij hun tewerkstellingswens
tijdelijk laten varen. Wanneer deze voorbereidingsfase voor hen ten einde loopt zal de
tewerkstellingswens zich dus steeds sterker manifesteren. Op het moment van de bevraging zelf
wensen zij de overgang arbeidszorg-arbeidsmarkt echter nog niet te maken.
Doordat dit type van doelgroepmedewerkers hun activiteiten in arbeidszorg zien als een
voorbereiding op de arbeidsmarkt percipiëren zij arbeidszorg als een – voorlopig – volwaardig
initiatief. Bovendien gaan zij zelf pogingen ondernemen om de activiteit zoveel mogelijk op echte
arbeid te doen gelijken door bijvoorbeeld een strikte scheiding in te voeren tussen werk en privé.
Naarmate de voorbereidingsfase naar zijn einde loopt – en betaalde arbeid sterker op de
voorgrond treedt als referentiepunt – zal men arbeidszorg steeds minder als volwaardig
alternatief percipiëren.
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Omdat een betaalde baan voor deze groep van doelgroepmedewerkers (op lange termijn) nog
steeds wordt aanzien als een realistische (lange termijn) doelstelling, gaan zij trachten zich daar
zo goed mogelijk op voor te bereiden. Vandaar dat het aanleren van een ritme, een duidelijke
tijdsstructurering en het gevoel iets bij te leren functies zijn die voor hen van cruciaal belang zijn.
Deze elementen dienen namelijk hun kansen op de arbeidsmarkt in de toekomst te vergroten. De
sociale contacten daarentegen zijn voor hen een pluspunt maar niet het meest essentiële
onderdeel van arbeidszorg.
Wat betreft de invloed van inschakeling in arbeidszorg op de levenskwaliteit , kunnen we
stellen dat de tevredenheid van de voorbereidenen op groter is op korte termijn maar kleiner op
lange termijn. Door een bepaalde gebeurtenis in hun leven, hebben zij namelijk hun
toekomstidealen (tijdelijk) moeten opgeven, waardoor hun psychisch welzijn zeer sterk afnam.
Door hun werk in arbeidszorg hopen zij terug een greep te krijgen op hun leven en het opnieuw
op te bouwen naar hun vroegere idealen. Allen laten zij hun toekomstig geluk afhangen van het
al dan niet vinden van een betaalde baan. Omdat arbeidszorg hen toelaat zich voor te bereiden
op de arbeidsmarkt en hun kansen er te vergroten, waardoor hun idealen terug binnen bereik
komen, slaagt het erin hun globaal welbevinden (gedeeltelijk) terug op te krikken. Wanneer de
voorbereidingsfase voor hen echter ten einde is gelopen en de doelstelling van betaalde arbeid
sterker op de voorgrond komt, zal hun tevredenheid uiteraard sterk afhangen van het al dan niet
gerealiseerd worden van deze doelstelling. Van de vijf voorbereidenden waren er na zes maanden
drie afgehaakt, waarvan één was overgestapt naar trajectbegeleiding. Voor hem was de
voorbereidingsfase in die tijdspanne afgelopen. De afwezigheid van de overige twee na zes
maanden was te wijten aan de ‘psychische terugval’.

3.2.4. Hopenden

Voor het laatste type van doelgroepmedewerkers is arbeidszorg een ‘noodoplossing’. Het
vinden van een job is voor ‘de hopenden’ nog steeds de eerste en voornaamste doelstelling. Zij
denken over voldoende capaciteiten te beschikken om ‘aan de bak te komen’ en schatten hun
kansen op tewerkstelling dan ook vrij positief in. Externe factoren zoals langdurige werkloosheid
of leeftijd bemoeilijken de toegang tot de arbeidsmarkt volgens deze groep van respondenten. Zij
voelden zich op het moment van de bevraging echter zowel geestelijk als lichamelijk in staat
onmiddellijk over te schakelen naar een betaalde baan. Als oorzaak van hun werkloosheid zien zij
vooral maatschappijgebonden en in mindere mate persoonsgebonden factoren.
De tewerkstellingswens is in zeer sterke mate aanwezig wat maakt dat zij slechts deelnemen
aan arbeidszorg tot hun zoekactiviteiten naar een betaalde baan succes hebben opgeleverd. De
inschakeling is dus zeer tijdelijk en is erop gericht de tijd op te vullen tot men terug een job heeft
gevonden. Daarin verschilt dit type van respondenten dan ook van de vorige groep. De
voorbereidenden zien inschakeling in arbeidszorg als een noodzakelijke fase om terug in het
betaalde tewerkstellingscircuit te kunnen stappen, terwijl het voor de hopenden eerder een
overbruggingsperiode naar het volgende werk is. Zij zijn ook nog niet zo heel lang werkloos en
hebben vaak een rijk en lang arbeidsverleden achter de rug.
Ook
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arbeidsmarktgerichtheid en hoe meer de traditionele arbeid en arbeidsmarkt als referentiepunt
fungeren, hoe moeilijker men het heeft om arbeidszorg te zien als echt en volwaardig werk. Niet
alleen doordat een betaalde baan een onmiddellijke betrachting voor hen is maar ook door hun
rijke arbeidsverleden, hebben zij het moeilijk arbeidszorg te zien

als een volwaardige

arbeidsactiviteit. Zij doen wel al het mogelijke om het te doen gelijken op een reële
arbeidssituatie door bijvoorbeeld een duidelijke hiërarchie in te stellen in de relatie tussen de
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doelgroepmedewerkers en de begeleiders of door de vraag te stellen de pauzes duidelijk af te
bakenen.
Voor de hopenden is de belangrijkste functie het feit dat zij er een nuttige daginvulling in
vinden. Zij blijven nuttig bezig in afwachting van een ‘echte’ job. Het is voor hen echter niet
voldoende een dagvulling te hebben, ze moet ook nuttig zijn en een bijdrage betekenen aan de
samenleving. De sociale doelstelling die in arbeidszorg vervat zit is voor hen cruciaal. Gezien de
perceptie van arbeidszorg is het aanleren van vaardigheden en kennis – voornamelijk op
technisch vlak – een functie die bij dit type van doelgroepmedewerkers zelden wordt
gerealiseerd. Ook de sociale contacten zijn van minder groot belang. Vooral bij deze groep van
doelgroepmedewerkers primeert overduidelijk de dimensie ‘werk’ op de dimensie ‘welzijn’.
Het effect op de levenskwaliteit van de hopenden is dat door het werken in arbeidszorg de
negatieve effecten die gepaard gaan met een tijdelijke frustratie van de tewerkstellingswens,
kunnen worden verlicht. Bovendien kunnen zij door hun werkzaamheden in arbeidszorg hun
arbeidsbereidheid aan de buitenwereld bewijzen en daardoor het stigma van de werkloosheid
ontlopen. Het al dan niet gelukkig zijn in de toekomst hangt echter heel sterk samen met het
vinden van een betaalde baan. Dit wil zeggen dat tevredenheid kan afnemen als de vervulling van
de tewerkstellingswens langer duurt dan verwacht, waardoor zij uiteindelijk in de categorie van
de ontmoedigden kunnen terechtkomen. Dit was inderdaad het geval van één van de twee
hopenden. Als men al afhaakt binnen deze categorie dan is het meestal om reden van
doorstroming naar de betaalde arbeidsmarkt, wat het geval was van de andere van de twee
respondenten. Dat dit type slechts twee respondenten bevat heeft te maken met het in geringe
mate beantwoorden aan de omschrijving van de doelgroep van arbeidszorg.
Samengevat kunnen we stellen dat in de perceptie van de levenskwaliteit van de
doelgroepmede-werkers de mate waarin zij nog steeds op de traditionele arbeid en de traditionele
arbeidsmarkt zijn gericht een belangrijke rol speelt. We hebben dit de arbeids(markt)gerichtheid
genoemd. De score op deze variabele duidt aan waar de doelgroepmedewerker zich bevindt op
het continuüm tussen welzijn en werk en of voor hen de dimensie ‘welzijn’ of de dimensie ‘werk’
primeert. Maar niet alleen de doelgroepmedewerkers bevinden zich op een continuüm tussen
welzijn en werk of arbeid en zorg. Ook de arbeidszorgcentra en hun manier van werken vinden
hun plaats op dit continuüm. Het aangetroffen onderscheid tussen de doelgroepmedewerkers
naargelang hun arbeidsmarktgerichtheid speelt namelijk een fundamentele rol in de manier
waarop het arbeidszorggebeuren gestalte krijgt binnen de verschillende arbeidszorgcentra.

3.3. Arbeidszorgcentra tussen welzijn en werk

Hoewel alle arbeidszorgcentra een dimensie ‘arbeid’ en een dimensie ‘zorg’ – of een dimensie
‘werk’ en een dimensie ‘welzijn’ – bevatten, verschilt de mix van beide ingrediënten van centrum
tot centrum. Zo zijn er centra waar relatief meer nadruk wordt gelegd op het ‘werk’ en andere
waar relatief meer nadruk ligt op ‘welzijn’. Er kan, met andere woorden, een typologie van
arbeidszorgcentra worden opgesteld

naargelang van de

onderlinge verhouding van het

‘werkaspect’ en het ‘welzijnsaspect’. Zo kunnen we de negen centra onderverdelen in drie types,
waarbij we in elk type drie arbeidszorgcentra kunnen onderbrengen: de centra met de klemtoon
op arbeid (1), de centra met gelijke klemtoon op arbeid en zorg (2) en de centra met de
klemtoon op zorg (3).
Deze types van centra verschillen aanzienlijk van elkaar op een aantal cruciale kenmerken.
Het eerste en belangrijkste kenmerk is de doelgroepsamenstelling. Die kan bestaan uit meer of
minder arbeidsgeoriënteerden, uit sterkere of zwakkere doelgroepmedewerkers. Een tweede
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kenmerk is het al dan niet aanwezig zijn van een bepaalde vorm van werkdruk en de reacties van
de doelgroepmedewerkers daarop. Het derde kenmerk is de plaats die de begeleiding inneemt in
het arbeidszorggebeuren. Vormt het een groot deel van het takenpakket van de begeleider?
Bestaat er een grote nood aan begeleiding vanuit de doelgroepmedewerkers zelf? Wordt er veel
belang gehecht aan functioneringsgesprekken? Heeft de begeleider, tenslotte, veel nood aan
extra informatie en ondersteuning om deze begeleiding zo adequaat mogelijk te kunnen doen
verlopen? Het vierde kenmerk betreft de benadering van het arbeidszorggebeuren. Hecht men
veel belang aan het arbeidsaspect? Wordt er veel of weinig belang gehecht aan het benaderen
van de reële werksituatie? Gebeurt dit ook op vraag van de doelgroepmedewerkers zelf? Nemen
vrijetijdsactiviteiten tijdens de werkuren een grote of kleine plaats in het totale activiteitenpakket
in? Bestaat er nood aan deze vorm van activiteiten vanuit de doelgroepmedewerkers of niet? De
werkorganisatie is het vijfde kenmerk. Vragen die met betrekking tot deze werkorganisatie
kunnen worden gesteld, zijn: wordt er nadruk gelegd op het naleven van regels en afspraken of
niet? Wordt er belang gehecht aan goede arbeidsattitudes? Is de aanpak van de begeleiders ten
opzichte van de doelgroepmedewerkers minder of meer gedisciplineerd? Worden er tenslotte
vanuit de begeleiders of vanuit de doelgroepmedewerkers zelf eisen opgelegd met betrekking tot
het arbeidsproces?

3.3.1. Eerste type van ARBEIDSzorgcentra: de centra met de klemtoon op arbeid

De eerste en belangrijkste factor die het verschil tussen de drie types van arbeidszorgcentra
kan verklaren is de doelgroepsamenstelling. Hier speelt het onderscheid dat kan worden gemaakt
in meer en minder arbeidsgerichte doelgroepmedewerkers. Het aandeel van beide groepen in de
populatie van doelgroepmedewerkers van een bepaald arbeidszorgcentrum is in grote mate
verantwoordelijk voor de klemtoon die op werk, respectievelijk op welzijn wordt gelegd. De meer
arbeidsgeoriënteerden, waarbij eerder maatschappijgebonden redenen aan de basis van hun
werkloosheid liggen, zijn uiteraard sterker vertegenwoordigd in de centra die het werkaspect
benadrukken. Deze vaststelling is allerminst verassend gezien de centraliteit van de medewerkers
zelf in het arbeidsgebeuren en de methodiek van ‘arbeid op maat’. Omwille van deze
arbeidsmarktgerichtheid van het merendeel van de doelgroepmedewerkers wordt er veel belang
gehecht aan het werken aan doorstroming. Gezien het verloop in de populatie van
doelgroepmedewerkers is deze doelgroepsamenstelling echter een variabel en dynamisch
gegeven en kan het sterk veranderen na verloop van tijd. Toch zijn er ook een aantal constante
factoren die mee verantwoordelijk zijn voor de samenstelling van de doelgroep. Zo wordt er vaak
samengewerkt met een aantal min of meer vaste doorverwijzers. Bovendien merkten we bij de
arbeidszorgcentra de neiging mensen aan te nemen die in staat zijn de eerder zware
arbeidsactiviteiten van deze centra uit te voeren.
Ten tweede ligt de werkdruk voor de doelgroepmedewerkers in dit type van arbeidszorgcentra
aanzienlijk hoger dan in de andere arbeidszorgcentra. Dit heeft echter weinig te maken met de
aard van de activiteit of andere externe oorzakelijke factoren maar eerder met de vraag van de
doelgroepmedewerkers zelf. Deze relatief hoge werkdruk wordt door nagenoeg iedereen
geaccepteerd; slechts een minderheid lijkt minder goed opgewassen tegen een hogere mate van
stress. De kans dat deze laatste afhaken is dan ook vrij groot. Slechts in één van de drie
arbeidszorgcentra uit dit cluster kan een externe oorzaak worden aangewezen van verhoogde
werkdruk. Het gaat om een arbeidszorgcentrum dat een deeltaak uitvoert van een sociale
werkplaats en dat daarom grotendeels het tempo van de sociale werkplaats dient te volgen. Bij
de overige centra wordt de hogere druk enkel op vraag van de doelgroepmedewerkers
geïnstalleerd.
In dit type van arbeidszorgcentra wordt er in beperktere mate aan begeleiding gedaan dan in
de overige arbeidszorgcentra. Zowel de begeleiding op de werkvloer als de meer psychosociale
begeleiding nemen hier een kleinere plaats in. Dit heeft te maken met de geringere nood aan
begeleiding bij de doelgroepmedewerkers, die vaak een strikte scheiding wensen te maken tussen
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werk en privé-leven. De begeleiders lijken hiermee rekening te houden en stellen zelfs dat door
een teveel aan begeleiding de doelgroepmedewerkers er steeds op worden gedrukt zich niet in
een reële arbeidssituatie te bevinden. De geringe nood aan begeleiding uit zich ook in een geringe
behoefte aan functioneringsgesprekken en een geringere nood van de begeleiders aan
ondersteuning en informatie.
Het zo getrouw mogelijk benaderen van de reële werksituatie is een zeer belangrijk gegeven
in dit type van arbeidszorgcentra. De doelgroepmedewerkers mogen zo min mogelijk het gevoel
hebben dat zij in een beschermd milieu werken. Hieraan wordt zowel door de begeleiders als door
de
doelgroepmedewerkers
veel
belang
gehecht,
juist
omwille
van
de
sterke
arbeidsmarktgerichtheid van de meeste doelgroepmedewerkers. Vandaar ook dat er minder
aandacht wordt besteed aan vrijetijdsactiviteiten; daarmee bedoelen we activiteiten andere dan
het werk, die tijdens de werkuren worden georganiseerd. Omdat dit soort van activiteiten ook in
mindere mate in een reële werksituatie voorkomen, wordt er door de begeleiders weinig ruimte
voor vrijgemaakt. Bovendien bestaat er volgens de begeleiders bij de doelgroepmedewerkers
weinig tot geen behoefte aan deze activiteiten juist omdat ze zo sterk op arbeid zijn georiënteerd.
Het éne centrum waar deze activiteiten wel worden georganiseerd, ziet ze als compensatie voor
de zware arbeid die zij moeten leveren.
Het arbeidsproces verloopt in de drie centra vrij gedisciplineerd. Dit wil zeggen dat er strikter
wordt toegekeken op de naleving van regels en afspraken en dat er vrij sterk wordt gehamerd op
goede ‘werkattitudes’. De begeleiders zien het als hun taak vooral bij jongere
doelgroepmedewerkers de oriëntatie op de arbeidsmarkt te bevorderen. Dit alles kadert eveneens
in pogingen de reële werksituatie zoveel mogelijk na te bootsen. Bovendien worden er ook meer
eisen gesteld wat betreft de kwaliteit van het afgeleverde produkt. Niet alleen is de
arbeidsreglementering veel strikter, ook de arbeidsverhoudingen liggen in deze centra duidelijk
anders. Zo bestaat er meer hiërarchie in de verhouding tussen de doelgroepmedewerkers en de
begeleiders en dit op vraag van de doelgroepmedewerkers, die op die manier weerom de
activiteit meer op echte arbeid willen doen gelijken.

3.3.2. Tweede type van arbeidszorgcentra: centra die balanceren tussen arbeid en
zorg

Wat het tweede cluster van centra in de eerste plaats gemeen hebben is dat hun doelgroepsamenstelling gemengd is. Dit wil zeggen dat zij zijn samengesteld uit een groep ‘sterkere’ en
een groep ‘zwakkere’ doelgroepmedewerkers. Daarmee bedoelen de begeleiders dat er een groep
is die vrij zelfstandig werkt en een andere groep die veel meer aandacht en begeleiding nodig
heeft. Deze groep van zelfstandige werkers worden de ‘noeste werkers’ genoemd en worden vaak
ingezet om de meer hulpbehoevenden mee te begeleiden. Omdat slechts een deel van de
doelgroepmedewerkers nog op de arbeidsmarkt gericht zijn, neemt werken aan doorstroming
slechts een beperkte plaats in het arbeidszorggebeuren in. Voor de specifieke samenstelling van
de groep zijn ook bij deze groep de aard van de doorverwijzers en de selectiecriteria van belang.
Zo wordt er soms voor geopteerd mensen in te schakelen die voor een langere periode wensen te
blijven (en dus minder arbeidsgericht zijn).
De werkdruk in deze centra ligt eveneens vrij hoog, doch de stressverwekkende factoren
worden zoveel mogelijk weggewerkt zodat de effecten van een hoge werkdruk op de
doelgroepmedewerkers worden geminimaliseerd. Een aantal doelgroepmedewerkers blijken
hiertegen echter niet opgewassen. In tegenstelling tot het vorige cluster wordt dit niet
veroorzaakt door de vraag van de doelgroepmedewerkers zelf maar zijn het eerder externe
factoren die de werkdruk verhogen. Zo moet één van de drie arbeidszorgcentra onder druk van
de moederorganisatie een zekere rendabiliteit behalen, waardoor zij gedwongen worden extra
(rendabel) werk aan te nemen, wat ook extra stress meebrengt voor de doelgroepmedewerkers.
Een ander centrum kent een vrij hoge werkdruk omdat het zelfbedruipend is. Er moet dus een
bepaald niveau van productiviteit worden gerealiseerd om uit de kosten te geraken, wat uiteraard
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extra werkdruk met zich meebrengt. Het strenge arbeidsreglement vormt voor het derde centrum
een andere stressverwekkende factor. Meer algemeen kan ook de aard van de activiteit zoals het
werken met klanten en het werken op bestelling, verantwoordelijk zijn voor verhoogde werkdruk.
Tenslotte is er ook nog de aard van de materie waarmee wordt gewerkt: werken met een materie
die een onmiddellijke verwerking vereist (zoals voeding) kan het werktempo aanzienlijk doen
verhogen. Toch wordt er zoveel mogelijk voor gezorgd dat de effecten van deze hoge werkdruk
op de doelgroepmedewerkers uiterst gering zijn doordat men de stress verwekkende factoren
door allerlei technieken tracht weg te werken. De eerste en belangrijkste manier is het opvangen
van extra druk door de begeleiders. Ten tweede wordt de hoge werkdruk ook mee opgevangen
door wat wordt genoemd ‘de harde kern van noeste werkers’. Tenslotte moet de creatie van
eenvoudigere jobs toelaten druk weg te nemen bij die doelgroepmedewerkers die deze niet
aankunnen.
Hoewel deze drie centra proberen het aandeel van begeleiding en werk zo evenwichtig
mogelijk te houden, wordt er in vergelijking met het vorig type van arbeidszorgcentra in deze
centra aanzienlijk meer aandacht besteed aan begeleiding. De aard van de doelgroep vereist dit.
Door de grotere nood aan begeleiding van een aantal doelgroepmedewerkers vervaagt soms de
grens tussen nulde- en eerstelijnsopvang. Door de losse en informele omgang in het
arbeidszorgcentrum lijkt het zelfs een betere plaats om aan begeleiding te doen dan de meeste
formele begeleidingssituaties. In deze drie centra wordt het belang van functioneringsgesprekken
erkend en hebben de begeleiders relatief veel nood aan ondersteuning en informatie.
Hoewel begeleiding een centrale plaats inneemt in het arbeidszorggebeuren wil dit niet zeggen
dat in de benadering van het arbeidszorggebeuren de dimensie ‘werk’ hierdoor volledig naar de
achtergrond verdwijnt. Er wordt door deze centra constant geschipperd tussen arbeid en zorg,
tussen welzijn en werk. Zo probeert men op alle mogelijke manieren duidelijk te maken dat men
aan het werk is maar in bepaalde gevallen primeert welzijn toch op werk. Dit geldt ook voor de
doelgroepmedewerkers die niet enkel komen om te werken maar om de hele entourage zoals de
sociale contacten, de babbel, de sfeer onderling.
In twee van de drie arbeidszorgcentra is de arbeidsreglementering duidelijk veel minder
streng dan in de vorige drie centra. In één van de drie centra wordt er
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doelgroepmedewerkers een strikt reglement opgelegd, dat volgens de begeleider te streng is voor
de mensen die er werken. Omdat er aan sociale contacten zowel door de begeleiders als door de
doelgroepmedewerkers relatief veel belang wordt gehecht, wordt er ook regelmatig tijd
vrijgemaakt voor vrijetijdsactiviteiten. Een gemengde doelgroepsamenstelling, een verschillende
perceptie van arbeidszorg en het verschillend belang van het arbeidsaspect impliceert dat niet
alle doelgroepmedewerkers evenveel belang hechten aan de juiste arbeidsattitudes. Het aanleren
van arbeidsattitudes wordt dan ook individueel bekeken en aangepast naargelang van de
arbeidsmarktgerichtheid van de doelgroepmedewerker.

3.3.3. Derde type van arbeidsZORGcentra: de centra met de klemtoon op zorg

Dit type van arbeidszorgcentra bevat overwegend meer doelgroepmedewerkers die minder
arbeidsgericht
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arbeidsmarktoriëntatie blijkt ook uit de geringe aandacht voor en vraag naar doorstroming. Deze
centra achten zichzelf ook niet in staat een doelgroepmedewerker volledig klaar te stomen voor
de arbeidsmarkt onder andere omwille van het lage werktempo en de aard van de activiteit. De
aard van de doorverwijzers en de selectiecriteria beïnvloeden ook in deze cluster voor een deel de
samenstelling van de doelgroep. Enerzijds is de psychiatrische sector voor deze centra één van
de belangrijkste doorverwijzers. Anderzijds wordt bij de selectie van kandidaten vooral rekening
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gehouden met de groepsdynamiek en het bewaren van de rust, de sfeer en samenhorigheid die
er op dat moment zijn. Bovendien ligt ook de ondergrens vrij laag.
De drie arbeidszorgcentra van dit type worden gekenmerkt door een quasi afwezigheid van
werkdruk en stressverwekkende factoren. Het overgrote deel van de doelgroepmedewerkers blijkt
namelijk niet opgewassen te zijn tegen een hoge druk. Hier en daar is er wel een medewerker die
hieraan wel behoefte heeft waardoor de druk voor hem individueel wordt aangepast, zonder dat
de rest van het arbeidsproces hieronder leidt. Toch erkennen de doelgroepmedewerkers dat er
ook positieve effecten verbonden zijn aan bepaalde vormen van werkdruk, op voorwaarde dat
deze slechts van korte duur zijn en gespreid worden over de tijd. Het is eerder de constante druk,
die zeer negatieve effecten kan hebben op de doelgroepmedewerkers. Deze werd echter in geen
enkele van de drie centra teruggevonden. De reden hiervoor is dat er nagenoeg geen externe
factoren voor verhoging van de werkdruk aanwezig zijn. Bovendien wordt de weinige druk die er
is nog verder weggewerkt door de creatie van eenvoudigere jobs voor de minst stress bestendige
doelgroepmedewerkers. Een tweede techniek om stressverwekkende factoren weg te werken,
was het ombouwen van een activiteit binnen een hersteldienst, waarbij met klanten moest
worden gewerkt, naar een verkoopsactiviteit in één van de drie centra. Bovendien wordt ook de
verantwoordelijkheid voor de eindafwerking bij de begeleiders gelegd omdat er wordt vanuit
gegaan dat deze eindverantwoordelijkheid een bron van stress kan betekenen voor de
doelgroepmedewerkers.
In de centra met de klemtoon op ‘zorg’, neemt zowel de begeleiding op de werkvloer als de
psychosociale begeleiding uiteraard een belangrijke plaats in het hele gebeuren in. Vandaar dat
de grens tussen nuldelijns en eerstelijnsopvang niet enkel heel vaag is zoals in de vorige cluster
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doelgroepmedewerkers is vaak zo groot dat de begeleiders zich vaak onmogelijk kunnen
beperken tot nuldelijnszorg. Bovendien wordt de arbeidssituatie ervaren als de plaats bij uitstek
om aan begeleiding te doen. Vandaar dat de begeleiders van deze centra vaak nauwe contacten
onderhouden met de externe begeleidingsorganisaties van de doelgroepmedewerkers, waardoor
de begeleiding in beide organisaties kan worden geoptimaliseerd. Door de samenstelling van de
doelgroep en hun problematiek is bovendien de nood aan ondersteuning en informatie bij de
begeleiders vrij hoog. Daarvoor doen zij grotendeels een beroep op hun collega-begeleiders.
De nadruk op begeleiding en dus op welzijn of zorg, betekent echter niet dat het werk op zich
naar de achtergrond verdwijnt. Toch besteden deze drie centra, in vergelijking met de overige, in
hun benadering van het arbeidszorggebeuren relatief meer aandacht aan de welzijnsdimensie. Dit
uit zich bijvoorbeeld in het belang dat wordt gehecht aan activiteiten die niet direct met de
werksituatie te maken hebben. Bovendien is het creëren van een arbeidssituatie die de reële
werksituatie benadert vaak geen prioriteit van de doelgroepmedewerkers en dus ook niet van de
begeleiders.
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werkorganisatie is vrij los en het vrijblijvend karakter van arbeidszorg wordt relatief sterk
benadrukt. Het aanleren van de juiste arbeidsattitudes is een proces dat in deze centra zelden of
nooit voorkomt, behalve dan voor diegenen die de wil hebben uitgedrukt door te stromen. De
geringe nadruk op attitudes uit zich eveneens in de zeer informele omgang tussen de begeleiders
en de doelgroepmedewerkers. De arbeidsverhoudingen tussen beiden kunnen inderdaad zeer los
worden genoemd en van hiërarchie is er dan ook absoluut geen sprake.
Samengevat kunnen we stellen dat er duidelijke verschillen zijn tussen de arbeidszorgcentra
qua manier van werken. Alle arbeidszorgcentra kunnen worden ondergebracht onder het concept
‘arbeidszorg’, waardoor ze in grote mate werken volgens dezelfde principes en dus ook sterke
gelijkenissen vertonen. Toch zijn we van mening een aantal kenmerken te kunnen onderscheiden,
waarop de arbeidszorgcentra sterk van elkaar verschillen, namelijk (1) de doelgroepsamen-
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stelling, (2) de werkdruk, (3) de nood aan begeleiding, (4) de benadering van het arbeidszorggebeuren en (5) de werkorganisatie. Dit kan schematisch worden voorgesteld in volgende tabel:

Cluster1:
Centra met de
klemtoon op arbeid

Cluster 2:
Centra die
balanceren tussen
arbeid en zorg

Cluster3:
Centra met de
klemtoon op zorg

Doelgroepsamenstelling

Overwegend meer
arbeids(markt)gerichte doelgroepmedewerkers

Gelijk aandeel van
meer en minder
arbeids(markt)gerichte
doelgroepmedewerkers

Overwegend minder
arbeids(markt)gerichte
doelgroepmedewerkers

Werkdruk

Relatief hoge
werkdruk op vraag
van de doelgroepmedewerkers

Relatief hoge werkdruk
door externe factoren
maar deze wordt
gecompenseerd

Relatief lage werkdruk

Begeleiding

Relatief weinig
doelgroepmedewerkers hebben nood
aan begeleiding

Een aantal
doelgroepmedewerkers
heeft nood aan
begeleiding, een aantal
niet

Relatief veel
doelgroepmedewerkers
hebben nood aan
begeleiding

Benadering

Er wordt relatief veel
nadruk gelegd op het
‘arbeids’aspect

Zowel het ‘arbeids’- als
het ‘zorg’aspect wordt
benadrukt

Er wordt relatief veel
nadruk gelegd op het
‘zorg’aspect

Werkorganisatie

Het arbeidsproces
loopt relatief meer
gedisciplineerd

Het arbeidsproces loopt
soms wel, soms niet
gedisciplineerd

Het arbeidsproces
verloopt relatief minder
gedisciplineerd

De mate waarin de traditionele arbeidsmarkt dient als referentiekader, beïnvloedt dus
enerzijds de manier waarop de doelgroepmedewerkers hun levenskwaliteit ervaren. Anderzijds
beïnvloedt het de concrete werking van de arbeidszorgcentra en de methodiek die wordt
gehanteerd. Zowel de doelgroepmedewerkers als de arbeidszorgcentra bevinden zich dus ‘tussen
welzijn en werk’. Dit neemt echter niet weg dat het nog steeds gaat om tewerkstelling en dat het
arbeidsaspect van groot belang is. Het gaat dus inderdaad om de meest welzijnsgerichte vorm
van tewerkstelling en niet omgekeerd om de meest tewerkstellingsgerichte vorm van welzijn. De
doelstelling blijft namelijk het creëren van arbeid voor diegenen die ervan worden uitgesloten. De
begeleiding wordt hierbij enkel aanzien als randvoorwaarde om tewerkstelling mogelijk te
(blijven) maken.

4. Besluit en conclusies
Op basis van deze onderzoeksgegevens kunnen een reeks aanbevelingen worden
geformuleerd. De eerste reeks is eerder algemeen van aard en heeft betrekking op het
beleidsniveau. Een tweede reeks van aanbevelingen is concreter en heeft betrekking op de lokale
werking van de arbeidszorgcentra.
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4.1. Algemene aanbevelingen

De creatie van sociale tewerkstelling vormt één van de belangrijkste manieren om de
contradictie tussen de waarde van arbeid en de realiteit van de werkloosheid te overbruggen.
Het (sociale) tewerkstellingslandschap in Vlaanderen wordt echter gekenmerkt door een cascadeeffect: wie uit de boot valt in de reguliere arbeidsmarkt wordt ondergebracht in een sociale of
beschutte werkplaats en wie om één of andere reden daar dan weer niet terechtkan, wordt
ondergebracht in een arbeidszorgcentrum. Waar de restgroep van de traditionele arbeidsmarkt
wordt opgevangen in sociale of beschutte werkplaatsen, wordt nu de restgroep van de restgroep
opgevangen
in
de
arbeidszorgcentra.
Dit
betekent
dat
eerst
en
vooral
deze
uitsluitingsmechanismen uit de reguliere én de beschermde arbeidsmarkt moeten worden
weggewerkt. Zolang dit niet het geval is, behoudt arbeidszorg zijn bestaansreden als onderste
vangnet voor deze ‘restgroep van de restgroep’.
Ten tweede haalt arbeidszorg zijn bestaanreden uit de positieve effecten die het genereert;
niet alleen voor diegenen die er zijn ingeschakeld maar ook voor de ruimere maatschappij.
Allereerst leidt inschakeling in arbeidszorg tot een significante verbetering van de gepercipieerde
levenskwaliteit van de deelnemers, ongeacht de manier waarop deze zich concretiseert. Ten
tweede draagt arbeidszorg ook een ‘sociale betekenis’ in zich, die door Elchardus en Glorieux
(1995) zo cruciaal werd bevonden voor de sociale cohesie in de maatschappij. Een bepaalde
activiteit draagt maar bij tot sociale cohesie wanneer ze een sociale betekenis bevat; dit wil
zeggen wanneer ze een combinatie in zich draagt van instrumentaliteit, waardenconformiteit en
betrokkenheid. De twee laatste componenten zijn in arbeidszorg ten volle aanwezig. Enkel de
eerste component, die van de instrumentaliteit, zit maar ten dele in de arbeidszorgactiviteit
vervat. Vandaar dat we er ook voor pleiten om de vergoeding, die nu slechts in enkele centra
wordt uitbetaald, te veralgemenen.
Arbeidszorg bevat dus een potentieel om uitkeringsafhankelijken te activeren. Toch is dit
potentieel afhankelijk van de betekenis die men aan activering toekent. Verstaat men er
‘activering naar de arbeidsmarkt’ onder, dan stuit arbeidszorg duidelijk op zijn grenzen. We
kunnen ons immers afvragen of in de situatie van deze doelgroepen niet meteen de beperkingen
gelegen zijn van de tegenwoordig zo volprezen ‘actieve welvaartsstaat’. Wie vertrouwd is met
arbeidszorg weet waar de grenzen liggen om mensen te doen doorstromen. Wordt onder
activering ‘activering door arbeid’ begrepen, dan is er in arbeidszorg duidelijk wel potentieel
aanwezig. Wil men arbeidszorg toch ten volle benutten als een instrument voor sociale ‘activering
door arbeid’, moeten er een aantal randvoorwaarden in acht worden genomen. Zo dienen deze
maatregelen te vertrekken van een emanciperende en niet van een disciplinerende visie. Dit
betekent allereerst dat de maatregelen moeten uitgaan van vrijwilligheid. Een verplichting van de
deelname zou de positieve effecten die uitgaan van de inschakeling op de levenskwaliteit zwaar
hypothekeren. Bovendien verdient het werken met zogenaamde ‘incentives’ duidelijk de voorkeur
boven het inbouwen van sancties voor niet-deelname. Ook hier kan de vergoeding als incentive
overwogen worden.
Tenslotte moet arbeidszorg als activeringsmaatregel ingebed worden in een ruimer,
structureel beleid ter bevordering van sociale insluiting en integratie. Zoniet dreigt er een
bevestiging van de dualisering door het onderbrengen van de moeilijk bemiddelbaren in een
‘beschermde of gesubsidieerde sector’. Sociale tewerkstelling mag daarom geen eindoplossing
zijn maar een noodoplossing wanneer alle andere middelen zijn uitgeput. Tenzij sociale
tewerkstelling een volwaardige plek kan inruimen in economie en maatschappij. Pas dan kan er
sprake zijn van maatschappelijke integratie en sociale activering in de ‘emanciperende’ zin van
het woord. Regularisering, erkenning, vrijwillige deelname, betrokkenheid van vakbonden,
vrijwaring van de kwaliteit van de arbeid en gelijke arbeidsrechten als andere tewerkgestelde,
vormen daarbij noodzakelijke stappen.
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4.2. Aanbevelingen voor de concrete werking van arbeidszorg

Ook voor wat betreft de concrete werking van de arbeidszorgcentra kunnen we op basis van
de onderzoeksbevindingen een aantal aanbevelingen formuleren, die zijn gebaseerd op het
Vitaminemodel van Warr. Volgens deze theorie volstaat het namelijk te sleutelen aan de negen
sociale omgevingsfactoren uit het model om het psychisch welzijn van de doelgroepmedewerkers
te verbeteren. Een eerste omgevingsfactor betreft de beschikbaarheid van financiële middelen.
Om de inkomenstevredenheid van de doelgroepmedewerkers te vergroten zou er voor moeten
worden gezorgd dat alle doelgroepmedewerkers in staat worden gesteld een vergoeding te
ontvangen. De discrepanties tussen de centra en de doelgroepmedewerkers dienen te worden
weggewerkt. Daartoe dient men de uitkeringsinstanties uit de regio te stimuleren tot het nemen
van een eenduidige principebeslissing. Ook wat betreft de verloning van het personeel, zou de
continuïteit van de arbeidszorgcentra beter kunnen worden verzekerd indien de begeleiding in
een hogere loonschaal zou kunnen worden gebracht.
Wat betreft de variatie in de arbeidsactiviteiten zou er kunnen worden gedacht aan een
uitbreiding van de mogelijkheden tot het uitoefenen van verschillende arbeidsactiviteiten niet
alleen binnen de arbeidszorgcentra maar ook tussen de arbeidszorgcentra onderling. Het
uitwisselen van doelgroepmedewerkers, wat reeds een belangrijk aandachtspunt is binnen het
netwerk, zou zo veel mogelijk dienen te worden geoptimaliseerd.
De werkdruk is een derde omgevingsfactor die het psychisch welzijn van de tewerkgestelde
beïnvloed. Het kwam in de interviews inderdaad duidelijk naar voren dat een te hoge werkdruk
zeer negatieve effecten kan hebben op het welzijn. Ook een te lage werkdruk kan voor sommige
doelgroepmedewerkers nadelig zijn. Vandaar dat binnen de arbeidszorgcentra steeds moet
worden getracht de werkdruk zo veel mogelijk aan te passen aan de behoeften van de
doelgroepmedewerkers. Er moet echter een onderscheid worden gemaakt tussen constante en
tijdelijke werkdruk.
Constante werkdruk heeft zeer nadelige effecten voor zowel de doelgroepmedewerkers als de
begeleiders en moet daarom zoveel mogelijk worden vermeden. Daartoe moeten de externe
oorzaken van constante werkdruk zoveel mogelijk worden weggewerkt. Deze oorzaken kunnen
onder andere liggen in de relatie van het arbeidszorgcentrum met de moederorganisatie. Zowel
volledige financiële afhankelijkheid als volledige financiële autonomie kan een zekere druk tot
rendabiliteit met zich meebrengen met een grotere werkdruk tot gevolg. De relatie tussen het
arbeidszorgcentrum en de moederorganisatie moet daarom duidelijk worden omlijnd en
afgebakend en de doelstelling van arbeidszorg moet sterk worden bewaakt. Een andere oorzaak
van werkdruk is de manier waarop wordt gewerkt en de aard van de materie waarmee wordt
gewerkt. Zo kan het werken met klanten en het werken op bestelling een stress verwekkende
factor zijn. Daartegenover staat dat het eveneens een bron van voldoening kan zijn. Het
evenwicht tussen de twee moet dus steeds worden bewaard. Ook de materie waarmee wordt
gewerkt kan een bron van stress zijn. Het gaat hier om materies die een directe bewerking
binnen een bepaalde termijn vereisen, zoals voeding, waardoor de druk soms groot kan zijn.
Tenslotte kan het arbeidsreglement een zekere druk veroorzaken waardoor het erop zal
aankomen dit reglement zo veel mogelijk aan te passen aan de doelgroepmedewerkers.
Constante druk heeft bovendien nadelige effecten op de begeleiders doordat zij de extra druk,
waartegen de doelgroepmedewerkers niet zijn bestand, dienen op te vangen. Vormen van
tijdelijke
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doelgroepmedewerkers duidelijk het gevoel krijgen iets gepresteerd te hebben. Momenten van
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tijdelijke en beperkte druk, gespreid doorheen de tijd, zouden in elk arbeidszorgcentrum kunnen
worden ingebouwd.
Aan de mogelijkheid tot interpersoonlijke contacten wordt in de arbeidszorgcentra al veel
aandacht besteed. Toch komt intentionele sociale terugtrekking frequent voor bij de populatie van
arbeidszorg. Deze kan echter niet louter vanuit gevoelens van schaamte en stigma van
werkloosheid worden verklaard. Om tot sociale integratie te komen zal daarom aan de
dieperliggende oorzaak van sociale terugtrekking moeten worden gewerkt. Bovendien moeten
sociale contacten ook de directe werkkring kunnen overstijgen, wil men dualisering voorkomen.
Dit kan men eveneens trachten te realiseren het stimuleren van inspraak, participatie en
mondigheid en door het organiseren van vormingsdagen en socio-culturele activiteiten.
Arbeidszorg wordt in de ogen van de doelgroepmedewerkers nog steeds als minderwaardig
beschouwd door de buitenwereld, waardoor arbeidszorg niet in staat is de functie van het laten
verwerven van een status van iemand die werkt te realiseren. De doelgroepmedewerkers geven
zelf aan dat dit voor een deel te wijten is aan de onbekendheid van de werkvorm want hoe meer
men ermee is vertrouwd hoe positiever de reacties zijn. Dit imagoprobleem zou gedeeltelijk ook
door een vergoeding kunnen weggewerkt. Daardoor lijkt de arbeidszorgsituatie meer op een reële
arbeidssituatie

en

is

het

een

voor

de

buitenwereld

zichtbare

waardering

naar

de

doelgroepmedewerkers toe.
Het bevorderen van inspraak en participatie kadert in het stimuleren van de omgevingsfactor
van de mogelijkheid tot het uitoefenen van controle op de situatie. Dit betekent dat de
doelgroepmedewerkers zo veel mogelijk moeten worden betrokken bij de arbeidsverdeling en bij
het

gehele

arbeidsproces.

Indien

mogelijk

zouden

ook

cursussen

inzake

democratisch

burgerschap en participatie kunnen worden gegeven.
De toekomstzekerheid van de doelgroepmedewerkers voor wat betreft de mogelijkheid om te
kunnen blijven werken in arbeidszorg wordt gedeeltelijk gehypothekeerd doordat de vrijwaring
van het sociale zekerheidsstatuut van de doelgroepmedewerkers weinig structureel verloopt. De
toelating om te beginnen en te blijven werken in arbeidszorg worden momenteel toegekend aan
elke doelgroepmedewerker afzonderlijk en hangt vaak af van één enkel persoon van een
bepaalde uitkeringsinstantie. De toekomstzekerheid zou daarom structureel moeten worden
ingebed doordat alle mogelijke uitkeringsinstanties op de hoogte zijn van het bestaan van
arbeidszorg, deze werkvorm erkennen en de persoon automatisch de toelating geven te werken
in arbeidszorg. Idealiter zouden deze instellingen of afdelingen ervan potentiële kandidaten
kunnen doorverwijzen naar arbeidszorg zoals dat nu al vaak het geval is maar dat op een meer
gesystematiseerde manier. Bovendien moeten er voldoende garanties worden ingebouwd te
kunnen blijven werken in arbeidszorg voor zolang de doelgroepmedewerkers dit zelf wensen.
Vandaar dat vormen van druk tot doorstroming moeten worden vermeden.
Meer algemeen kan men de aanbeveling formuleren dat, indien men de levenskwaliteit van de
doelgroepmedewerkers op een zo hoog mogelijk niveau wenst te brengen, men zo veel als
mogelijk dient rekening te houden met de aspiraties, de doelstellingen en de verwachtingen van
de doelgroepmedewerkers. De arbeidsmarktgerichtheid van de doelgroepmedewerkers is één van
de factoren, zoniet de belangrijkste factor, die de levenskwaliteit beïnvloedt. Vandaar dat men
zoveel mogelijk rekening dient te houden met deze gerichtheid op de arbeidsmarkt. Wanneer
traditionele arbeid nog steeds het ultieme referentiepunt vormt, zal de levenskwaliteit slechts
kunnen worden geoptimaliseerd wanneer deze doelstelling ook effectief wordt vervuld. Voor die
groep die men wel klaar acht om een job op de reguliere arbeidsmarkt te gaan uitoefenen, is het
belangrijk blijvend oog te hebben voor doorstroming en hen daarin intensief te begeleiden.
Toch is het ook belangrijk te beseffen dat er een groep van doelgroepmedewerkers is voor wie
een job op de reguliere of alternatieve arbeidsmarkt geen doelstelling meer is. Deze moeten dan
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ook in staat worden gesteld in het arbeidszorgcentrum te blijven werken zo lang zij dat zelf
wensen. Toch druk uitoefenen op deze groep van medewerkers om door te stromen zou zeer
negatieve gevolgen kunnen hebben voor het individu en de precaire positie waarin hij of zij zich
reeds bevond nog verder verslechteren. Er moet dan ook op worden toegezien dat er geen
voorwaarden worden gesteld aan arbeidszorg – noch door de overheid, noch door de zogenaamde
moederorganisaties of andere – die in zulk een druk tot doorstroming zouden kunnen resulteren,
zoals

het

opleggen

van

doorstromingsresultaten.
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DEEL I
WIE ZONDER WERK VALT … :
GEGEVENS UIT DE WERKLOOSHEIDSLITERATUUR

Vierhonderdéénendertigduizend

achterhonderdentien

Uitkeringsgerechtigde

Volledig

Werklozen (UVW’s) in België in 1998, of nog: zo’n 12,6% van de actieve beroepsbevolking wordt
met werkloosheid geconfronteerd en dan hebben we het enkel over diegenen die een uitkering
ontvangen. Zowel naar de oorzaken als naar de gevolgen van deze grootschalige en langdurige
werkloosheid, werd veel onderzoek verricht. De studies naar de oorzaken ervan zijn over het
algemeen economisch of econometrisch van aard, terwijl onderzoek dat focust op de gevolgen
van werkloosheid zich veleer situeert in de sociologie, de sociale psychologie of de medische
psychologie. Al laat voorliggende studie de oorzaken van werkloosheid buiten beschouwing en
richt het zich vooral op de gevolgen ervan, toch dient te worden gewezen op de onevenredige
relatie tussen oorzaken en gevolgen. Daar waar de oorzaken van werkloosheid vooral op het
macro-vlak (de samenleving als geheel) kunnen worden teruggevonden, manifesteren de
gevolgen ervan zich voornamelijk op micro- (het individu) en meso-niveau (de buurt, de groep).
Nochtans worden de oorzaken van werkloosheid ook vaak bij het individu zelf gezocht: zij willen
of kunnen niet werken of zijn gewoon lui. Veel misverstanden kunnen worden vermeden als beide
factoren duidelijk van elkaar gescheiden blijven.
Veel heeft te maken met de plaats die arbeid inneemt in onze huidige ‘arbeidsmaatschappij’.
In deze arbeidsmaatschappij vormt arbeid namelijk de ultieme waarde, de betrachting van elk
individu, de hoeksteen van de maatschappij. Het niet ingelost worden van deze betrachting, het
niet kunnen beantwoorden aan de waarde, heeft uiteraard aanzienlijke gevolgen voor zowel het
individu als de maatschappij. De gevolgen van werkloosheid voor het individu spelen zich vooral
af op psychisch en sociaal niveau en hebben vooral te maken met de kwaliteit van het bestaan
van de werkloze zelf en zijn naaste omgeving. De maatschappelijk gevolgen hebben betrekking
op de relatie tussen de groep werklozen en de wijdere samenleving (Kroft e.a., 1989: 14).
Werkloosheid bestrijden – en op die manier de negatieve gevolgen ervan remediëren – vormt
dan ook de belangrijkste uitdaging voor het huidige werkgelegenheidsbeleid. Door de arbeidsschaarste wordt meer en meer een toevlucht gezocht tot de arbeidscreatie, zowel in de reguliere
arbeidsmarkt

(de

invoegbedrijven),

als

in

de

zogenaamde

beschermde

of

alternatieve

arbeidsmarkt (de beschutte werkplaatsen, de sociale werkplaatsen en recent ook de arbeidszorgcentra). De vraag die in deze studie dan ook centraal staat, is of deze vormen van tewerkstellingscreatie, net als betaalde arbeid in de reguliere arbeidsmarkt, in staat zijn de negatieve
gevolgen (voornamelijk voor het individu maar ook voor de gehele samenleving) weg te werken.
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1. Waarde van arbeid in de samenleving
Langs de cruciale functie en de onbetwistbare waarde van arbeid in onze hedendaagse
westerse samenleving kunnen we moeilijk heen kijken. Het lijkt dan ook verleidelijk te stellen dat
het bestaan en het belang van (loon)arbeid van alle tijden is geweest. Niets is echter minder
waar. Kijken we maar naar de etymologische wortels van het woord ‘arbeid’ en we merken
meteen hoe arbeid vroeger veel lager in maatschappelijke waardering stond dan vandaag. Arbeid
stamt namelijk af van het Middelnederlandse ‘arbeit’, wat betekent ‘inspanning, moeite, leed of
last’ (De Vries et al., 1997: 20). Wat men vandaag onder werk verstaat, namelijk loonarbeid, was
heel de Middeleeuwen door een teken van opperste ellende (Geldof, 1999a: 157). Ook de Griekse
filosofen hadden een uitgesproken negatief beeld van de arbeid (Vandevelde, 1996: 217). Arbeid
betekende voor hen ‘noodzaak’ en het leven had slechts zin als men aan die noodzaak wist te
ontsnappen. Arbeid voor het levensonderhoud was dan ook de taak van slaven, vrouwen en
vreemdelingen. Toen telde enkel een gerichtheid op het hogere, het spirituele.
Een eerste ommekeer in de visie op arbeid kwam er pas met de belangstelling van de grote
denkers voor het dagelijks leven van de mens. Daarmee ontstond ook een gevoeligheid voor het
lichamelijke leiden, voor de pijn die mensen kunnen ondergaan. “Hier tekent zich een
vooruitgangsdenken af dat zich tot doel stelt de pijn en de last van het bestaan zoveel mogelijk te
verlichten of te elimineren” (Vandevelde, 1996: 219). Bovendien vormde de christelijke, en meer
nog de protestantse traditie een ideale voedingsbodem voor het ontstaan van het kapitalisme
door de positieve houding ten opzichte van arbeid, soberheid en spaarzaamheid die erin vervat zit
(Weber, 1972). Kortom, tussen de 17de en de 19de eeuw vond er een breuk plaats in de visie op
loonarbeid, in de richting van een visie zoals we die nu kennen. De loonarbeid van vandaag is dus
een historisch recent gegeven; het is amper 200 jaar oud (Geldof, 1999: 157).
Tweehonderd jaar later lijkt arbeid echter de ultieme waarde, waarrond onze hedendaagse
westerse maatschappijvorm grotendeels is gestructureerd. “Voor het individu in onze ontwikkelde
kapitalistische maatschappijen is arbeid meer dan ooit bron van rijkdom en prestige. In een
wereld die wordt eengemaakt door een quasi-universele drang om zijn positie te verbeteren, om
zich te verrijken en gadgets aan te schaffen, vormen allerlei vervangingsinkomens of zelfs een
algemeen basisinkomen slechts een noodoplossing voor wie niets beter kan bereiken”
(Vandevelde, 1996: 221).
We leven met andere woorden in een arbeidsmaatschappij. “Dit is een samenleving waarin
individuen cultureel, financieel en institutioneel worden verondersteld een centrale periode in hun
leven betaalde arbeid te verrichten, en waarbij de andere periodes in het teken van die centrale
periode staan” (Vanderweyden, 1999: 28). Deze definitie kan worden uiteengelegd in verschillende deelaspecten, die de kenmerken vormen van de arbeidsmaatschappij (Vanderweyden,
1999: 27-28):
1)

In het levensonderhoud wordt voorzien via betaalde arbeid. Dit kan rechtstreeks gebeuren
via het loon, of onrechtstreeks via rechten verworven door het verrichten van betaalde
arbeid (zoals pensioen, betaald ziekteverlof, werkloosheidsuitkering, enz.).

2)

Betaalde arbeid is institutioneel verankerd. Het stelsel van sociale zekerheid neemt het
presteren van bezoldigde arbeid als uitgangspunt. Beslissingen over welvaartsverschaffing en
–verdeling komen tot stand en worden uitgevoerd door een drieledig institutioneel raam,
waarin naast de overheid, de werknemers- en werkgeversorganisaties zijn vertegenwoordigd,
die beide hun wortels in het arbeidsbestel vinden. Tot deze besluitvorming hebben enkel
diegenen toegang die via hun positie in het arbeidsbestel verankerd zitten.

3)

Er is een hoge arbeidsmarktparticipatie op ‘beroepsactieve’ leeftijd.
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4)

De levenscyclus bestaat uit drie fasen waarbij de beroepsarbeid het referentiepunt is. De
‘studeerperiode’ is een voorbereiding op het beroepsleven, het pensioen is het uitrusten na
een drukke loopbaan.

5)

Betaalde arbeid is cultureel verankerd: het verrichten van beroepsarbeid is de norm.
Omdat betaalde arbeid zo belangrijk is voor elk individu in deze arbeidsmaatschappij, stelt de

samenleving het als haar taak dit aan al haar leden te kunnen garanderen. Wanneer dan iedereen
die wenst te werken, ook effectief een baan vindt, bestaat er een evenwicht op de arbeidsmarkt
en is er sprake van volledige tewerkstelling (Federaal Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid,
1998: 75). Daarom was en is ‘volledige tewerkstelling’ nog steeds het streefdoel van het
arbeidsmarktbeleid, hoewel de haalbaarheid ervan meer en meer in vraag wordt gesteld. Op die
manier is arbeid uitgegroeid tot een sociaal grondrecht voor elk individu. Het ‘recht op arbeid’
werd op 31 januari 1994 zelfs opgenomen in de Belgische grondwet als artikel 23 van de
gecoördineerde Grondwet van 17 februari 1994:

TITEL II - DE BELGEN EN HUN RECHTEN
Art. 23: Ieder heeft het recht een menswaardig leven te leiden. Daartoe
waarborgen de wet, het decreet of de in artikel 134 bedoelde regel, rekening
houdend met de overeenkomstige plichten, de economische, sociale en
culturele rechten, waarvan ze de voorwaarden voor de uitoefening bepalen.
Die rechten omvatten inzonderheid:
1° het recht op arbeid en op de vrije keuze van beroepsarbeid in het raam
van een algemeen werkgelegenheidsbeleid dat onder meer gericht is op
het waarborgen van een zo hoog en stabiel mogelijk werkgelegenheidspeil, het recht op billijke arbeidsvoorwaarden en een billijke beloning,
alsmede het recht op informatie, overleg en collectief onderhandelen;
2° het recht op sociale zekerheid, bescherming van de gezondheid en
sociale, geneeskundige en juridische bijstand;
3° het recht op een behoorlijke huisvesting;
4° het recht op de bescherming van een gezond leefmilieu;
5° het recht op culturele en maatschappelijke ontplooiing.

Uitgesloten zijn op de arbeidsmarkt krijgt een steeds grotere betekenis voor de betrokkenen
en dat gaat enigszins in tegen eerder gekoesterde verwachtingen. Door de stijgende en
langdurige werkloosheid tijdens de jaren tachtig en negentig werd immers door sommigen het
belang onderkend om te zoeken naar andere wegen voor sociale integratie dan enkel deze via de
klassieke arbeidsmarkt. Loonarbeid leek eens en voorgoed te hebben afgedaan als overheersende
norm. Recent valt een opmerkelijke koerswending inzake dit optimistische verwachtingspatroon
vast te stellen. De invulling van het activeringsvertoog (zie o.a. Andries, 1997) en de inspiratie
voor allerlei werkgelegenheidsmaatregelen, is daarvan enkel de meest opvallende uitdrukking.
Vele beleidsmaatregelen worden vandaag in het kader van de ‘sociale activering’ geplaatst
(Vranken e.a., 1997: 199). Het debat omtrent dit thema heeft op vrij korte tijd opgang gemaakt.
In België lijkt het discours erover pas vrij recent op gang te zijn gekomen, hoewel de werkelijkheid van de activering niet zo nieuw is. Vooral in de sector van het bijstandsbeleid en in de
welzijnssector werd er aan activering gedaan, lang voor er over het thema sprake was. Zo waren
de integratiecontracten voor bestaansminimumtrekkers een vorm van sociale activering avant la
lettre. Ook in de welzijnssector werd het belang van een activering door arbeid al lang erkend en
wordt arbeid gezien als een therapeutisch hulpverleningsmiddel. Recent spreekt men dan ook
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over activering in de werkloosheid, in het bijstandsbeleid en in het welzijnsbeleid en meer
algemeen over activering van de sociale zekerheid of van de verzorgingsstaat.
Deze verzorgingsstaat is namelijk in een crisis verzeild geraakt. De welvaartsstaat kan het
steeds groter wordend aantal werklozen niet meer slikken: de budgettaire grenzen lijken te zijn
bereikt. ‘Uitkeringstrekkers uit hun uitkeringsafhankelijkheid krijgen via activerende maatregelen’
wordt dan ook de doelstelling op alle beleidsniveaus. Activeringsmaatregelen zijn er op gericht
gerechtigden op een uitkering zo snel mogelijk in de maatschappij te integreren en dit dient –
volgens de meeste activeringsprogramma’s – te gebeuren via de arbeidsmarkt (Geldof, 1999b:
13), zelfs in het bijstandsbeleid en de welzijnssector.

2. Waarde (van arbeid) versus realiteit (van werkloosheid)
Het garanderen van dit recht op arbeid en het creëren van volledige tewerkstelling, zoals dat
tot het begin van de jaren ‘70 werd gerealiseerd, lijkt vandaag echter steeds minder haalbaar. In
1998 telden de werkloosheidsstatistieken in België zo’n 432.000 Uitkeringsgerechtigde Volledig
Werklozen (UVW’s). Deze UVW’s vertegenwoordigen echter iets minder dan de helft van de
globale ondertewerkstelling, die in 1998 op 976.882 eenheden kan worden geschat. De globale
ondertewerkstelling is het saldo van de UVW’s plus dat deel van de actieve bevolking dat geen of
geen volwaardige arbeidsplaats bekleedt en werd ondergebracht in één of ander voorlopig statuut
(Vranken

et

al.,

1998:

101;

1999),

zoals

bruggepensioneerden,

loopbaanonderbrekers,

vrijgestelde ouderen en dergelijke meer.
Wat we meemaakten tijdens de voorbije decennia, was een proces van economische
herstructurering (Vranken, Geldof en Van Menxel, 1997: 106). Aan de vraagzijde kenden de
meeste sectoren een groeiende productiviteit. Bedrijven konden hun kosten drukken door
automatisering, flexibilisering, outsourcing, delokalisatie en personeelsbesparing om zo hun
winsten te consolideren en hun concurrentiepositie te versterken in een globaliserende economie.
Doordat investeringen in kapitaal relatief goedkoper werden, ging men sneller over tot deze
investeringen, met een productiviteitsstijging tot gevolg, ten koste van die in arbeidskrachten.
Aan de aanbodzijde kenden we de voorbije decennia een sterke toename van de arbeidsmarktparticipatie van vrouwen. De emancipatie bracht mee dat meer vrouwen een ontplooiing
zochten op de arbeidsmarkt of hun studies wilden valoriseren. De toename van het arbeidsaanbod is echter niet samengegaan met een stijging van de vraag naar arbeid, waardoor de
werkloosheid automatisch steeg. De toetreding van de vrouwen op de arbeidsmarkt is bovendien
een reflectie van de individualisering van de inkomensverwerving: deze wordt vandaag benaderd
vanuit het individu en niet vanuit het gezin. In die zin speelt dus uiteraard ook de behoefte aan
een tweede inkomen een belangrijke rol. Zo verhoogde de druk op koppels om allebei te gaan
werken. Deze ontwikkelingen worden frequent aangehaald als verklaring voor de blijvende hoge
werkloosheidscijfers en dan voornamelijk die van de langdurige werkloosheid. Bovendien werd
men zich meer en meer bewust van het structurele karakter van de werkloosheid.
De conjuncturele werkloosheid daarentegen is sterk afgenomen de laatste jaren, voornamelijk
als gevolg van de economische heropleving sinds 1997. Een bloeiende economie beïnvloedt de
tewerkstelling namelijk positief. Zo wordt becijferd dat een economische groei van ongeveer 2%
nodig is om de huidige tewerkstelling op peil te houden. Creatie van arbeidsplaatsen gebeurt dus
met groeicijfers hoger dan 2%. ‘Jobless growth’ verwijst naar groeicijfers die te laag zijn om
arbeidsplaatsen te creëren. Recentelijk spreekt men zelfs van ‘jobloss growth’ waarbij men
verwijst naar het fenomeen dat economische groei gepaard gaat met een verlies aan arbeidsplaatsen. Door de economische heropleving van 1997 is dus deze werkloosheid, met als oorzaak
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de slechte economische prestaties, drastisch afgenomen. Maar een verminderde instroom in de
werkloosheid betekent niet meteen een vermeerderde uitstroom uit de werkloosheid.
Naarmate de werkloosheid verder daalt, stoten we dus meer en meer op de harde kern van de
werklozen. Processen van afroming zorgen ervoor dat, als er al een groei in de werkgelegenheid
wordt gerealiseerd, enkel de ‘meest bemiddelbaren’ uitstromen uit de werkloosheid. Dit wordt wel
eens het ‘pervers effect van de arbeidscreatie’ genoemd (Leroy, 1998: 215). Wat overblijft is een
relatief grote groep van ‘niet tot moeilijk bemiddelbaren’ die in een situatie van werkloosheid
vastgeroest blijven. Omdat zij nauwelijks weten te ontsnappen aan hun werkloosheidstoestand,
worden zij langdurig werkloos. Zij worden wel eens de ‘risicogroepen op de arbeidsmarkt’
genoemd en deze categorie van werklozen wordt – zoals gezegd – steeds ruimer, met als
belangrijkste risicogroep de laaggeschoolden. Mede dankzij allerlei vormen van arbeidscreatie
wordt ook deze harde kern echter meer en meer ‘aangetast’ en zien we stilaan meer ‘moeilijk’ tot
‘nauwelijks bemiddelbaren’ uitstromen uit de werkloosheid.
Deze contradictie tussen de waarde van werk en de werkelijkheid van de werkloosheid heeft
geleid tot een paradox aan de aanbodzijde van de arbeidsmarkt: jobs (voor risicogroepen op de
arbeidsmarkt) zijn schaars, waardoor men ze nog meer dan vroeger ziet als het ultieme middel
tot maatschappelijke integratie (denk maar aan de nadruk op arbeid als integratiemiddel in een
emancipatie- en een armoedebeleid). Met de schaarste aan een bepaald goed neemt blijkbaar
ook de waarde van het begeerde goed toe: de gedepriveerde mist dus wat hij ontbeert. De
schaarse jobs worden zo begerenswaardig dat ze nog schaarser worden. Dit blijkt uit een sterkere
arbeidsmarktbetrokkenheid bij werklozen dan bij werkenden en een zeer sterke interiorisering
van een traditionalistische arbeidsplicht, zeker bij mannen (Kochuyt, 1999: 103). Wie zich
uitgesloten weet op die arbeidsmarkt blijft op de arbeidsmarkt georiënteerd: geen betaalde baan
hebben, wordt zelden als bevrijdend ervaren, maar wel als een tekort. Dit leidt ons meteen naar
de volgende vraag, namelijk naar de manier waarop de werklozen hun werkloosheid zelf ervaren.

3. Gevolgen van werkloosheid voor het individu
Misschien wel het meest opvallende gevolg van werkloosheid is het wegvallen van een
inkomen. Hoewel niet de enige, is arbeid wel de belangrijkste bron van inkomen voor het
merendeel van de bevolking. Wie zonder werk valt, verliest echter niet alleen een inkomen. De
drastische verandering in de levenssituatie bij verlies van werk brengt namelijk een toestand van
anomie of normeloosheid met zich mee, waardoor het psychisch welzijn van de werkloze een
diepe duik neemt. Het meest onderzochte thema in de werkloosheidsliteratuur is dan ook het
effect van werkloosheid op het psychisch welbevinden van de werkloze.

3.1

Relatie tussen werkloosheid en het psychisch welzijn

Talrijke studies uit binnen- en buitenland komen unaniem tot de vaststelling dat het psychisch
welbevinden bij de werkloze kleiner is dan bij de werkende populatie. De relatie tussen werkloosheid en psychische gezondheid is echter een wederkerige relatie (Verkleij en Spruit, 1987: 65).
Zo kan een slechtere gezondheid de kans op werkloosheid vergroten; werknemers met een
slechte gezondheid worden sneller ontslagen dan werknemers met een goede gezondheid.
Anderzijds is het ook zo dat de werkloosheid zelf negatieve gevolgen heeft voor de gezondheid.
De hier besproken onderzoeken houden terdege rekening met deze wederkerige relatie in die zin
dat

ze

de

steekproef

uitzuiveren

gezondheidsklachten vertoonden.
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Zo toont een Brits onderzoek van Warr (1983: 18) aan dat 42% van een onderzoekspopulatie
die net werkloos was geworden, aan de hand van de ‘General Health Questionnaire’ kon worden
gediagnosticeerd als ‘psychisch ziek’. Bij de werkende populatie bedroeg dit percentage slechts
20%. In hetzelfde onderzoek nam het aandeel psychisch zieken bij de werklozen na zes maanden
werkloosheid zelfs toe tot 65%. Ook in Vlaanderen kwam De Witte (1992) tot dezelfde
vaststelling. Het percentage werklozen dat volgens dezelfde schaal kon worden getypeerd door
een ‘problematisch laag psychisch welzijn’ bedroeg 25,6%. Hoewel dit cijfer lager lag dat dan de
percentages van werklozen in buitenlandse studies (40% of hoger) lag het evenwel hoger dan het
percentage bij de werkenden in buitenlandse studies (20%). Tenslotte concludeerden Elchardus
et al (1995: 53) dat er een verschil was wat betreft ‘gevoel van algemeen geluk’ tussen
werklozen en tewerkgestelden. 'Van de tewerkgestelden beweert 79% dat ze zich over het
algemeen genomen gelukkig voelen. Bij werklozen ligt die proportie beduidend lager: 69% van de
kortstondig werklozen en 58% van de langdurig werklozen noemde zich gelukkig'. Werkloosheid
leidt klaarblijkelijk tot een afname van het algemeen geluksgevoel, het globaal welbevinden, de
mentale gezondheid, de levenskwaliteit of het psychisch welzijn van een individu.1
Omtrent dit verband tussen mentale gezondheid en werkloosheid kunnen talloze andere
studies ter bewijsvoering worden aangebracht. Studies die zich toeleggen op de link tussen
werkloosheid en psychisch welzijn, beperken zich echter niet tot het meten en vaststellen van de
effecten van de werkloosheid op het welzijn. Vanuit de vaststelling van het bestaan van een
effect, werden er allerlei typologieën van psychische reacties op werkloosheid en theoretische
modellen ter verklaring ervan, ontwikkeld. De belangrijkste typologieën en verklaringsmodellen,
die elkaar ook chronologisch opvolgen, zullen hier kort worden besproken.

3.2

Typologieën van werklozen

Als werkloosheid werkelijk een drastische daling van het psychisch welzijn veroorzaakt, kan
men zich afvragen hoe de werkloze hiermee zal omgaan. Laat hij toe dat zijn welbevinden verder
blijft dalen of gaat hij integendeel de verslechtering van de psychische toestand een halt
toeroepen en trachten deze te stabiliseren en eventueel te verbeteren? En welke strategieën gaat
hij daartoe hanteren?

3.2.1

De vicieuze cirkel van de (langdurige) werkloosheid

De meest logische manier om een verdere daling van de mentale gezondheid te beletten, is
een (her)inschakeling in de arbeidsmarkt. Het terug uitoefenen van een betaalde job zou het
welzijn misschien niet helemaal tot op het niveau van vóór de werkloosheid kunnen terugbrengen, maar toch aanzienlijk kunnen bevorderen. Naarmate de werkloosheid langer aanhoudt
en de mogelijkheden verkleinen om via herintrede het welzijn te verbeteren, zullen andere
strategieën dit doel moeten realiseren. In de onderzoeksliteratuur omtrent psychologische
reacties op werkloosheid botst men regelmatig op studies waarin het bestaan van ‘zelfbestendigingsmechanismen’ in de werkloosheid worden vooropgesteld. Deze zelfbestendigingsthese gaat
uit van werkloosheid als generator van een vicieuze cirkel. Zo zou de meerderheid van de
werklozen zich na een periode van langdurige werkloosheid bij deze situatie neerleggen om aan
een verdere daling van het welzijn te ontsnappen. “Zij vestigen zich als het ware in de werkloosheid en proberen van die situatie het beste te maken. Doen zij dat niet dan blijft de situatie een

1

Deze termen zullen door elkaar worden gebruikt.
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bron van frustratie en een voortdurende herbevestiging van hun mislukking” (Elchardus et al.,
1995: 35). Wanneer zij zich echter gaan aanpassen aan hun werkloosheid en gaan berusten in
hun situatie, verwijderen zij zich van de arbeidsmarkt en vervullen zij ipso facto de voorwaarden
die hun werkloosheid zullen bestendigen. Het terechtkomen in langdurige werkloosheid werkt dus
zelfbestendigend en wordt hoe langer hoe meer synoniem voor sociale uitsluiting.
Deze processen gaan gepaard met een aanpassing en bijstelling van de perceptie-, appreciatie- en handelingsdisposities (Kochuyt, 1999: 99). Zoals gezegd doet de werkloosheid het
psychisch welzijn van het individu drastisch dalen. Om dit welzijn in het arbeidsloze bestaan terug
tot een nieuw en bestendig niveau te brengen, zijn er aantal adaptaties werkzaam die een
verdere daling van het welbevinden moeten tegengaan. Zo slinkt bijvoorbeeld de sollicitatiefrequentie naarmate de werkloosheidsduur aanhoudt. Door minder te solliciteren verwijdert men
zich van de arbeidsmarkt en vermijdt men de frustrerende vaststelling dat er geen werk te vinden
valt. De frustrerende ervaring van het ‘wel willen maar niet kunnen’ wordt op die manier
ontweken, waarmee het gekelderde welbevinden een nieuw evenwicht kan vinden. Er vindt dus in
de eerste plaats een gedragsmatige adaptatie of een bijstelling in de handelingsdispositie plaats.
Ook de perceptie wordt bijgesteld naarmate de werkloosheid blijft aanhouden, voornamelijk
op het vlak van de perceptie van de tewerkstellingskansen. Hoe langer de werkloosheid duurt,
hoe meer werklozen worden geconfronteerd met de frustrerende ervaring geen werk te vinden,
en hoe groter de kans dat zij de perceptie van hun kansen op werk in overeenstemming brengen
met de reële mogelijkheden. “Het realisme van hun verwachtingen geldt trouwens niet alleen
voor de werkloosheidsduur, maar gaat evenzeer op voor andere kenmerken die een negatief
verband houden met de objectieve slaagkansen zoals leeftijd en onderwijsniveau” (Kochuyt,
1999: 101).
De aanpassingen op het vlak van de appreciaties manifesteren zich tenslotte in een geringere
waardering van arbeid en een verminderde bereidheid offers te brengen voor een eventuele
(her)intrede in de arbeidsmarkt. Wanneer werk door de betrokkene heel erg belangrijk wordt
bevonden, onstaat er een acute spanning tussen de zeer hoge waardering van werk en het
gebrek eraan. Daarom zal die spanning – overeenkomstig de dissonantietheorie van de
psycholoog Festinger (1957) – worden gereduceerd aan de hand van cognitieve dissonantie door
het lager waarderen van het begeerde maar niet te verkrijgen goed (in casu werk). Wat van
kleiner belang wordt geacht, zal minder worden verlangd en minder gemist. De werkwaardering
kan echter ook indirect worden gemeten via de offerbereidheid van de werklozen: is men bereid
een aantal eisen met betrekking tot het werk (bv. kwaliteit van het werk, arbeidsomstandigheden, uurrooster, afstand, enz.) op te geven om vooralsnog een baan te vinden? De bereidheid
tot concessies lijkt ook weer onderhevig aan de continuïteit van de werkloosheid. Op de lange
duur zal de werkloze arbeidskracht inschikkelijker worden en zal hij zich lenen voor een meer
flexibele arbeidsmarkt.
Samengevat kunnen we stellen dat “naarmate de werkloosheid aanhoudt, de handelingen,
percepties en appreciaties zich zullen afstellen op de beperkingen van de nieuwe situatie en zo
socialiseert de werkloze conditie tot een berustende positie” (Kochuyt, 1999: 106). Dit betekent
evenwel geenszins dat samen met deze bijgestelde disposities en de daaruit volgende berustende
positie, ook de tewerkstellingswens en de betrokkenheid op arbeid wordt verlaten. Zo antwoordt
ongeveer 65% van de geïnterviewden uit een onderzoek van De Witte (1992: 17) dat zij binnen
een maand terug aan het werk willen. De vrij hoge tewerkstellingswens contrasteert echter heel
sterk met de vrij pessimistische perceptie van hun kansen op tewerkstelling. Daar waar 22,3%
van de respondenten ervan overtuigd is dat ze tenminste binnen de zes maanden terug werk
zullen vinden, denkt niet minder dan 48,4% dat ze nooit meer aan werk zullen geraken. Er vindt
met andere woorden een ontkoppeling plaats tussen de realistische verwachtingen, gebaseerd op
mogelijkheden en handelingsbekwaamheden enerzijds (de tewerkstellingskans) en de aspiraties
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op een leven met een baan anderzijds (de tewerkstellingswens) (Kochuyt, 1999: 102). De
betrokkenheid op arbeid, die zeer waardevol en nastrevenswaardig wordt geacht, blijft ondanks
alles toch aanwezig.
Bovendien wordt deze ‘berustende positie’ nog versterkt door de aard van onze sociale
arrangementen. Zo spreekt Beweging ATD – Vierde Wereld (1998) van een ‘gedwongen inactiviteit’. Zij die leven van de bijstand of een werkloosheidsuitkering, zijn gedoemd tot inactiviteit
omwille van het verbod op arbeid. ‘Nevenactiviteiten’ worden daardoor bemoeilijkt of onmogelijk
gemaakt. Nochtans maken die deel uit van de volkscultuur en zijn ze volgens ATD een middel
voor de meest kansarmen onder hen om hun levenssituatie te verbeteren.
Het is meteen duidelijk dat niet alle werklozen in deze positie berusten. Er kunnen met andere
woorden types van werklozen worden onderscheiden naargelang van de manier waarop zij
omspringen met hun werkloosheidssituatie. Wel kan worden beargumenteerd dat zij zich in
verschillende stadia van het ‘berustingsproces’ bevinden.

3.2.2

Een typologische analyse

Een voor dit onderzoek zeer relevante typologische analyse over de psychosociale gevolgen
van langdurige werkloosheid werd uitgevoerd door De Witte (1992). Aan de hand van interviews
werd in dit onderzoek nagegaan hoe een steekproef van 309 langdurig werklozen hun werkloosheid beleefde, wat hun houdingen en verwachtingen was ten opzichte van werk, welk sollicitatiegedrag zij vertoonde en wat hun houding was ten aanzien van een aantal beleidsmaatregelen
ter bestrijding van langdurige werkloosheid. Er werd dus gepeild naar de reeds besproken
perceptie-, appreciatie en handelingsdisposities van de werklozen.
Uit deze gegevens bleek dat de beleving van werkloosheid, de houding ten opzichte van
arbeid en het zoekgedrag van de geïnterviewden in zekere mate samenhing met een aantal
objectieve achtergrondkenmerken. Zo hing de beleving van de werkloosheid vooral samen met
het gezinstype, het onderwijsniveau en de leeftijd van de respondent. De houding ten opzichte
van werk en het zoekgedrag werden voornamelijk beïnvloed door leeftijd, onderwijsniveau en
werkloosheidsduur van de geïnterviewden. Deze laatste factoren zijn immers bepalend voor de
mogelijkheden van de werkloze op de arbeidsmarkt. Houding en zoekgedrag zijn met andere
woorden gerelateerd aan objectieve slaagkansen of de perceptie van de tewerkstellingskansen,
die worden bepaald door leeftijd, onderwijsniveau en werkloosheidsduur. Zo schatten oudere
werklozen, lager geschoolden en langduriger werklozen hun kansen op (her)tewerkstelling
pessimistischer in dan de jonge, hooggeschoolde, kortdurig werkloze.
Met betrekking tot de variabelen beleving, arbeidswens en zoekgedrag, werd dan aan de hand
van clusteranalyse nagegaan in hoeverre de ondervraagden in deelgroepen of clusters konden
worden onderscheiden. Daarbij kwamen vijf types van werklozen naar voor die elk op andere
wijzen blijken te reageren op (of om te gaan met) hun werkloosheid. Deze types zijn opgebouwd
uit een combinatie van ‘objectieve’ achtergrondvariabelen (zoals leeftijd, scholingsniveau) en
‘subjectieve’ psychosociale variabelen (beleving, houding), die voortvloeien uit het proces van het
voortduren van de werkloosheid (De Witte, 1992: 31-47).
Het eerste type van werklozen is de vrij grote groep van (gematigde) optimisten (28,3%).
Zij zijn matig op arbeid betrokken, al wil een meerderheid toch binnen een maand aan het werk
zijn. Ze zoeken daarom vrij actief naar werk en vertonen geen al te grote problemen met hun
werkloosheid. Daarenboven schatten zij – in vergelijking met de overige types van werklozen –
hun tewerkstellingskansen vrij optimistisch in. Dit heeft dan weer te maken met de samenstelling
van deze groep wat betreft hun achtergrondvariabelen: die bevat iets meer jongeren, hoger
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geschoolden en kortdurig werklozen en iets meer vrouwen met kinderen te laste dan de overige
types.
De wanhopige zoekers zijn het tweede type van werklozen (11%). Zij zijn sterk op arbeid
betrokken, zoeken actief naar werk en ervaren hun werkloosheid in sterke mate als belastend. Zo
vertoont maar liefst 75% onder hen een problematisch laag psychisch welzijn. Bovendien voelen
zij zich ernstig in hun tewerkstellingswens gefrustreerd. De achtergrondkenmerken van deze
groep zijn dan ook eerder ongunstig voor hun kansen op werk. Zo bevat dit type vaker werklozen
uit de middenleeftijd, lager geschoolden en mannen en ongehuwden zonder kinderlast, terwijl ze
qua werkloosheidsduur gemiddeld scoren.
De ontmoedigden (13,6% van de geïnterviewden) vertonen eveneens zoals het vorige type
een sterke arbeidsbetrokkenheid, maar in tegenstelling tot de wanhopige zoekers zoeken ze
minder. Hun werkloosheidservaring is bovendien ook minder problematisch dan bij het vorige
type: zij lijken meer in hun situatie te berusten. Ook qua achtergrondkenmerken lijken zij op de
wanhopige zoekers op twee aspecten na: ze zijn iets ouder en de groep bevat ook iets meer
gehuwden die samenwonen met hun partner.
De aangepasten (16,9%) zijn vrij sterk op arbeid gericht maar zoeken er bijna niet meer
naar. Hun hoop ooit nog op de arbeidsmarkt terecht te komen is nagenoeg nihil, waardoor zij van
hun werkloosheidssituatie het beste proberen te maken. Dit heeft dan weer te maken met de vrij
ongunstige achtergrondkenmerken van deze groep. Dit type bevat in iets sterkere mate ouderen,
laaggeschoolden en langdurig werklozen, samen met gehuwden die met hun partner samenwonen. Dit alles draagt ertoe bij dat zij, in tegenstelling tot de ontmoedigden hun werkloosheid
vrij positief beleven.
De vijfde groep van de teruggetrokkenen (29,9%) wordt gekenmerkt door een vrij geringe
betrokkenheid op werk, een nagenoeg afwezig zoekgedrag en een vrij positieve beleving van hun
werkloosheid. In tegenstelling tot de wanhopige zoekers staan zij nauwelijks ter beschikking van
de arbeidsmarkt: zij lijken er volledig uit teruggetrokken en lijken in hun situatie te berusten. Een
belangrijke vaststelling bij deze groep is dat het gezinsinkomen hier iets hoger ligt dan gemiddeld
en dat de sociale omgeving vrij positief reageert op hun werkloosheid. Onder hen vinden we meer
vrouwen met kinderlast.
In een vervolgonderzoek (Hooge en De Witte, 1996) werd dit laatste – ietwat controversieel –
type van werklozen diepgaander geanalyseerd. Uit dit onderzoek bleek dat de oorzaken van deze
terugtrekking zeer divers zijn: een viertal groepen redenen kwam naar voor. Werklozen werden
‘teruggetrokkenen’ omdat ze de zorg voor kleine kinderen of familieleden op zich namen, omdat
ze gezondheidsproblemen hadden (ziekte, arbeidsongeschiktheid) of omdat ze een crisisperiode
doormaakten (bv. echtscheidingsproblemen). Een vierde reden heeft te maken met jonge schoolverlaters: een deel onder hen ervaart de beginperiode van hun werkloosheid als een soort ‘extra
vakantie’ (Hooge & De Witte, 1996: 107).
Op het moment van de tweede bevraging, die drie jaar eerder plaats vond, heeft dezelfde
groep een belangrijke evolutie doorgemaakt. Sommigen vonden werk, anderen waren nog steeds
werkloos maar getuigden van een grotere arbeidsmarktgerichtheid. Zij leken zich gemiddeld
genomen dus in sterkere mate dan voorheen terug op de arbeidsmarkt te hebben gericht. Niet
alle geïnterviewden hadden echter deze evolutie, weg van het profiel van de teruggetrokkenen,
doorgemaakt. Binnen de groep van de teruggetrokken die nog niet terug aan het werk waren,
konden opnieuw vier subtypes worden onderscheiden (Hooge en De Witte, 1992: 108).
Aan de ene zijde van het continuüm bevonden zich diegenen die nog steeds weinig arbeidsmarktgerichtheid vertoonden: de permanenten. Zij vormden wellicht de ‘harde kern’ van de
teruggetrokkenen. Aan het andere einde van het continuüm bevonden zich de wanhopigen. Zij
maakten een belangrijke evolutie door van een uiterst geringe arbeidsmarktgerichtheid bij de
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eerste bevraging naar en zeer sterke gerichtheid op de arbeidsmarkt bij de tweede bevraging.
Zoals bij de groep van wanhopigen bij de eerste bevraging het geval was, vonden zij werk erg
belangrijk, zochten ze vrij intens naar werk en ervoeren ze hun werkloosheid als problematisch.
De andere twee subtypes situeerden zich tussen deze twee extremen. Zij vertoonden telkens één
van de twee arbeidsmarktgerichte kenmerken. Zo wensten de onzekere werkwilligen te
werken, maar ze zochten er nagenoeg niet naar, wat kan te maken hebben met hun grote
onzekerheid over hun sollicitatievaardigheden. De zoekers daarentegen zochten wel intens naar
werk, maar gaven aan arbeid niet zo belangrijk te vinden, wat overeenkomt met het profiel van
de optimisten in het eerste onderzoek.
Deze vaststellingen nuanceren meteen ook de these van de evolutie van de houding van een
werkloze van een werkwillige naar een berustende houding. Deze evolutie kan inderdaad
optreden maar is daarom niet onveranderlijk: berusting is niet altijd het eindstation. Terugtrekking van de arbeidsmarkt en berusting in de werkloosheid is voor het merendeel van de
werklozen slechts een tijdelijk fenomeen. Van de totale groep geïnterviewde teruggetrokken
kunnen slechts 19,5% bestempeld worden als ‘permanent’ teruggetrokkenen. De overgrote
meerderheid evolueert dus na verloop van tijd weg van het profiel van de teruggetrokkenen.

3.3

Theoretische verklaringsmodellen

Deze typologisering van de werklozen geeft een aanknopingspunt in het begrijpen van de
diversiteit van psychologische reacties op werkloosheid. Ze biedt echter nog geen verklaring voor
het waarom van de negatieve effecten van werkloosheid op het psychisch welzijn. Om dit causaal
verband tussen werkloosheid en welzijn te verklaren, werden er allerlei theoretische modellen
ontwikkeld, waarvan de drie belangrijkste hieronder zullen worden besproken.

3.3.1

Het Latente Deprivatiemodel van Marie Jahoda

Het bekendste en meest geciteerde verklaringsmodel in de werkloosheidsliteratuur is toch wel
het ‘Latente Deprivatiemodel’ van Marie Jahoda (1971 en 1982). Dit model heeft als uitgangspunt
de vaststelling van het verslechteren van het psychisch welbevinden bij het wegvallen van
betaalde arbeid. Dit doet Jahoda veronderstellen dat betaalde arbeid een aantal functies vervult
die cruciaal zijn voor het welzijn van een individu. Op basis van werkloosheidsstudies uit de jaren
‘30 en ‘70 en dan voornamelijk de Mariënthal-studie uit de jaren ‘30 (Jahoda et al., 1971),
waarvan ze medeauteur was, komt ze tot een theoretisch kader, waarbij een onderscheid wordt
gemaakt tussen de latente en manifeste functies van werk. De manifeste functie van arbeid is
bewust gewild en vormt de eigenlijke reden waarom men arbeid verricht. Bezoldiging en andere
materiële voordelen vormen de manifeste functie van arbeid en worden dan ook als een normaal
onderdeel van het arbeidsproces beschouwd. De latente functies daarentegen worden niet als een
essentieel onderdeel van het arbeidsproces ervaren en worden dan ook niet bewust nagestreefd.
Zij komen vooral aan de oppervlakte wanneer arbeid wegvalt en de functies dus niet langer
worden vervuld. Jahoda onderscheidt vijf van deze latente functies:
1)

arbeid structureert de tijd van individuen;

2)

arbeid is een belangrijke bron van sociale contacten en sociale ervaringen;

3)

arbeid verbindt een individu met doeleinden die zijn of haar persoonlijke preferenties overstijgen;

4)

arbeid levert status en identiteit en draagt op die manier bij tot de definitie van iemands
positie in de samenleving;
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5)

arbeid dwingt tot activiteit en biedt kansen om handelingen te stellen met zichtbare consequenties en tot het ontwikkelen en uitdrukken van competenties en vaardigheden.
“It should be recalled that five aspects of the experience of unemployment in the thirties have

been singled out: the experience of time, the reduction of social contacts, the lack of participation
in collective purposes, the absence of an acceptable status and its consequences for personal
identity and the absence of regular activity. In alle these aspects the unemployed felt psychologically deprived” (Jahoda, 1982: 39). In de visie van Jahoda is arbeid het enige instituut dat in
staat is al deze functies – latent én manifest – te vervullen. Het volstaat dan ook aan een individu
betaalde arbeid te verschaffen om het psychisch welzijn, dat door werkloosheid werd aangetast,
terug op te krikken.
Dit Latente Deprivatiemodel gaat echter voorbij aan de belangrijke vaststelling dat niet alle
vormen van arbeid leiden tot een verhoogd psychisch welzijn bij het individu. Zo maakt Warr
(1987: 291) de vergelijking tussen een bruggepensioneerde manager, die voorheen een zeer
stresserende job uitoefende en die nu de functie van manager opneemt in allerlei verenigingen en
de arbeider die in een ploegensysteem aan de band staat. Naar alle waarschijnlijkheid zal het
psychisch welzijn van de ‘werkloze’ in dit geval groter zijn dan dat van de ‘werkende’. Er bestaat
dus niet alleen een grote heterogeniteit tussen de categorieën ‘werkenden’ en ‘werklozen’, maar
ook binnen deze categorieën manifesteren zich aanzienlijke verschillen. Zowel in het leven van de
werkloze als in dat van de werkende kan een continuüm worden opgesteld van omstandigheden
die psychologisch ‘goed’ zijn voor een individu en omstandigheden die psychologisch gezien
‘slecht’ zijn voor een individu. Vanuit deze vaststelling ontwikkelde Warr zijn ‘Vitaminemodel’, dat
een verklaring kan bieden voor het psychisch welzijn van het individu zowel bij het hebben van
werk als het niet hebben ervan.

3.3.2

Het Vitaminemodel van Peter Warr

Het uitgangspunt van dit model is dat de sociale omgeving een invloed uitoefent op de
mentale gezondheid. Maar waaruit bestaan nu die omgevingsfactoren en wat bedoelt de auteur
met ‘mentale gezondheid’? Ondanks de verschillende visies die er bestaan over mentale gezondheid, bakent Warr het concept af door stellen dat in de westerse samenleving de mentale
gezondheid bestaat uit vijf essentiële componenten, te weten: affectief welzijn, competentie,
aspiraties, autonomie en het geïntegreerd functioneren van deze vier componenten (Warr, 1987:
278).
De meest bestudeerde component in onderzoek omtrent arbeid is het affectief welzijn en dan
meer bepaald het arbeidsgebonden affectief welzijn. Het gaat hier om gevoelens van plezier
versus ergernis, enthousiasme versus depressie, zich behaaglijk voelen versus ongerustheid, die
rechtstreeks met arbeid hebben te maken. De tweede component, de competentie, heeft te
maken met het gevoel een greep te hebben op het eigen leven, de zelfredzaamheid en het
vermogen moeilijkheden het hoofd te kunnen bieden enzovoort. Deze component dekt met
andere woorden de bekwaamheid van een persoon om zijn problemen op te lossen en op de
omgeving in te spelen met tenminste een zekere mate van succes. De derde bepalende factor
voor de mentale gezondheid, volgens Warr, zijn de aspiraties van een individu; het voor zichzelf
uitstippelen van realistische doelstellingen en pogingen doen deze doelstellingen te realiseren.
Autonomie, de vierde factor, duidt op zelfregulatie en onafhankelijkheid en het vermogen eigen
gedachten te formuleren en eigen activiteiten te bepalen. Hierbij dient evenwel te worden
vermeld dat zowel te veel als te weinig autonomie negatieve effecten op de mentale gezondheid
kan genereren. Het geïntegreerd functioneren, tenslotte, slaat op het individu in zijn geheel en
het evenwicht en de harmonie tussen de verschillende mentale gezondheidscomponenten.
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Anderzijds wordt de mentale gezondheid van een individu sterk beïnvloed door sociale
omgevingsfactoren. In totaal onderscheidt Warr negen omgevingsfactoren:
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

mogelijkheid tot het uitoefenen van controle
-

mogelijkheid tot intrinsieke controle over de jobinhoud en het arbeidsproces

-

arbeidstempo

-

mogelijkheid tot extrinsieke controle over arbeidsvoorwaarden en het bedrijfsbeleid

-

controle over de omgevingsfactoren uit het model

mogelijkheid tot het gebruiken van kennis en vaardigheden
-

de mogelijkheid om actuele vaardigheden te gebruiken

-

de mogelijkheid om nieuwe vaardigheden bij te leren

doelen die door sociale omgeving worden gegenereerd
-

intrinsieke jobvereisten: niveau en patroon

-

conflicten tussen vereisten

-

taakidentiteit

-

tijdsvereisten: niveau en patroon

variatie
-

intrinsieke variatie in arbeidstaken

-

duur van de arbeidstaak

-

extrinsieke variatie m.b.t. jobcontext

duidelijkheid m.b.t. de omgeving
-

informatie over de gevolgen van acties (feedback)

-

informatie over toekomstige ontwikkelingen (onzekerheid of duidelijkheid m.b.t. de
toekomstige loopbaan)

-

informatie over rolverwachtingen en ‘prestatienormen’ (rolzekerheid versus
rolambiguïteit)

(6)

(7)

beschikbaarheid van geld
-

inkomen in relatie tot behoefte (voldoende/deprivatie)

-

inkomen in relatie tot dat van anderen (ongelijkheid/eerlijk)

veiligheid
-

temperatuur, lawaai, belichting

-

afwezigheid van gevaar

-

goede uitrusting

(8) mogelijkheid tot interpersoonlijk contact
-

de mate van interpersoonlijk contact dat mogelijk is

-

de kwaliteit van de interactie (mogelijkheid tot het ontwikkelen van
relaties, de mate van sociale ondersteuning)

(9)

privacy en persoonlijk territorium

gewaardeerde sociale positie
-

waardering van de rol

-

persoonlijke zinvolheid van de job

De effecten van deze sociale omgevingsfactoren op de mentale gezondheid zijn volgens Warr
analoog aan de effecten van vitaminen op de fysieke gezondheid, vandaar de naam van het
model. De inname van vitaminen is namelijk van zeer groot belang voor de gezondheid maar
slechts tot op een bepaald niveau. Daarbij kan er een onderscheid worden gemaakt tussen de
vitaminen waarbij excessieve inname geen bijkomende effecten genereert (de vitaminen C en E)
en vitaminen waarbij overdadige inname zeer gevaarlijk kan zijn (de vitaminen A en D). Gemakkelijkheidshalve worden deze twee soorten vitaminen door Warr getypeerd als ‘additional
decrement’ (voor de AD-vitaminen) en als ‘constant effect’ (voor de CE-vitaminen).
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Toegepast op arbeid kan er eveneens worden aangenomen dat er geen lineair verband
bestaat tussen de omgevingsfactoren en de mentale gezondheid. Zo is het bijvoorbeeld weinig
waarschijnlijk dat met elke stijging van de financiële vergoeding, zich een evenredige stijging van
de mentale gezondheid voordoet. Meer waarschijnlijk is het dat een stijging van het inkomen een
grotere stijging van het welbevinden teweegbrengt bij een individu met een lager inkomen dan bij
een individu dat zich al in de hogere inkomensklasse bevindt. Daarenboven kan worden vastgesteld dat een ‘teveel’ van bepaalde gegeerde omgevingsfactoren ook contra-productief kan
werken en resulteert in een daling van het psychisch welbevinden. Doelstellingen die door de
sociale omgeving worden gegenereerd, kunnen bijvoorbeeld tot op een bepaald niveau een
positief effect hebben maar eens boven dat niveau, kan het effect negatief worden. Vandaar dat
er ook in een arbeidssituatie kan worden gesproken van AD- en CE-vitaminen.
De invloed van de omgevingsfactoren lijkt daardoor analoog aan de werking van vitaminen op
de fysieke gezondheid. Toegepast op de arbeidsgerelateerde mentale gezondheid, zijn er
omgevingsfactoren die een AD-patroon volgen en andere die een CE-patroon volgen:
(1)

mogelijkheid tot het uitoefenen van controle

AD

(2)

mogelijkheid tot het gebruiken van kennis en vaardigheden

AD

(3)

doelen die door sociale omgeving worden gegenereerd

AD

(4)

variatie

AD

(5)

duidelijkheid m.b.t. de omgeving

AD

(6)

beschikbaarheid van geld

CE

(7)

veiligheid

CE

(8)

mogelijkheid tot interpersoonlijk contact

AD

(9)

gewaardeerde sociale positie

CE

De relatie tussen beide sets van componenten en factoren wordt daarenboven nog beïnvloed
door persoonlijkheidsaspecten. De mentale gezondheid van een persoon kan inderdaad
nauwelijks worden gezien als een louter antwoord op de aan- of afwezigheid van bepaalde
omgevingsfactoren. Ondanks een bevestiging van de relaties door allerlei onderzoeksresultaten,
kunnen er toch nog aanzienlijke verschillen zijn tussen individuen onderling. Deze verschillen
worden veroorzaakt door persoonlijke eigenschappen van het individu. Drie categorieën zijn hier
van belang: de basis mentale gezondheid van een persoon, zijn/haar waarden (zoals de voorkeur
voor bepaalde omgevingsfactoren) en zijn/haar capaciteiten met betrekking tot bepaalde eisen.
De relatie wordt dus ook beïnvloed door de aan- of afwezigheid van ‘matching characteristics’: die
eigenschappen van een persoon die bevorderlijk zijn voor een verbetering van de mentale
gezondheid. Binnen deze visie volstaat het dus om, rekening houdend met deze individuele
karakteristieken, te sleutelen aan de negen omgevingsfactoren om de mentale gezondheid van
het individu, ongeacht of hij of zij werkend of werkloos is, te bevorderen.
De verdienste van dit model is onmiskenbaar dat het tegemoet komt aan de vaststelling dat
arbeid geen conditio sine qua non is voor een goede mentale gezondheid. Een tekortkoming van
dit model is dan weer dat het, net als het ‘Latente deprivatiemodel’ van Jahoda, een louter
functionalistische visie op arbeid impliceert. Arbeid wordt gereduceerd tot de functies die het
vervult. Deze functionalistische visie heeft dan weer tot gevolg dat het individu wordt benaderd
als een passief wezen: het ondergaat enkel de effecten uit de omgeving zowel in een werkende
als in een werkloze situatie. Nochtans zijn er voldoende onderzoeksbevindingen die aantonen dat
individuen ook op een actieve manier met hun omgeving en hun mentale gezondheid
omspringen. Het actief omgaan met de omgeving en het zelf beïnvloeden van de mentale
gezondheid gebeurt aan de hand van processen van ‘self-categorization’ (zelf-categorisering) en
‘coping strategies’ (omgangsstrategieën). Hier komt dan het derde verklaringsmodel op de
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proppen, namelijk het ‘Coping Strategies model’ van onder andere Fryer & Paine (1986) en Ruth
McFadyen (1995), dat een aanvulling kan zijn op de twee vorige modellen.

3.3.3

Zelf-categorisering, stigma en rolloosheid

Dit derde model gaat ervan uit dat werkloosheid een bedreiging vormt voor de identiteit van
de betrokken werkloze. Volgens de auteur gaat een situatie van werkloosheid gepaard met
gevoelens van lage zelfwaardering en de perceptie van een stigma. Stigma wijst op de ‘evaluatie
van een persoon of zijn gedrag door de sociale omgeving’, een lage zelfwaardering wijst op de
perceptie van een individu van zichzelf eerder dan op een bekommernis omtrent de visie van
andere mensen op henzelf. Dit model tracht te beschrijven en te verklaren hoe de werkloze
reageert op en omgaat met deze identiteitsbedreigingen en dus meteen ook met bedreigingen
voor zijn mentale gezondheid.
Volgens dit model gaan de werklozen, die een zekere verontrusting gewaarworden, hun
situatie onder de loep nemen in twee stadia. De eerste beoordeling gebeurt in termen van het
voor zichzelf uitmaken waar het eigenlijk om gaat? Ze stellen zich de vraag: ‘Heb ik problemen of
gaat het goed met mij, nu of in de toekomst en op welke manier?’ In een tweede beoordeling
gaan zij vaststellen welke de mogelijke manieren zijn om met vorige beoordeling om te gaan:
‘Wat kan ik er aan doen?’
In de eerste beoordeling gaat men zich eerst en vooral afvragen welke kijk ‘de anderen’ op
hen hebben. Hoewel de negatieve visie op werkloosheid in tijden van massale werkloosheid wordt
getemperd, stellen onderzoekers vast dat er nog steeds een stigma aan werkloosheid is
verbonden, zeker in de ogen van de werklozen zelf (zie o.a. Maassen en de Goede, 1987). Een
onderzoek van Breakwell et al. (1984) toonde zelfs aan dat de evaluatie van werklozen door een
groep werkenden negatief was, maar dat deze evaluaties van de werkenden door de werklozen
nog negatiever werden gepercipieerd dan ze in werkelijkheid waren. Een beoordeling neemt niet
alleen plaats op het niveau van de maatschappij maar ook op dat van het individu. Zo wordt het
zelfwaardegevoel door de werkloze geëvalueerd in vergelijking met anderen. Tenslotte vindt er
ook een beoordeling plaats op categorisch niveau, in die zin dat een individu zich de vraag stelt:
‘Ben ik werkend of werkloos?’ Volgens deze ‘Self-categorisation theory’ (Zelf-categoriseringstheorie) gaat het individu een sociale vergelijking maken tussen de categorie waarin hij of zij
zichzelf plaatst of categoriseert en andere sociale categorieën, op zulk een manier dat het zelfwaardegevoel wordt bevorderd. Zo wordt een individu zich pas bewust van de negatieve beeldvorming rond werkloosheid als hij of zij zich daadwerkelijk als werkloze categoriseert. Wanneer
hij of zij zich integendeel categoriseert in termen van bijvoorbeeld zijn of haar vorig beroep, kan
dat worden gezien als een manier van ‘coping’ met het stigma op basis van een alternatieve
identiteit.
Eens een individu zichzelf in de categorie van werklozen heeft ondergebracht, vindt er een
tweede beoordeling plaats: ‘Wat kan ik er aan doen?’ Breakwell (1986: 78) definieert een ‘coping
strategy’ (een omgangsstrategie) als “any activity in thought or deed which has as its goal the
removal or modification of a threat to identity”. Van zulke ‘coping strategies’ bestaan er drie
types:

de

gevoelsgeoriënteerde

strategie,

de

probleem-georiënteerde

strategie

en

de

vermijdingsstrategie. De gevoelsgeoriënteerde strategie richt zich op negatieve emoties die
verbonden zijn aan een gepercipieerd stigma en het verlies van een arbeidsidentiteit. Het betreft
vormen van ‘wishful thinking’, spanningsreductie, afstand nemen, sociale terugtrekking en het
opzoeken van sociale ondersteuning. De probleemgeoriënteerde strategie richt zich eerder op het
probleem dat de stress veroorzaakt en probeert dit probleem weg te werken of te veranderen,
zoals zoeken naar en solliciteren voor een job, uitkijken naar een opleidingsprogramma en het
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vergaren van informatie. De vermijdingsstrategie, tenslotte, bestaat erin dat het individu de
stressor gaat vermijden en op die manier de druk gaat verminderen.
De keuze voor één van deze strategieën is afhankelijk van een aantal persoonlijke factoren
(zoals zelf-categorisering) en situationele factoren (zoals werkloosheidscontext, beheersbaarheid
van de situatie en de aard van de sociale interacties). Verder onderzoekt de auteur hoe deze
processen van zelf-categorisering en ‘coping’ verschillen naargelang van het lidmaatschap van
een individu bij andere sociale categorieën, zoals geslacht, burgerlijke staat, leeftijd, sociale
klasse en etnische identiteit. Zo is er bijvoorbeeld een groot onderscheid tussen mannen en
vrouwen wat betreft zelf-categorisering en coping. Vrouwen lijken zichzelf minder onder te
brengen in de categorie ‘werklozen’ dan mannen. Een verklaring hiervoor kan zijn dat werkloosheid voor hen een stigma betekent maar dat er daarbovenop voor hen een reeks van alternatieve
sociale categorieën bestaan waarin zij zichzelf kunnen onderbrengen: die van huisvrouw en
moeder. Aan deze rollen is geen stigma verbonden en zij kunnen een belangrijke invloed
uitoefenen op het zelfwaardegevoel. Voor mannen daarentegen betekent werkloosheid een
grotere bedreiging voor hun identiteit vermits voor hen de rol van kostwinner nog steeds
prioritair is en er weinig of geen alternatieve identiteiten of categorieën voorhanden zijn. Omdat
mannen minder mogelijkheden hebben om het label van ‘werkloze’ te vermijden, zullen zij –
meer dan vrouwen – een variëteit aan vormen van ‘coping gedrag’ ontwikkelen.
Deze concepten van categorisering en coping, tenslotte, zijn dynamisch en kunnen
veranderen

tijdens

de

werkloosheidsperiode.

Processen

van

zelf-categorisering

verlopen

inderdaad over verschillende stadia en deze beïnvloeden op hun beurt dan weer de gebruikte
coping strategieën. Bovendien kunnen deze processen worden gelinkt aan zelfwaardering en
andere aspecten van de mentale gezondheid, in die zin dat zij de negatieve effecten die uitgaan
van het stigma kunnen inperken.
Het aannemen van een alternatieve identiteit kan niet alleen worden verklaard vanuit het
stigma dat met werkloosheid gepaard gaat. Ook de rolloosheid die inherent is aan een situatie
van werkloosheid, kan de betrokken werkloze naar een alternatieve identiteit doen grijpen
(Elchardus et al., 1995: 135-152). Centraal in deze verklaring staat het begrip ‘rol’, dat kan
worden gedefinieerd als “een sociale positie met daaraan verbonden waarden en opvattingen die
zin geven aan die positie, haar verklaren en inpassen in de sociale wereld”. De maatschappelijke
rol impliceert dus “een bundel van verwachtingen die gelden tegenover een bepaald persoon in
een bepaalde situatie en die tevens een aantal verwachtingen tegenover anderen mogelijk
maakt” (Elchardus et al., 1995: 136). In de context van werkloosheid zijn een aantal rollen van
cruciaal belang: de werkende rol, de rol van huisvrouw, de ziekenrol en de werklozenrol.
Van de werkende wordt verwacht dat hij of zij op tijd komt, zijn werk goed doet en zich
gedraagt volgens de regels die eigen zijn aan zijn/haar beroep (de beroepsrol). Ook ten opzichte
van de huisvrouw/-man worden specifieke verwachtingen gekoesterd: hij/zij dient de kinderen
van school af te halen, eten klaar te maken, de strijk te doen, enzovoort. Deze rol is in onze
samenleving ook een duidelijk omschreven rol, ondersteund door opvattingen die hem zin en
inhoud geven. Bovendien is het een geslachtsgebonden rol, doordat traditiegetrouw nog steeds
meer vrouwen deze rol op zich nemen, terwijl mannen nog steeds meer de kostwinnersrol gaan
vervullen. Een andere voor een werkloosheidsstudie cruciale rol is de – ondertussen klassiek
geworden – ‘ziekenrol’. Parsons (1951) onderscheidde vier verwachtingen voor zieken in onze
samenleving. Allereerst worden zij ontheven van hun normale rolverplichtingen: van personen die
ziek zijn wordt aangenomen dat zij niet aan die verwachtingen en verplichtingen kunnen voldoen.
Zo wordt er van hen niet verwacht dat zij gaan werken tijdens de ziekteperiode. Zij moeten geen
arbeidsprestaties leveren en dit wordt gelegitimeerd aan de hand van een medisch attest. Het is
dus een beslissing van de arts die een toekenning van de ziekterol – en indien de ernst van de
ziekte groot genoeg is ook de arbeidsongeschiktheid – mogelijk maakt. Bovendien is het eigen
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aan de ziekenrol dat de zieke niet verantwoordelijk wordt gesteld voor zijn toestand. Er wordt
aangenomen dat hij of zij van de gangbare verwachtingen afwijkt zonder daaraan schuldig te zijn.
Daarenboven mag hij/zij ook tegenover de anderen een aantal rechtmatige verwachtingen
koesteren. De plichten die door de sociale omgeving worden opgelegd, bestaan erin dat van
zieken wordt verwacht dat zij terug beter willen worden en dat zij daarvoor competente hulp gaan
inroepen (Vranken & Henderickx, 1996: 148).
Anders is het gesteld met de ‘werklozenrol’. Regels en verwachtingen zijn hier niet duidelijk
gepreciseerd, behalve dan dat er van de werkloze wordt verwacht dat hij of zij actief naar werk
blijft zoeken. Bovendien is er heel wat meer onduidelijkheid over de schuldvraag: ‘kan de
werkloze verantwoordelijk worden gesteld voor zijn werkloosheid?’ Terwijl ziekte veeleer wordt
benaderd vanuit een ‘individueel ongevalmodel’, is de heersende visie op werkloosheid veleer
ingegeven vanuit een ‘individueel schuldmodel’. Zelfs wanneer het structurele karakter van de
werkloosheid al lang duidelijk is, bestaat nog de neiging, zowel op het niveau van het individu als
op het niveau van het beleid, de werkloze te culpabiliseren. De werkloze moet aantonen dat hij
bereid is om te solliciteren voor een job, om een opleiding te volgen, om allerlei vervangende
activiteiten uit te voeren. Uitspraken als ‘ze willen niet werken’, ‘werklozen zijn profiteurs’, zijn
bewijzen van een hardnekkige individualisering van de werkloosheid bij heel wat mensen.
Ten tweede bestaat er in tegenstelling tot het gezag van de arts in het toekennen van de
ziekenrol, heel wat minder eensgezindheid met betrekking tot de functie van bemiddelings- en
controlediensten zoals RVA en VDAB. “Een gelijkaardige instelling die met evenveel gezag [als de
arts] kan oordelen over de werkwillendheid en op basis daarvan de werklozenrol kan toekennen,
bestaat echter niet. In onze maatschappij is er met andere woorden wel een toestand van werkloosheid, maar niet een echte werklozenrol” (Elchardus et al., 1995: 138). Maar doordat een rol
meer inhoudt dan enkel rechten en plichten en het tevens een referentiekader biedt waarmee we
de wereld en onze positie daarin interpreteren “zorgt het ontbreken van de werklozenrol voor een
leemte in het leven, als het ware een deficit aan zin en identiteit”. In zijn studie over zelfdoding
stelde Durkheim (1967) vast dat anomie – of een toestand van rolloosheid en normloosheid – een
oorzaak kon zijn van zelfdoding: de anomische zelfdoding. Wanneer mensen een fundamentele
ommekeer in hun leven meemaken en dus geen gereguleerde waarden en normen meer bezitten,
leidt dit tot een fundamentele daling van hun psychisch welzijn en in het extreme geval tot
zelfmoord. Dit gebrek aan sociale zingeving, identiteit en normloosheid kan dan geheel of
gedeeltelijk worden gecompenseerd door het aannemen van een alternatieve identiteit, zoals die
van (pseudo)werkende, die van zieke of die van huisvrouw. Of deze alternatieve identiteiten een
evenwaardig alternatief vormen voor hun uitsluiting uit de wereld van de betaalde arbeid, blijft
echter nog zeer de vraag.

4. Maatschappelijke gevolgen van werkloosheid
Uit het onderzoek van Elchardus et al. (1995: 112) blijkt eveneens dat werkloosheid blijvende
sporen nalaat bij het individu, ook na hertewerkstelling. Zo kennen mensen die een substantiële
werkloosheidservaring achter de rug hebben, een afname van het gevoel controle te hebben over
het eigen leven, een aantasting van het vertrouwen in zichzelf, de medemens, de instellingen en
de samenleving in zijn geheel, een gevoel van kwetsbaarheid en een minder zekere en minder
optimistische visie over de toekomst. Dit betekent dat een grote, steeds groeiende groep mensen
in onze samenleving is ‘getekend’ door werkloosheid. De auteurs stellen zich dan ook terecht de
vraag “welke proportie van mensen met een geschokt zelfvertrouwen een samenleving kan
verdragen zonder symptomen van desintegratie te vertonen”. Effecten van werkloosheid gaan
met andere woorden verder dan het niveau van het individu (het microniveau) en zijn of haar
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psychisch welzijn. Ook op mesoniveau (bijvoorbeeld de stad) en macroniveau (de samenleving)
laat werkloosheid zijn sporen na.

4.1

Werkloosheid en financiële deprivatie

Niet alleen op het vlak van het psychisch welzijn tekent zich een dualisering af tussen de
werkende en de niet-werkende bevolking. Ook wat betreft het materieel welzijn neemt de
polarisering toe. Dit kunnen we afleiden uit analyse van de evolutie van de sociale indicatoren
tussen 1976 en 1997 van het Centrum voor Sociaal Beleid (CSB) (Cantillon et al., 1999).
Vervangingsinkomens lijken steeds minder doelmatig in het opvangen van het armoederisico van
niet-tewerkstelling. De traditionele breuklijn tussen gezinnen met een arbeidsinkomen en
gezinnen die van een vervangingsinkomen moeten rondkomen, wordt steeds scherper. Tussen
1992 en 1997 neemt het armoederisico van de traditioneel hoge risico-categorieën aanzienlijk
toe. Het gaat om de werklozen en arbeidsongeschikte gezinshoofden en ééninkomensgezinnen.
Bij de traditioneel lage risicogroepen zoals de werkenden en de meerinkomensgezinnen
observeerde het CSB een daling van hun – overigens al klein – armoederisico.
Dat de doelmatigheid van de vervangingsinkomens voor uitkeringstrekkers op actieve leeftijd
is afgenomen, geldt in het bijzonder voor de werkloosheidsuitkeringen. Zo stelt het CSB vast dat
het armoederisico van gezinnen met een werkloosheidsuitkering in 1997 bijna zeven procentpunten hoger ligt als in 1985. De huishoudens waarvoor de werkloosheidsuitkering de enige bron
van inkomen is, zagen hun armoederisico stijgen van 30% in 1985 naar bijna 60% in 1997. Eén
van de verklaringen voor deze afnemende doelmatigheid houdt verband met de toename van het
aandeel van de categorieën met het hoogste armoederisico in de bevolking. Een andere
verklaring is de ontoereikendheid van de uitkeringen in relatie tot de koopkrachtontwikkelingen.
De uitkeringen konden namelijk geen gelijke tred meer houden met de welvaartsgroei. Niet alleen
zijn de minimale uitkeringen in verhouding tot het nationaal inkomen per hoofd continu gedaald,
sedert 1986 bleven zij tevens achter op de loonontwikkeling. “Deze ontwikkelingen resulteerden
onvermijdelijk in een afname van de doelmatigheid van de vervangingsinkomens voor de
bevolking op beroepsactieve leeftijd en derhalve in een langzaam groeiende kloof tussen gezinnen
met een arbeidsinkomen en gezinnen die van een vervangingsinkomen moeten rondkomen”
(Cantillon et al., 1999: 4).

4.2

Werkloosheid en armoede en sociale uitsluiting

Vooral vanuit het perspectief van de armoede en sociale uitsluiting blijft (langdurige) werkloosheid of inactiviteit van bepaalde bevolkingsgroepen nog altijd een zeer problematisch
gegeven. Sociale uitsluiting en sociale insluiting hebben betrekking op de mate waarin en de wijze
waarop een bevolkingsgroep wél of niet deelneemt aan de belangrijke maatschappelijke levensdomeinen (zoals arbeid, onderwijs, inkomen, wonen, gezondheid en het socio-culturele leven) en
de hulpverlenings- en algemene welzijnsvoorzieningen die op deze domeinen werden en worden
uitgebouwd (Vranken, 1997; Vranken, Geldof & Van Menxel, 1997: 303-317). Sociale uitsluiting
is daarbij méér dan een toestand van ongelijke deelname, maar wordt gekarakteriseerd door het
bestaan van één of meerdere (algemene en specifieke) breuklijnen tussen de betrokken
bevolkingsgroep en de andere bevolkingsgroepen, tussen hen en de belangrijkste maatschappelijke instituties.
Wanneer we sociale ongelijkheid voorstellen als een continuüm, als een ladder met sporten op
regelmatige afstanden, dan zijn breuklijnen de plaatsen op deze ladder waar één of meerdere
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sporten ontbreken. Er is dan een plots verval inzake de mate en/of wijze van participeren waardoor de betrokkenen zich in een toestand bevinden die kwalitatief anders is dan de toestand van
de andere leden van de samenleving; als problematisch dus. Armoede is dan “een netwerk van
sociale uitsluitingen dat zich uitstrekt over meerdere gebieden van het individuele en collectieve
bestaan. Het scheidt de armen van de algemeen aanvaarde leefpatronen van de samenleving.
Deze kloof kunnen ze niet op eigen krachten overbruggen”. Armoede is met andere woorden een
geheel van onderling verbonden uitsluitingen.
Uitsluiting kan zich dus op verschillende domeinen van het maatschappelijke leven voordoen.
Het domein van de arbeid is daarbij wellicht het belangrijkste domein. “Armoede is namelijk een
netwerk van uitsluitingen, dat zich uitstrekt over vele domeinen van het persoonlijke en publieke
leven van de mensen. Een zwakke positie op de arbeidsmarkt is meestal de eerste schakel in een
keten die begint bij uitsluiting op de arbeidsmarkt en eindigt bij uitsluiting uit het hele maatschappelijk gebeuren” (Vranken, 1996: 14).
Ondanks het feit dat de Belgische sociale beschermingsarrangementen vele werkloze gezinnen
uit de armoede houden, blijft arbeidsmarktparticipatie dus nog altijd de beste garantie voor een
betere levensstandaard, zeker op langere termijn. Toch wordt arbeid steeds schaarser en wordt
de groep potentieel uitgeslotenen steeds groter. Hoewel de laatste jaren/maanden een stabilisering (of zelfs lichte daling in Vlaanderen) van het werkloosheidscijfer optrad, leidt de arbeidsmarkt voor een aanzienlijk grote groep tot uitsluiting. Waar tot eind van de jaren ‘60 de risicogroep beperkt bleef tot de gehandicapten, vallen sindsdien ook vrouwen, migranten, laaggeschoolden en oudere werknemers onder deze categorie. De gevolgen voor de maatschappij van
een toename van de groep van uitgeslotenen en een groeiende polarisering, lijken alsmaar
ondraaglijker.

4.3

Arbeid en sociale cohesie

Net zoals werkloosheid leidt tot maatschappelijk desintegratie en polarisering, zo leidt
arbeidsmarktparticipatie van de leden van een samenleving tot sociale cohesie. Dit houdt dan
weer verband met de sociale aard van arbeid. Arbeid impliceert namelijk op de eerste plaats dat
men de private sfeer verlaat en zich oriënteert op het publieke. Kijken we maar naar de latente
functies van het Latente Deprivatiemodel en we merken meteen dat arbeid de essentiële functie
vervult van het verbinden van individuen met collectiviteiten. Zo bepaalt de tijdsstructuur van de
werkende bevolking de collectieve tijdsstructuur (functie 1). Het verlaten van de privé-sfeer en
het toetreden tot de publieke sfeer brengt (functie 2) sociale contacten en sociale ervaringen met
zich mee. De sociale aard van arbeid situeert zich ook in de doeleinden die aan arbeid verbonden
zijn (functie 3): men zet zich in voor doeleinden die niet persoons- maar collectiviteitsgebonden
zijn. Bovendien bepaalt de status die we uit arbeid verkrijgen onze positie in de samenleving en
de rol die we krijgen toebedeeld (functie 4). Voorheen werd al gesteld hoe belangrijk deze rol wel
is om het ‘sociale verkeer’ in goede banen te leiden. Daardoor biedt het verrichten van arbeid ook
de mogelijkheid vaardigheden te ontwikkelen en uit te drukken die maatschappelijk belangrijk
worden geacht (functie 5).
De sociale betekenis van betaalde arbeid is groot. Arbeid kan worden gezien als een middel
om een inkomen te vergaren en als een verplichting, maar het wordt tegelijkertijd ook altijd
gezien als een plicht en als iets dat verbondenheid met anderen gestalte geeft. De koppeling van
deze betekenissen – niet alleen macht en instrumentaliteit maar ook waardeconformiteit en
gemeenschap – noemen Elchardus en Glorieux (1995: 113) de ‘sociale betekenis’. Volgens de
auteurs is arbeid de enige activiteit die deze specifieke combinatie van de verschillende
betekenissen in zich draagt. “Een arbeidsloos bestaan lijkt ons niet alleen een verhoogd risico op
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verveling in te houden, maar ook een risico op een chronisch deficit aan sociale betekenis. Het is
een bestaan waarin men het gevoel mist dat plichtsvervulling leidt tot beloning en dat
verbondenheid kan samengaan met het nakomen van verplichtingen. (…) Werkloosheid wordt
niet zozeer beleefd als een krenking van een recht [op arbeid] maar als een afwijzing van
verbondenheid en een trivialisering van het plichtsbesef. Het recht op arbeid is de juridische
formulering van wat, fundamenteler, een recht op beleving van waarden en gemeenschap is”.
Arbeidsvervangende activiteiten kunnen misschien wel een zeker gehalte aan sociale betekenis
bezitten, maar kunnen dat van de arbeid nauwelijks evenaren. Deze activiteiten hebben vaak de
eigenschap de sociale verbondenheid te verkleinen en de aard van de sociale banden te
veranderen.
Over de mogelijkheid betaalde arbeid te vervangen door andere activiteiten zegt Vandevelde
(1996: 222) ons nog: “Ongetwijfeld is onze maatschappij rijk genoeg om een grote groep
mensen die niet direct bruikbaar zijn in ons arbeidsbestel, toch een inkomen te geven, waarmee
ze op bescheiden wijze kunnen verder leven, maar een mens kan niet louter als consument
leven”. Consumptieve activiteiten kunnen op korte termijn inderdaad wel enige bevrediging geven
maar er treedt al snel gewenning op. Daarom moet de mens ook altijd tegelijk producent zijn.
Het is door die productie, door die arbeid, dat hij komt tot zelfrealisatie. Dit betekent echter niet
dat de activiteiten buiten de loonarbeid (autonome activiteiten) van geen waarde zijn, integendeel. “Maar een zekere mate van integratie in de 'heteronome sfeer' van markt en loonarbeid is
de beste garantie om zich ook in zijn autonome activiteiten te kunnen ontplooien" (Gorz, 1978).

5.

Tewerkstellingscreatie als brug
waarde versus werkelijkheid

tussen

de

contradictie

Het belang dat door de arbeidsmaatschappij aan arbeid wordt gehecht, staat in schril contrast
met de harde realiteit van het gebrek aan arbeidsplaatsen. Het is duidelijk dat in tijden van grote
en langdurige werkloosheid de (traditionele) arbeidsmarkt niet volstaat om mensen naar arbeid
toe te leiden, waardoor ze van deze functies kunnen genieten. Het aanbod van arbeidskrachten
overtreft de vraag ernaar en arbeid is in onze maatschappij een schaars goed geworden. Van
bepaalde groepen wordt zelfs niet meer verwacht dat zij ooit nog op de arbeidsmarkt
terechtkunnen; zij blijven van de arbeidsmarkt en dientengevolge van de samenleving
afgesneden. Nochtans kan arbeidsmarktparticipatie worden gezien als één van de belangrijkste
middelen – zoniet het belangrijkste – om maatschappelijke integratie en insluiting te realiseren.
Om dit ‘recht op arbeid’ toch te kunnen realiseren, werden bijzondere programma’s opgezet,
waardoor vooral laaggeschoolde en langdurig werklozen naar de arbeidsmarkt en dus naar een
job konden worden toegeleid. Sommige van deze initiatieven zijn dus direct arbeidsmarktgericht.
Andere scheppen dan weer een parallelle arbeidsmarkt (en economie, de zogenaamde ‘sociale
economie’). Nog andere hebben niet direct de manifeste functie van arbeid voor ogen.

5.1

Tewerkstellingscreatie vanuit de sociale sector

Als antwoord op het probleem van de langdurige werkloosheid werden er vanuit de socioculturele sector en de welzijnssector tal van basiswerkingen en experimenten opgezet die zich
richten tot de kansarme groepen op de arbeidsmarkt (Stevens, 1992: 8). Binnen deze basiswerking kunnen er een drietal belangrijke werkingstypes worden onderscheiden: (1) de
werklozenwerking, (2) de opleidings- en werkervaringsprojecten en (3) de tewerkstellingsprojecten.
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De werklozenwerking, de oudste van drie types, vormde een activiteitengeheel, gericht op
vorming, ontmoeting en activering van werklozen. Deze projecten hadden tot doel de negatieve
psychosociale gevolgen van werkloosheid op te vangen door werklozen te organiseren, hun
sociaal isolement te doorbreken en een invulling te geven aan hun vrijgekomen tijd (Stevens,
1992: 8). Naarmate het probleem van de langdurige werkloosheid echter toenam, groeide binnen
de praktijkwerkingen het besef dat een speciale aanpak was vereist voor de groep langdurig
werklozen en dan voornamelijk voor de moeilijk bemiddelbaren onder hen (Stevens, 1992: 9).
Omwille van de laaggeschooldheid van het overgrote deel van de langdurig werklozen, werd
heil gezocht in opleiding en werkervaring die vooralsnog de doorstroming naar de reguliere
arbeidsmarkt dienden te realiseren (Stevens, 1992: 9). Om aan deze doelstelling tegemoet te
komen werden allerlei projecten opgestart die verschillende benamingen meekregen zoals
‘leerwerkplaatsen’, ‘werkervaringsprojecten’, ‘leer(werk)bedrijven’, enz.
In hun ambitie om langdurig werklozen in te schakelen op de arbeidsmarkt, hadden de
opleidingsprojecten al snel de ervaring dat de kansen om door te stromen naar de reguliere
arbeidsmarkt niet voor alle werklozen waren weggelegd. Bovendien groeide in deze leerwerkplaatsen en opleidingsprojecten stilaan het bewustzijn dat productieactiviteiten kunnen samengaan met dienstverlening aan de gemeenschap, dat er gaten zijn in de markt die wegens de
kleine winstmarge door zuiver commerciële bedrijven oninteressant worden geacht en vooral dat
er omwille van het arbeidsintensief karakter van de productieactiviteiten reële perspectieven van
blijvende tewerkstelling voor laaggeschoolden konden worden gerealiseerd (Van Massenhove,
1994: 5). Op die manier ontstond een derde type van projecten - de tewerkstellingsprojecten waarbij tewerkstelling een finaal karakter kreeg.
De wetgever bestempelde deze projecten als ‘sociale economie’. Met sociale economie doelde
toenmalig Gemeenschapsminister De Wulf dus op initiatieven uit de particuliere sector (de
zogenaamde ‘derden’) die duurzame tewerkstelling van de risicowerklozen nastreven. Zij werden
de ‘sociale werkplaatsen’ genoemd. In 1993 werd een beleidskader overeengekomen voor een
andere en nieuwere vorm van werkcreatie, die eveneens onder de noemer sociale economie werd
geplaatst: de ‘invoegbedrijven’. Deze hebben als doelstelling economische activiteiten te
ontwikkelen voor laaggeschoolde langdurig werklozen, waarbij de zelfbedruipendheid vooropstaat
en

het

rendementsverlies

wordt

gecompenseerd

door

middel

van

een

degressieve

loonkostsubsidiëring. In deze potentialiteit van economische en financiële leefbaarheid en hun
beoogde inschakeling in het regulier circuit verschillen de invoegbedrijven dan ook van de sociale
werkplaatsen (Stessens, 1994: 15). Doch, beide situeren zich op het gebied van de convergentie
tussen arbeidscreatie en begeleide tewerkstelling van moeilijk bemiddelbare werkzoekenden.

5.2

Tewerkstellingsinitiatieven: achterliggende filosofie

In de loop van de voorbije twintig jaar ontdekten welzijnswerkers dus het belang van arbeid
als hulpverleningsmethodiek. Aanvankelijk stelden de initiatieven zich de participatie van
gemarginaliseerde groepen aan de arbeidsmarkt tot doel. Deze ‘doelgroepdoelstelling’ wordt
geoperationaliseerd in veranderingsstrategieën ten aanzien van de doelgroep zodanig dat zij op
termijn aan de voorwaarden voldoen om te kunnen participeren aan de samenleving (Daniëls en
Van Elslander, 1995: 59). Eigenlijk komt deze doelstelling neer op het aanpassen van de
doelgroepmedewerker aan de arbeidsmarkt.
Volgens de tweede soort van doelstelling daarentegen, moet de arbeid worden aangepast aan
de doelgroepmedewerker. Deze ‘aanboddoelstelling’ vertrekt vanuit de sociale grondrechten, in
casu het recht op arbeidsparticipatie. Er wordt met andere woorden nagegaan hoe het
(arbeids)aanbod kan worden veranderd teneinde participatie te realiseren. “Daartoe worden er
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inspanningen geleverd om de latente functies van arbeid te realiseren via het creëren van zinvolle
werkgelegenheid, in een markteconomie die sociaal, ecologische en cultureel is gecorrigeerd en
met een bijzondere aandacht voor de doelgroep” (Daniëls & Van Elslander, 1995: 59). De
verschillende tewerkstellingsinitiatieven kenmerken zich steeds door de aanwezigheid van een
mix van deze twee doelstellingen, waarbij nu weer de ene dan weer op de andere doelstelling
wordt beklemtoond.
Zo wordt in de werkervaringsinitiatieven en de invoegbedrijven voornamelijk de doelgroepdoelstelling beklemtoond. De medewerkers van deze initiatieven dienen een zekere potentialiteit
tot doorstroming naar de reguliere arbeidsmarkt te bezitten. Bij de invoegbedrijven wordt er
sowieso van uitgegaan dat de medewerkers doorstroombaar zijn doordat het bedrijf zelf - en dus
ook zijn werknemers - na verloop van tijd volledig moeten zijn geïntegreerd in de reguliere
arbeidsmarkt. Ook in de werkervaringsinitiatieven wordt gestreefd naar een doorstroming van de
deelnemers. De tewerkstelling binnen een productieve setting heeft als doel de deelnemers werkervaring en attitudevorming bij te brengen die ervoor moeten zorgen dat zij binnen een bepaalde
termijn (meestal één jaar) kunnen doorstromen.
Anders ligt het bij de sociale werkplaatsen, die in hoofdzaak de aanboddoelstelling wensen te
realiseren. Er wordt namelijk van uitgegaan dat hun deelnemers weinig tot geen kansen hebben
om ooit aan een reguliere job te geraken. Daarom wordt hen arbeid aangeboden, die volledig is
afgestemd op hun noden en behoeften. Dit betekent echter niet dat doorstroming naar de
reguliere arbeidsmarkt zou worden ontmoedigd of uitgesloten, maar de kans dat dit gebeurt is
wel gering. Tewerkstelling in de sociale werkplaats wordt dan ook aanzien als permanent en is
dus een finaliteitsdoelstelling (De Laet, Van den Bergh & Haelewaeters, 1996: 5). Voor hun
arbeidsprestaties ontvangen de sociaal tewerkgestelden een loon en krijgen daarvoor een voltijds
contract van onbepaalde duur aangeboden. Met betrekking tot de reglementering van deze
sociale werkplaatsen werd op 14 juli 1998 het decreet inzake sociale werkplaatsen goedgekeurd
(BS 2 september 1998), in navolging van de invoering van de experimentele regelgeving door de
Vlaamse overheid in juli 1994.
Met deze reglementering is in de arbeidsorganisatie van de werkvorm van de sociale werkplaatsen een soort bedrijfseconomische logica geslopen. De achterliggende filosofie wordt meer
en meer doordrongen van een doorstromingsgedachte. Initiatieven die worden opgezet met als
oorspronkelijke bedoeling om mensen buiten de arbeidsmarkten (zowel de klassieke als de
‘sociale’) te houden en te concentreren op de latente functies van arbeid, worden ten lange
laatste toch geconfronteerd met de eisen van die arbeidsmarkt. Dat komt wegens de eisen van de
subsidiërende instanties, van de beleidsprioriteiten of wegens een interne dynamiek, veroorzaakt
door de projectverantwoordelijken en door de deelnemers zelf. Op deze manier zijn de ‘sociale
werkplaatsen’ geleidelijk aan in het vaarwater van het competitieve en arbeidsmarktgerichte
denken terechtgekomen (zie o.a. Darmon & Frade, 1998; Felstead, 1998). Bij de erkenning van
sociale werkplaatsen is dus een enigszins ‘pervers’ verdringingseffect opgetreden en niet voor de
eerste keer. Vanaf het ogenblik dat aan initiatieven bedrijfseconomische voorwaarden worden
opgelegd, wanneer een directe of indirecte koppeling aan de ‘normale’ arbeidsmarkt gebeurt,
wordt het zeer moeilijk om deelnemers tewerk te stellen voor wie de latente functies van de
arbeid overheersen.

5.3

Arbeidszorg: de jongste loot aan de tewerkstellingsboom

Naar aanleiding van dit perverterend effect van de regelgeving omtrent de sociale werkplaatsen, heeft er zich in het werkveld een herstructurering voorgedaan. Een aanzienlijk aantal sociale
werkplaatsen stelde namelijk mensen tewerk die, omwille van persoons- of maatschappij-
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gebonden redenen, de verplichtingen verbonden aan een (voltijds) arbeidscontract niet op zich
konden of wilden nemen. Deze werkplaatsen konden dus niet intekenen op het experiment en
vielen dientengevolge uit de subsidieboot. Vandaar dat er zich naast de werkvorm ‘sociale
werkplaats’ een nieuwe werkvorm ontwikkelde onder de naam ‘arbeidszorg’. Nadien begon men
de term sociale werkplaatsen voor te behouden voor ‘erkende’ sociale werkplaatsen (Lauwereys &
Nicaise, 1999: 77). Van deze arbeidszorgcentra die, meestal in de schoot van de al bestaande
sociale werkplaatsen werden opgericht, zijn er momenteel zo een 80-tal actief, die samen aan
1.200 doelgroepmedewerkers arbeid op maat aanbieden. (Neven, 1999: 22). Voor een nadere
toelichting van arbeidszorg verwijzen we naar het volgende hoofdstuk.

Besluit
De scherpe tegenstelling tussen het belang dat wordt gehecht aan arbeid in onze arbeidsmaatschappij enerzijds en het gebrek aan voldoende arbeidsplaatsen anderzijds, heeft zeer
negatieve consequenties voor mens én maatschappij. Op het niveau van het individu komt, door
werkloosheid, de levenskwaliteit in het gedrang. Op het niveau van de samenleving betekent
werkloosheid een constante bedreiging van de sociale cohesie. Om deze negatieve gevolgen
tegen te gaan, stelt de overheid zich dan ook tot taak zoveel mogelijk mensen aan het werk te
krijgen en voor hen het sociaal gewaarborgde ‘recht op arbeid’ te realiseren. Nochtans blijft er
een – vrij grote – harde kern van werklozen bestaan, voor wie de kansen op arbeidsmarkt(re)integratie nagenoeg onbestaande zijn. Om aan dit euvel te verhelpen, werden er voornamelijk vanuit de welzijnssector allerlei initiatieven opgezet om arbeid te creëren, aangepast
aan deze groep van moeilijk tot niet-bemiddelbare werklozen. De vraag is nu of deze vormen van
‘sociale tewerkstelling’ en meer bepaald arbeidszorg, in staat zijn de negatieve gevolgen van
werkloosheid voor individu en maatschappij weg te werken.
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DEEL II
ARBEIDSZORG EN HET ANTWERPS NETWERK
ARBEIDSZORG NADER BEKEKEN:
KENNISMAKING MET HET ONDERZOEKSVELD2

Vooraleer van start te gaan met de beschrijving van de manier waarop het onderzoek werd
uitgevoerd en de resultaten die eruit zijn voortgekomen, willen we eerst nog even stilstaan bij en
dieper ingaan op de vraag wat arbeidszorg eigenlijk is. Dit om de onderzoeksopzet en de analyse
beter te kunnen situeren en duiden. Achtereenvolgens gaan we na wat de stand van zaken is wat
betreft arbeidszorg, welke de knelpunten zijn die binnen de werking worden ervaren en welke de
mogelijke pistes zijn om deze knelpunten uit de weg te ruimen. Het gaat hier om oplossingsstrategieën, die worden voorgesteld door organisaties die bij arbeidszorg betrokken zijn, meer
bepaald het Samenwerkingsverband Sociale Tewerkstelling enerzijds, dat fungeert als overkoepelende en vertegenwoordigende organisatie van alle arbeidszorgcentra en het Antwerps
Netwerk Arbeidszorg anderzijds.

1. Stand van zaken
Momenteel zijn er in Vlaanderen binnen de schoot van de sociale werkplaatsen, het algemeen
welzijnswerk, het opbouwwerk, de gehandicapten- en de geestelijke gezondheidszorg een 80-tal
arbeidszorgcentra actief. Zij bieden tewerkstelling aan zo’n 1.200 doelgroepmedewerkers (Neven,
1999). Over welke gemeenschappelijke kenmerken beschikken deze arbeidszorgcentra nu zodat
ze tot arbeidszorg kunnen worden gerekend?

2

Dit hoofdstuk werd gebaseerd op interne basisdocumenten van het Samenwerkingsverband Sociale
Tewerkstelling (SST) en Antwerps Netwerk Arbeidszorg (ANA): NEVEN, C. (1999) ‘Arbeidszorg: uit zijn
kinderschoenen gegroeid … en nu?’, Berchem, 20 april 1999; VAN DEN BERGH, W., C. NEVEN (1999a)
‘Memorandum. Arbeidszorg in Vlaanderen’, SST, Berchem, 13 september 1999; VAN DEN BERGH, W., C.
NEVEN (1999b) ‘SST Arbeidszorg versus Arbeidszorg VFSIPH’, SST, Berchem, 30 september 1999;
Huysmans, L. (a), ‘Voorstellingsnota arbeidszorg’ A.N.A., Huymans, L. (b), ‘Beleidsplan Antwerps Netwerk
Arbeidszorg voor SIF: 2000-2002’, A.N.A., Huysmans, L. (c), ‘Jaarverslag 1997’, A.N.A., Huysmans, L. (d),
‘Jaarverslag 1998’, A.N.A.; Huysmans, L. (e), ‘Inhoudelijk verslag SIF 1998: stand van zaken met
betrekking tot het behalen van de actieresultaten- en indicatoren., A.N.A.; Huysmans, L. (f), ‘Evaluatie van
de lokale werking arbeidszorg’, A.N.A.; Huysmans, L. (g),

‘Verslag Denkdag 11 februari 1998’, A.N.A.;

Huysmans, L. (h), ‘Denkdag ANA-begeleiders, 3 juni 1999, T’ai’, A.N.A.
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1.1

Gemeenschappelijke kenmerken van arbeidszorg in Vlaanderen

1.1.1

Doelgroep

Deze centra hebben gemeenschappelijk dat zij arbeidsmatige activiteiten aanbieden aan de
meest kwetsbaren op de arbeidsmarkt, aan hen die niet alleen geen aansluiting vinden met de
reguliere arbeidsmarkt, maar die bovendien in het ‘beschermde tewerkstellingscircuit’ uit de boot
vallen. De redenen voor deze precaire positie zijn echter zeer uiteenlopend en kunnen persoonsen/of maatschappijgebonden zijn. Enerzijds richten de centra zich tot personen waarbij
arbeidsmarktparticipatie

wordt

gehinderd

door

‘persoonsgebonden

redenen’:

zoals

lage

stressbestendigheid; psychiatrische problematiek of psychische onstabiliteit; mentale, fysische of
sociale handicap; maar ook meer algemene factoren zoals lage scholingsgraad, leeftijd,
gevangenisverleden, nationaliteit, geslacht. Een tweede reeks persoonsgebonden redenen die niet
van invloed zijn op het al dan niet kunnen werken, maar die een maatschappelijk negatieve
connotatie

hebben,

zijn

bijvoorbeeld

leeftijd,

gevangenisverleden,

nationaliteit,

geslacht.

Anderzijds verwijst de term ‘maatschappijgebonden redenen’ naar het feit dat aan de aanbodzijde
van de arbeidsmarkt weinig of geen arbeid beschikbaar is voor maatschappelijk zwakke groepen
(De Laet, Van den Bergh en Haelewaeters, 1997: 17-18). De doelgroep van arbeidszorg kan dus
worden omschreven als 'die personen die omwille van persoons- en/of maatschappij gebonden
redenen geen arbeidscontract op zich kunnen nemen, noch in het reguliere, noch in het
beschermde tewerkstellingscircuit'.
Dit wil echter niet zeggen dat enkel de risicowerklozen in arbeidszorg terechtkunnen. Ook
andere groepen van mensen, die geen aansluiting vinden in de reguliere of beschermde arbeidsmarkt, kunnen terecht in arbeidszorg. Het zijn dus met andere woorden niet alleen uitkeringsgerechtigde volledig werklozen, maar ook bestaansminimumtrekkers, personen met een ziekteof invaliditeitsuitkering of personen zonder één of ander sociale zekerheidsstatuut, die kunnen
participeren in arbeidszorg.
Meer algemeen gaat het dus om maatschappelijk zwakkere groepen. De positie van maatschappelijke achterstelling waarin deze mensen zich bevinden wordt veroorzaakt door sociale
uitsluiting uit verschillende domeinen van het maatschappelijk leven: inkomen, arbeidsmarkt,
huisvesting,

onderwijs,

gezinssituatie,

gezondheid,

rechtsbedeling

en/of

collectieve

voorzieningen.

1.1.2

Doelstellingen

De doelstellingen van arbeidszorg situeren zich op drie vlakken (Huysmans, (a)). In eerste
instantie beoogt arbeidszorg, via het aanbieden van arbeidsmatige activiteiten binnen een
productieve en/of dienstverlenende setting, het ‘recht op arbeid’ - dat door het feit dat het in
onze grondwet is ingeschreven aan iedereen moet worden toegekend - te realiseren voor die
personen die in het reguliere circuit of in andere beschermde tewerkstellingsinitiatieven geen
plaats meer vinden.
In tweede instantie beoogt arbeidszorg de maatschappelijke integratie en participatie van
personen die zich in een achtergestelde positie bevinden, te bevorderen. Via het opzetten van de
hierboven vermelde arbeidsmatige activiteiten stelt arbeidszorg zich enerzijds tot doel allerlei
problematische factoren die de kansen op welzijn en maatschappelijke (her)integratie en participatie bedreigen of verminderen, te signaleren, te voorkomen, te verminderen en/of op te lossen.
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Anderzijds stelt arbeidszorg zich tot doel de doelgroepmedewerkers in staat te stellen mee te
genieten van de latente functies van arbeid.
De arbeidsmatige activiteiten die worden aangeboden om dit recht op arbeid te realiseren en
de integratie en de participatie te bewerken, voldoen echter aan een aantal voorwaarden. Allereerst wordt er gewerkt binnen een productieve en/of dienstverlenende setting waarbij producten
worden gemaakt of diensten worden verleend die op regelmatige basis worden verkocht of
aangeboden. In deze activiteiten primeert de inschakeling van de doelgroepmedewerkers echter
op het winstoogpunt. Door het zo optimaal mogelijk benutten (ontwikkelen) van de (potentiële)
capaciteiten van de doelgroepmedewerkers, en rekening houdend met de aanwezige omkadering,
wordt wel beoogd een zo hoog mogelijk rendement te behalen met deze doelgroepmedewerkers.
Met andere woorden, binnen de arbeidszorgcentra wordt door het optimaliseren van het
functioneringsniveau van de medewerkers een zo optimaal mogelijke rentabiliteit nagestreefd.
‘Inzet’ van de medewerker wordt belangrijker geacht dan zijn ‘rentabiliteit’.
Bovendien worden een aantal vereisten gesteld met betrekking tot de organisatie van het
productie- en/of dienstverleningsproces:
-

Zo wordt er gewerkt binnen een ‘beschermd milieu’ waarbij de doelgroepmedewerkers
continu en intensief worden begeleid. Per vijf à zes voltijdse equivalente (VTE) doelgroepmedewerkers wordt tekens één begeleider ingezet.

-

Ten tweede kenmerken de arbeidsmatige activiteiten zich door het feit dat alle stressverwekkende factoren (zoals bijvoorbeeld het werktempo) worden geminimaliseerd, zoniet
zelfs volledig weggenomen. Tijdsdruk wordt opgevangen door een goede organisatie van
het productie- en/of dienstverleningsproces en door de werkbegeleiders.

-

Ten derde is de inschakeling per definitie een groepsmatig gebeuren. Men hanteert de
groepsdynamica en de interpersoonlijke communicatie als onmisbare schakel om de
sociale reïntegratie en participatie aan arbeid voor te bereiden. Men gaat er daarbij vanuit
dat men zich moet kunnen richten op anderen om vat te krijgen op het leven, om keuzes
te maken en er de gevolgen van te dragen. Vandaar het belang dat men hecht aan
efficiënt communiceren om zich in het omringende sociaal systeem te integreren en, meer
algemeen, om een beeld kunnen opbouwen van hoe onze samenleving werkt.

-

Ten vierde staat de term ‘maatwerk’ centraal gedurende de ganse tewerkstellingsperiode.
Dit betekent dat de plaats die de medewerker heeft binnen het ganse productie- en/of
dienstverleningsproces, altijd en onmiddellijk kan worden afgestemd op de capaciteiten en
(momentane) beperkingen (‘terugval’) van de medewerkers. Het is dus niet zoals in de
sociale werkplaatsen, waar na verloop van tijd iedereen een min of meer vaste plaats
heeft binnen het arbeidsproces en daar zijn vast toebedeelde, specifieke taak moet
verrichten.

-

Tenslotte moet het productieproces volgens de visie van arbeidszorg, toelaten dat er tijd
kan worden vrijgemaakt voor nuldelijnsopvang op de werkvloer. Dit betekent dat bij de
socio-professionele inschakeling van de doelgroepmedewerker, het sociale en het
professionele aspect tegelijkertijd moeten worden aangepakt. Naast het verwerven van
specifieke vaktechnische vaardigheden, worden ook persoonlijke en sociale ontwikkeling,
de ontplooiing en het welzijn van de medewerkers zoveel mogelijk bevorderd.

Een derde en laatste doelstelling die wordt nagestreefd in arbeidszorg is om de medewerkers
een leefbaar minimum inkomen te geven. Dit wil zeggen dat de doelgroepmedewerker zijn
sociale zekerheidsstatuut (indien hij of zij er één heeft) behoudt en dat men tracht de doelgroepmedewerker een aanvullende vergoeding uit te betalen voor het door hem gepresteerde werk tot
minstens het minimum leefbaar inkomen. Er wordt wel op toegekeken dat de inschakeling in
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arbeidszorg de uitkering van een vervangingsinkomen niet in het gedrang brengt. Daarom wordt
getracht met de respectievelijke uitbetalingsinstellingen een regeling te treffen voor elke
individuele doelgroepmedewerker.

1.1.3

Methodiek

Om deze doelstellingen te realiseren, wordt een methodiek gehanteerd die eigen is aan
arbeidszorg (Huysmans, (a)). De mogelijkheden en de beperkingen van de doelgroepmedewerkers vormen het uitgangspunt bij de uitbouw van de arbeidszorgcentra. Dit gegeven
stuurt eveneens de dynamiek in het arbeidszorgcentrum (de mogelijkheden en beperkingen van
de doelgroepmedewerkers zijn immers geen statisch gegeven). De methodiek in de arbeidszorgcentra wordt gekenmerkt door een sterk geïndividualiseerde benadering van de doelgroepmedewerkers, die duidelijk verschillend is van de benadering in het traditionele economisch
circuit. Deze benadering uit zich enerzijds in een arbeidszorgovereenkomst (van onbepaalde
duur) tussen het arbeidszorgcentrum en de doelgroepmedewerker en, anderzijds, in een
individuele begeleiding. In deze overeenkomst wordt geregistreerd welke uren en dagen de doelgroepmedewerkers wensen te komen werken en het biedt hen tevens een soort garantie naar de
toekomst toe. Het opstellen van een overeenkomst van onbepaalde duur tussen het arbeidszorgcentrum en de doelgroepmedewerker dient de doelgroepmedewerker, naast rechtszekerheid, een
psychologisch belangrijke garantie van een lange-termijnverbintenis te bieden. De overeenkomst
wordt geschraagd door een huishoudelijk reglement dat zij dienen na te leven en door veiligheidsvoorschriften die

aan alle

doelgroepmedewerkers

moeten

worden overhandigd. De

individuele begeleiding concretiseert zich rond de zogenaamde methodiek-mix. Deze bestaat uit
vier factoren die onderling sterk afhankelijk zijn, namelijk persoonsgebonden, groepsdynamische,
technische en cognitieve factoren.
Ten tweede wordt via een begeleidingsplan de verantwoordelijkheid van zowel het arbeidszorgcentrum als van de doelgroepmedewerker om de vooropgestelde doelstellingen te bereiken
geformaliseerd. Gedurende de oriënteringsfase die aan de inschakeling voorafgaat worden alle
factoren die tewerkstelling in het regulier en beschermd arbeidscircuit bemoeilijken geïnventariseerd. Op basis van deze inventarisatie wordt een taakverdeling opgesteld tussen het arbeidszorgcentrum, de doelgroepmedewerker en de derden (bijvoorbeeld welzijnsvoorzieningen) met
betrekking tot de regelmatige evaluatie van de arbeidsmogelijkheden van de doelgroepmedewerker. Mocht hierbij duidelijk worden dat de doelgroepmedewerker meer baat heeft bij een
opleidings- of tewerkstellingsproject dat een rechtstreekse doorstroming naar de arbeidsmarkt
beoogt, zal een doorverwijzing ook binnen deze individuele begeleiding worden opgenomen.
Bovenop de geïndividualiseerde benadering van de doelgroepmedewerker is er, binnen de
visie van arbeidszorg, ook aandacht voor het functioneren van de doelgroepmedewerkersploeg in
zijn geheel. Binnen de visie van arbeidszorg vormen werken in groepsverband, omgaan met
hiërarchie, arbeidsveiligheid, ... een belangrijke factor bij het verwerven van sociale vaardigheden. Vertrouwen in de groep én in de begeleider is binnen deze kijk een conditio sine qua non
om open te staan voor nieuwe dingen, om zo hun eigen leven in handen te nemen. Door samen
te werken, te pauzeren, te eten meent men de doelgroepmedewerkers een eigen plaats binnen
de groep te kunnen laten verwerven waardoor hun eigenwaarde toeneemt. De begeleider speelt
hier een dubbelrol: hij is zowel groepswerker als ‘ploegbaas’.
Een individueel begeleidingsplan kan maar slagen als het kadert binnen een groter geheel van
werkplanning, arbeidsorganisatie en werkafspraken. Het algemeen methodiekrapport moet
daarom in grote lijnen de groei-doelstellingen en de daaraan gekoppelde manier van werken
weergeven.
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Er wordt geregeld overleg gepleegd tussen het begeleidend kader onderling en tussen de
medewerkersploeg en het begeleidend kader. Onder meer tijdens deze overlegmomenten moet
de filosofie van ‘arbeid op maat’ haar concretisering voor het geheel van het arbeidszorgcentrum
krijgen. Op basis van ervaringsuitwisselingen tussen het begeleidend kader, wordt de methodiek
arbeidszorg verder uitgediept en geconcretiseerd.

1.1.4

Regelgeving en subsidiëring

Tot op heden is er nog geen regelgeving opgesteld voor de gehele sector van de arbeidszorg.
Wel ontwikkelde het Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap
(VFSIPH) een experimentele regelgeving voor arbeidszorg binnen de gehandicaptensector (zie
1.2). Ook de subsidiëring verloopt zeer fragmentair en er is dus nog steeds sprake van een
structurele subsidiëring. De werking van arbeidszorg werd en wordt met allerlei vormen van
fragmentaire (niet-reguliere) projectmiddelen gefinancierd, zoals het vroegere Vlaams Fonds voor
Integratie van Kansarmen (VFIK), het Bijzonder Fonds voor Maatschappelijk Welzijn (BFMW) en
het huidige Sociaal Impulsfonds (SIF). Ook gaf de minister van Welzijn de voorbije drie jaar
subsidies in het kader van de niet-gereglementeerde toelagen aan enkele arbeidszorginitiatieven.
Bovendien kregen enkele arbeidszorgcentra gesco’s toegewezen en werd arbeidszorg opgenomen
in de SIF-beleidsplannen van een veertigtal gemeentebesturen (Van Den Bergh & Neven, 1999a).

1.2

Arbeidszorg over de grenzen heen

1.2.1

Sectorieel

De meeste arbeidszorgcentra zijn ontstaan uit de sociale werkplaatsen, die op hun beurt zijn
ontstaan uit initiatieven in de welzijnssector, de socio-culturele sector en het opbouwwerk. Ook in
andere sectoren kunnen soortgelijke vormen van tewerkstelling worden teruggevonden. Onder
invloed van de nieuw ontwikkelde visies op integratie en normalisatie in de gehandicaptensector
en psychiatrische rehabilitatie, ontwikkelden zich eveneens gelijkaardige werkvormen in de
geestelijke gezondheidszorg en in de gehandicaptensector. Dagcentra willen aan personen met
een handicap een milieu aanbieden waarin zij zich optimaal kunnen ontplooien, via het
organiseren

van

arbeidsmatige

activiteiten.

Dagactiviteitencentra

zijn

opgericht

om

(ex)psychiatrische patiënten, een ‘bezigheid’ te geven (Van Den Bergh & Neven, 1999a: 7).
Deze centra hanteren dezelfde methodiek om de doelstellingen ‘recht op arbeid’ en
‘(re)integratie en participatie via arbeidsmatige activiteiten binnen een productieve en dienstverlenende sector’, te bereiken. In tegenstelling tot het niet-categoriale aanbod van de eerder
ontwikkelde arbeidszorgcentra, is hun doelgroep echter beperkt en categoriaal. Zo bestaat de
doelgroep van de niet-categoriale arbeidszorgcentra uit: “alle personen die omwille van persoonsen

/

of

maatschappij

gebonden

redenen

op

het

moment

van

hun

instap

in

het

arbeidszorgcentrum niet kunnen werken in het regulier of beschermd tewerkstellingscircuit”.
Vermits alle ‘categorieën’ hier terechtkunnen, worden ze niet-categoriaal genoemd. In de centra
uit de gehandicaptensector kunnen daarentegen enkel personen met een handicap terecht die bij
het Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap (VFSIPH) zijn
ingeschreven, waardoor de voorzieningen categoriaal worden genoemd. De huidige populatie van
de categoriale voorzieningen (de dagcentra en dagactiviteitencentra) kan dus terecht in de nietcategoriale initiatieven. In de omgekeerde richting is deze beweging echter beperkt. Zo kan het
kansarme doelpubliek niet steeds terecht in deze categoriale voorzieningen.
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Bovendien staat in de arbeidszorgcentra binnen de gehandicaptensector het concept van de
supported employment centraal. Dit is “het geheel van maatregelen aan werkgever en medewerker met een handicap, waardoor het mogelijk wordt dat een persoon met een handicap een
betaalde baan kan verwerven en behouden” (Van den Bergh & Neven, 1999). Binnen de nietcategoriale arbeidszorginitiatieven staat deze doorstroming naar betaalde arbeid echter niet
centraal. De tewerkstelling kan net zo goed permanent zijn. Doorstroming naar de reguliere
arbeidsmarkt is dan geen doelstelling op zich, maar eerder een aangenaam neveneffect dat mee
een gevolg kan zijn van deelname.
Een ander verschilpunt tussen de categoriale en niet-categoriale voorzieningen is dat de voorzieningen uit de gehandicaptensector vooroplopen wat betreft regelgeving en subsidiëring. Op 4
mei 1999 werd namelijk het ‘Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van de voorwaarden
voor de goedkeuring en de subsidiëring van projecten in het kader van het experiment arbeidszorg voor personen met een handicap’ (B.S. 24/07/1999) goedgekeurd. Deze regelgeving en de
eraan verbonden subsidiëring geldt echter enkel voor de initiatieven die zich situeren binnen de
gehandicaptensector (Van Den Bergh & Neven, 1999b).

1.2.2

Regionaal

Stilaan ontwikkelen zich in Vlaanderen regionale overlegstructuren tussen de arbeidszorgcentra, meestal op het niveau van de provincie of op grootstedelijk niveau (Van Den Bergh &
Neven, 1999a: 15-16). Zo komen in Limburg sinds 1996 diverse Limburgse centra bij elkaar om
de methodiek Arbeidszorg inhoudelijk verder uit te diepen en dit rekening houdend met de
specifieke Limburgse situatie. Deze sectoroverschrijdende samenwerking werd geformaliseerd op
27 november 1998 door de oprichting van de vzw ‘Consortium Arbeidszorg Limburg’. Momenteel
zijn er zeventien Limburgse arbeidszorgcentra uit verschillende sectoren aangesloten bij het
Consortium. Zij bieden opvang aan 370 doelgroepmedewerkers. Het Consortium krijgt de steun
van het provinciebestuur. Deze overlegorganen treden op provinciaal vlak sturend op met
betrekking tot een evenwichtig spreidingsbeleid en dit zowel naar voorzieningen, productie als
naar doelgroepen toe.
In West-Vlaanderen is men begin 1997 voor de eerste keer rond de tafel gaan zitten met een
aantal arbeidszorgcentra uit de regio Brugge. Dit overleg werd verder opengetrokken en sinds
december 1997 komt men geregeld samen met verschillende arbeidszorgcentra uit de provincie
West-Vlaanderen. In januari 1999 verschenen de statuten van de opgerichte vzw ‘Steunpunt
Arbeidszorg West-Vlaanderen’ in het Belgisch Staatsblad. Het provinciebestuur beslist een
provinciale toelage toe te kennen aan de aangesloten werkende arbeidszorgcentra. Het
‘Steunpunt Arbeidszorg West-Vlaanderen’ krijgt eveneens provinciale middelen voor vorming en
sensibilisering. Momenteel zijn er vijftien arbeidszorgcentra aangesloten bij het SAZ. Ze bieden
arbeid op maat aan een 250-tal doelgroepmedewerkers.
Tegemoetkomend aan de vragen binnen de sector besloot ook het provinciebestuur van OostVlaanderen deze nieuwe sector financieel te ondersteunen zolang er geen decretale regelgeving
werd ontwikkeld. Met de ondersteuning van SST werden de eerste contacten gelegd en de eerste
krijtlijnen voor een provinciaal overleg uitgetekend. Op 6 augustus 1999 vond de oprichtingsvergadering plaats van het ‘Platform Arbeidszorg Oost-Vlaanderen’. Twintig Arbeidszorgcentra
sloten aan en zij vertegenwoordigen een 330-tal doelgroepmedewerkers.
In Vlaams Brabant bevindt de provinciale samenwerking zich nog in een embryonale fase.
Alhoewel nog niet gestructureerd en geformaliseerd, komen de verschillende arbeidszorgcentra gelinkt aan de sector sociale tewerkstelling en het Algemeen Welzijnswerk (AWW) - soms samen
rond bepaalde problematieken zoals bijvoorbeeld de verzekering van de doelgroepmedewerkers,
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subsidieaanvragen en dergelijke meer. Momenteel betreft het een zevental arbeidszorgcentra die
arbeidszorg bieden aan een honderdtal doelgroepmedewerkers.
In Antwerpen tenslotte, werd een hecht samenwerkingsverband op grootstedelijk niveau
opgestart. Negen Antwerpse voorzieningen uit het Algemeen Welzijnswerk, het Opbouwwerk en
het Buurtwerk bouwden er samen één arbeidszorgcentrum uit: het Antwerps Netwerk Arbeidszorg
(A.N.A.). Zij worden financieel ondersteund met middelen uit het SIF-Antwerpen. Zij vangen
dagelijks een honderdtal doelgroepmedewerkers op. Buiten A.N.A zijn er, voor zover bekend,
zeker nog een tiental arbeidszorgcentra (gelinkt aan sociale tewerkstelling en AWW) actief in de
provincie, waardoor er aan wordt gedacht om ook op provinciaal niveau een overlegplatform op
te richten. Tot op het heden is dit echter nog niet gebeurd.

1.3

Antwerps Netwerk Arbeidszorg nader bekeken

In het najaar van 1997 ging het arbeidszorgcentrum A.N.A. dus van start. Negen Antwerpse
organisaties besloten een hecht samenwerkingsverband rond arbeidszorg op te starten.
Sedertdien breidde het personeelsbestand uit van negen naar twaalf begeleiders en het aantal
deelnemende initiatieven van negen naar tien. De administratie en de coördinatie berusten bij het
algemeen A.N.A.-secretariaat, bestaande uit één coördinator, recent aangevuld met één administratief medewerkster. Het secretariaat staat eveneens in voor de ondersteuning van de deelnemende arbeidszorgcentra, waarbij elk initiatief de autonomie behoudt om haar interne werking
te bepalen.

1.3.1

Deelwerkingen

Het werkterrein van A.N.A. omvat drie sectoren: het verbeteren van gezondheid en voeding,
het verbeteren en optimaliseren van de woon- en leefsituatie en milieuzorg door recyclage en
materiële hulpverlening. Deze diensten worden verleend aan kansarmen en zijn veelal geconcentreerd in de kansarme buurten van Antwerpen zoals de wijk Sint-Andries, Borgerhout en Deurne.
De concrete activiteiten liggen verspreid over verschillende lokaties. Elke deelwerking streeft, naast
een meerwaarde voor de doelgroepmedewerkers, een maatschappelijke dienstverlening na. Het
recyclage-aspect dient bij te dragen tot de zinvolheid van de activiteit en het eindproduct. Binnen
deze drie deelwerkingen is er regelmatig overleg en wordt er zoveel mogelijk samengewerkt,
zowel inhoudelijk als praktisch (Huysmans, (d): 5-17). De drie verschillende deelwerkingen zijn
samengesteld uit de volgende arbeidszorgcentra:

1.3.1.1

De deelwerking ‘Gezondheid en Voeding’

Binnen deze deelwerking wordt zoveel mogelijk met natuurproducten gewerkt door biologische teelt, biologische broden en maaltijden te produceren. Bovendien staat de samenwerking
tussen de arbeidszorgcentra centraal doordat het ene arbeidszorgcentrum het andere kan
bevoorraden met producten die door deze laatste worden verwerkt. Deze deelwerking wordt
gedragen door volgende organisaties: De Vlier vzw (bakkerij de Vlier), Buurtwerk Posthof vzw
(Bistro P) en P.C. Taalfabet -Sint Andries vzw (boerderij ‘t Wagewiel).
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a)

Boerderij ‘t Wagewiel
Het arbeidszorgcentrum van P.C. Taalfabet omvat boerderij ‘t Wagewiel waar wordt getuinierd

en allerlei producten worden verbouwd. Zowel de serrecultuur als de tuinbouw in volle grond
gebeuren zoveel mogelijk biologisch. Medewerkers helpen mee bij het planten en kweken van
groenten en kruiden. De boerderij beschikt eveneens over pluimvee, geiten, schapen, konijnen en
ezels. De dagdagelijkse verzorging van deze dieren wordt door de medewerkers van het arbeidszorgcentrum opgenomen. Bistro P kan groenten en pluimvee van deze boerderij verkrijgen.
Tijdens de wintermaanden worden de producten verwerkt (o.a. confituur, inleggen van groenten).

b)

Bakkerij De Vlier
De Vlier is een kleine bakkerij waar onder begeleiding elke dag een veertigtal broden worden

gebakken. Andere specialiteiten als pistolets, koekjes en pizza’s worden op bestelling gemaakt.
Het groepsproces en een ‘stap-voor-stap’-opleiding in de bakkersstiel gaan hier hand in hand. De
Vlier levert het brood voor de maaltijden in Bistro P. Opvangcentrum de Vlier verhuisde in
september 1998 naar een andere lokatie. Dit bracht met zich mee dat het bakkerijproject sinds
juli voor onbepaalde tijd stil ligt.

c)

Bistro P
Het arbeidszorgcentrum van Buurtwerk Posthof bestaat uit het openhouden en uitbaten van

cafetaria Bistro P waar onder meer buurtmaaltijden worden bereid. Medewerkers leren hier
ervaring opdoen met toogwerk, het bereiden van snacks en maaltijden en het bedienen van
klanten. De medewerkers worden ingeschakeld bij het samenstellen van de menu’s en de
aankopen. De nadruk ligt op een gezond samengestelde voeding. Op aanvraag verzorgt Bistro P
recepties. Een belangrijk aspect van Bistro P is het contact van de doelgroepmedewerkers met de
klanten van de cafetaria. Voor het bereiden van hun maaltijden maken zij gebruik van de broden,
gebakken door Bakkerij De Vlier en van de producten, geleverd door de Boerderij ‘t Wagenwiel.

1.3.1.2

De deelwerking ‘Wonen en Renovatie’

Hierin zitten centra met een atelierwerking die zich concentreren op het herstellen van
tweedehands meubelen, projecten die zich richten naar ‘verhuis’ in zijn ruimste context en een
renovatieproject. Doelgroepmedewerkers kunnen op hun eigen tempo leren hoe kleine herstellingen uit te voeren en hoe om te gaan met zaag- en schuurmachines. Stapsgewijs worden de
eerste beginselen van loodgieterij of elektriciteit uitgelegd. De deelwerking ‘Wonen’ bestaat uit
een samenwerking tussen Werkatelier Binnenstad vzw en Wotepa Welzijn vzw (Atelier Woninginrichting), De Wal vzw (De Memel), ‘t Magazijn vzw (hout) en Revos vzw.

a)

De Memel
In ‘De Memel’, het werkatelier van De Wal vzw, worden medewerkers ingeschakeld bij het

verfraaien en toegankelijk maken van studio’s voor minder validen. In het atelier worden eveneens meubelen hersteld. Verder is er ook een hobbyruimte met een naaihoek voor het maken van
gordijnen en het herstofferen van zetels.
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b)

Atelier Woninginrichting
Het arbeidszorgcentrum van Werkatelier Binnenstad-Wotepa omvat een ‘Atelier Woning-

inrichting’ waarbij kansarmen worden geholpen bij de organisatie en uitvoering van een verhuis.
Medewerkers zorgen voor het in- en uitpakken en het herinrichten na de verhuis (meubelen in
elkaar steken, lampen ophangen, kastdeuren repareren, …).

c)

Houtatelier van ‘t Magazijn
In het atelier worden allerlei (interne) kleine klussen verricht. Op bestelling worden houten

speelgoed en kleine kastjes, stoelen en tafels gemaakt. In 1998 werd een productielijn voor prikborden ontwikkeld.

d)

Revos (Recreatieve Vaart voor Oude Schepen)
Revos startte in augustus 1999 met de restauratie van een antiek zielschip, de Trotter. Mede-

werkers helpen mee het binnenhoutwerk restaureren, kleine herstellingen aan de romp uit te
voeren, schilderen en touwen splitsen. Aan het museumdok op ‘t Eilandje (Bonapartedok) wordt
een atelier ingericht. Na een korte voorbereidingsperiode van veertien dagen ging arbeidszorgcentrum Revos van wal.

1.3.1.3

De deelwerking ‘Recyclage’

In de deelwerking ‘recyclage’ wordt er gewerkt rond en bewust omgegaan met het herwerken
en hergebruiken van afgedankt materiaal. Deze deelwerking omvat Mensenhulp vzw (Sorteercentrum en Stekersploeg), Jovo-Amok vzw (‘t Fietsateljee) en ‘t Magazijn vzw (kinderfietsjes).

a)

Sorteercentrum
In het Sorteercentrum van Mensenhulp wordt kleding en ander textiel geselecteerd voor

verkoop aan tweedehands winkels. Wat onverkoopbaar is, wordt herbruikt als vodden voor de
fietsateliers. De medewerkers worden ook ingeschakeld voor boodschappen, het onderhoud van
de werkplaats en eenvoudig administratief werk. De doelgroepmedewerkers bepalen zelf of ze
een vaste taak verrichten of afwisselend werk verkiezen, of ze alleen werken of met een collega.

b)

De Stekersploeg
De Stekersploeg ging van start in augustus 1998. Dit arbeidszorgcentrum bedeelt zakken van

Mensenhulp over heel België. Via deze weg wordt aan particulieren gevraagd de zakken met
gebruikte kleding en schoeisel op te vullen. Op vastgestelde dagen worden deze zakken
opgehaald en naar het sorteercentrum gebracht.

c)

‘t Fietsateljee
In ‘t Fietsateljee van Jovo-Amok worden jonge mensen ingeschakeld voor de reparatie van

fietsen. Medewerkers leren eigenhandig hoe van enkele wrakken opnieuw een rijklare fiets te
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maken. Medewerkers worden ingeschakeld bij alle taken die in het ateljee voorkomen: reparatie,
demontage, recyclage en winkelbediening.

d)

‘t Magazijn (fietsherstelling)
Naast een houtatelier (zie 1.3.1.2) werd in ‘t Magazijn ook een fietshersteldienst onder-

gebracht die zich toelegt op de herstelling en montage van kinderfietsen. De fietsjes worden
volledig uit elkaar gehaald, de kader wordt herspoten en de onderdelen worden zorgvuldig terug
gemonteerd. Het herstellen van kinderfietsen kan worden opgesplitst in verschillende deelprocessen: volledige demontage (onderdelen van kader), schuren, grondverf en kleur spuiten van
kader, montage van onderdelen op herspoten kader, eventueel nieuwe stukken monteren.
Hoewel de twee activiteiten – die van het houtatelier en die van de fietshersteldienst – binnen
hetzelfde arbeidszorgcentrum worden uitgevoerd, behoren beide activiteiten tot verschillende
deelwerkingen.

1.3.2

Belang van netwerkvorming

Tussen deze verschillende organisaties die rond een gelijkaardig concept werken - binnen de
deelwerkingen dus - bestaat een hecht samenwerkingsverband (Huysmans, (d)). Zo worden de
begeleiders van de arbeidscentra op geregelde tijdstippen bij elkaar gebracht om na te denken
over de methodiek van arbeidszorg en andere meer inhoudelijke aspecten en deze verder uit te
diepen. Ook worden er voor deze begeleiders gezamenlijke vormingssessies georganiseerd.
Binnen de drie deelwerkingen is er eveneens regelmatig overleg en wordt er zoveel mogelijk
samengewerkt, zowel inhoudelijk als praktisch. Begeleiders staan in directe verbinding met elkaar
en kunnen op elkaar beroep doen, zowel met praktische als met inhoudelijke vragen. Op die wijze
wordt de aanwezige knowhow gebundeld en optimaal aangewend.
Het nauwe samenwerkingsverband binnen A.N.A. en binnen de deelwerkingen maakt het
mogelijk dat doelgroepmedewerkers in verschillende arbeidszorgcentra terechtkunnen, waardoor
er een waaier aan arbeidsmatige activiteiten kan worden aangeboden. Uitwisseling van doelgroepmedewerkers tussen de verschillende centra en het bezoeken van andere arbeidszorgcentra
door de doelgroepmedewerkers wordt dan ook erg gestimuleerd.
Niet alleen binnen A.N.A. wordt er aan netwerkvorming gedaan, maar ook met organisaties
van buitenaf. Zowel bij de rekrutering van doelgroepmedewerkers als bij de dienstverlening en
begeleiding is er een nauwe samenwerking met de doorverwijzende instanties. Door een intensieve mailing en persoonlijke voorstellingsrondes tracht A.N.A. bekendheid te verwerven onder
doorverwijzende instanties. Enkele arbeidszorgcentra kennen een vrij vlotte doorverwijzing vanuit
hun ‘moederorganisaties’ (dit zijn de organisaties waarvan de arbeidszorgcentra een onderdeel
uitmaken), andere rekruteren bij een grote verscheidenheid aan doorverwijzende instanties.
Stilaan ontstaan er losse samenwerkingsverbanden tussen arbeidszorgcentra en doorverwijzers.
Bovendien wordt deze samenwerking vaak nog opgevoerd om voor de doelgroepmedewerkers
een meer adequate begeleiding te voorzien. Een groot deel van de doelgroep in arbeidszorg
kampt namelijk met psychologische problemen van allerlei aard. Om deze op een voldoende
professionele manier op te vangen, worden contacten onderhouden met de doorverwijzende
instanties. Deze doorverwijzende organisaties zijn namelijk ook dikwijls de organisaties die de
doelgroepmedewerker extern (dit wil zeggen, begeleiding die gebeurt buiten arbeidszorg)
begeleiden. In de meeste gevallen werden vaste contactpersonen aangesteld zodat de externe
begeleiding en de begeleiding in het kader van arbeidszorg beter op elkaar kunnen worden
afgestemd.
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Hoewel er doelgroepmedewerkers zijn voor wie de tewerkstelling in arbeidszorg permanent is,
bestaat er ook een andere groep van doelgroepmedewerkers die nog wel kansen hebben om aan
de slag te geraken in de reguliere of beschermde arbeidsmarkt. Inschakeling in arbeidszorg kan
voor sommige doelgroepmedewerkers een opstap zijn naar een inschakeling in een opleidings- of
tewerkstellingsinitiatief (onder andere PWA, WEP+) of een tewerkstelling in een sociale werkplaats. Per jaar zijn er zo’n dertigtal doelgroepmedewerkers die na jarenlange inactiviteit doorstromen naar een of andere vorm van tewerkstelling.3 Van zodra een deelnemer reële kansen op
doorstroming heeft, gaat men deze zo snel mogelijk opnemen in een trajectbegeleiding waar deze
doorstroming als doelstelling centraal staat. Inmiddels heeft A.N.A. een netwerk aan verwijzende
instanties en andere tewerkstellinginitiatieven uitgebouwd zodat men op een eventuele vraag
naar doorstroming bij de doelgroepmedewerkers kan ingaan.

1.3.3

Financiering

De subsidiëring van het Antwerps Netwerk verloopt net als in andere centra het geval is, alles
behalve structureel. Het is eerder een amalgaam van verschillende (kleinere) toelagen. Binnen
A.N.A. worden de personeelskosten en de werkingskosten voor het Secretariaat gedragen door
het netwerk, met als belangrijkste subsidiekanaal het Sociaal Impulsfonds. Arbeidszorg
ressorteert namelijk onder de strategische doelstelling 3: “De positie van de risicowerklozen op
de arbeidsmarkt binnen zijn/haar mogelijkheden optimaliseren”. Hoofduitvoerder is de Dienst
Samenlevingsopbouw van de Stad Antwerpen. De financiering van de lokale arbeidszorgcentra
verloopt echter verschillend van de financiering van het netwerk. Het is vaak een samenraapsel
van
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2.

Knelpunten waarmee arbeidszorg wordt geconfronteerd en
mogelijke oplossingen
Arbeidszorg is dus de meest recente vorm van sociale tewerkstelling en tegelijkertijd een

sector in volle expansie, die stilaan uit de kinderschoenen begint te groeien. Zoals eigen is aan
nieuwe werkvormen, wordt men in de werking geconfronteerd met een aantal knelpunten, zowel
wat betreft de werking van arbeidszorg in het algemeen als de werking binnen de specifieke
arbeidszorgcentra. De ontwikkelingen binnen de sector vragen dan ook dringend om een kwantitatieve en kwalitatieve sturing. Het komt er dan ook op aan om een inventaris van de knelpunten
op te maken en mogelijke pistes uit te stippelen om deze knelpunten weg te werken. Een eerste
aanzet daartoe werd gegeven door het Samenwerkingsverband Sociale Tewerkstelling. In hun
‘Memorandum Arbeidszorg in Vlaanderen’ geven zij aan welke voorwaarden moeten worden
vervuld om de werking te optimaliseren. Voor de inventaris van de knelpunten bij de lokale

3

Veiligheidshalve dient hieraan te worden toegevoegd dat hiermee niet wordt gezegd dat doorstroming een
doel op zich is, integendeel zelfs. ANA benadrukt in al haar documenten duidelijk dat dit geen opgelegde
norm mag worden voor arbeidszorg. 'Doorstromingsnormen zoals bijvoorbeeld bij Wep+ zouden', aldus
ANA 'onvermijdelijk een afromingseffect genereren waarbij enkel de 'sterkste' doelgroepmedewerkers
worden geselecteerd en er opnieuw een restgroep word gecreëerd die in de kou blijft staan.'
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werking van arbeidszorg hebben we ons gebaseerd op verslagen en documenten opgesteld door
A.N.A.

2.1

Structurering en centralisering

De arbeidszorgcentra liggen her en der verspreid over Vlaanderen. Bovendien zijn zij vaak
sterk gebonden aan de sector waarbinnen zij werden opgericht: het welzijnswerk, het buurtwerk,
de geestelijke gezondheidssector, de gehandicaptensector. Deze regionale en sectoriële versnippering vormt dan ook een eerste knelpunt dat de werking van arbeidszorg voor een deel
hypothekeert. Een herstructurering en centralisering binnen arbeidszorg dringt zich dan ook op.
Binnen het werkveld zien we wel de eerste aanzetten van een regionale en sectoriele samenwerking, toch dient deze verder te worden doorgedreven. Vanuit de sector stelt men voor om alle
arbeidszorgvoorzieningen intersectoraal in regionale netwerken te verenigen (Van Den Bergh &
Neven, 1999a: 18). Deze regionale netwerken moeten een structureel en verplichtend karakter
hebben. In concreto betekent dit dat de lokale (ingebedde en/of autonome) arbeidszorgcentra
enkel kunnen worden erkend en voor subsidiëring in aanmerking kunnen komen, mits aansluiting
bij een erkend regionaal netwerk.
Elk van deze regionale netwerken zal dan in eerste instantie verantwoordelijk zijn voor het
organiseren van geregeld (werk)overleg tussen het (begeleidings- en omkaderings)personeel van
de aangesloten arbeidszorgcentra (afstemming productiemogelijkheden, doorverwijzing, prijsbepaling). Zij dienen tevens een gezamenlijk vormingsbeleid voor personeel en doelgroep op te
maken en een regionaal beleidsplan op te stellen. Daarin moeten volgende componenten worden
gepreciseerd: doelgroepenbeleid; toeleiding, met externe screening van al de kandidaten in de
regio; afstemming van de inhoudelijke werking van de aangesloten arbeidszorgcentra en het
spreidingsbeleid van het aanbod. Vervolgens is men van mening dat men moet komen tot, enerzijds, een afstemming tussen arbeidszorg en bestaande opleidings- en tewerkstellingsinitiatieven
in het normale en beschermende tewerkstellingscircuit; en, anderzijds, tot een afstemming met
welzijnsorganisaties, arbeidstraject begeleidingsdiensten, VDAB. In het voorstel werd nog
geformuleerd dat de regionale netwerken verantwoordelijk zullen worden gesteld voor het
inventariseren en centraliseren van hulpvragen en voor de public relations en de profilering en
positionering binnen het ruimer welzijnsveld in de regio. De regionale netwerken dienen op basis
van een evenwichtige contingentering een beleid uit te zetten naar de verschillende doelgroepen
toe (Sociale Tewerkstelling, Vlaams Fonds, Geestelijke Gezondheidszorg, AWW). De lokale
arbeidszorgcentra blijven echter wel verantwoordelijk voor de dagdagelijkse werking en het
personeelsbeleid.
Bovendien moet men niet enkel komen tot een structurele samenwerking tussen de verschillende arbeidszorgcentra. Binnen de regio moet het gehele werkveld in het samenwerkingsverband worden betrokken. Het gaat hier dan om organisaties die mee kunnen voorzien in een
betere begeleiding van de doelgroepmedewerker, organisaties die de doelgroepmedewerker mee
kunnen begeleiden indien deze eventueel wenst door te stromen, de OCMW’s, de VDAB, de
sociale partners; kortom, alle organisaties die de werking van de arbeidszorgcentra en het welzijn
van de doelgroepmedewerkers kunnen verbeteren.
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2.2

Financiering en subsidiëring

Deze regionale netwerken kunnen bovendien worden ingezet om te verhelpen aan een tweede
knelpunt, namelijk dat van de versnippering en de fragmentering van de financiële middelen. Tot
nu toe is elk arbeidszorgcentrum verantwoordelijk voor het verzamelen van de nodige financiële
middelen om zijn werking te kunnen uitbouwen. De arbeidszorgcentra zijn afhankelijk van
politieke goodwill en beschikken over weinig structurele en onzekere subsidiebronnen. Een
structurele financiering is dus noodzakelijk. Bovendien wordt de financiering vaak categoriaal
ingevuld, waarbij het arbeidszorgcentrum (financieel) afhangt van de sector waarbinnen het
opereert. De samenstelling van de meeste arbeidszorgcentra is meestal niet categoriaal, wat op
zich als een pluspunt wordt ervaren maar wat het er financieel niet minder ingewikkeld op maakt.
Men gaat er namelijk vanuit dat de doelgroepmedewerkers niet (opnieuw) mogen worden
verankerd in een verengd zorgkader dat tot een welbepaald hulpverleningscircuit behoort. Wil
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beleidsverantwoordelijken binnen de verschillende sectoren, in onderling akkoord, arbeidszorg als
een niet-categoriale werkvorm erkennen en een éénvormige subsidie- en omkaderingsreglementering ontwikkelen. Tussen de verschillende sectoren dient (collegiaal) een éénvormige
regelgeving te worden afgesproken: éénvormige subsidiëring (een identiek gepersonaliseerd
basisbedrag), methodiek, contingentbepaling, doelgroepafbakening; aldus het memorandum (Van
Den Bergh en Neven, 1999a: 20-21).
In deze stelt SST een ‘persoonsgebonden budgetfinanciering’ voor met garantie van een
basispremie voor het initiatiefnemend arbeidszorgcentrum. De vier mogelijke subsidiëringbronnen
(Tewerkstelling, Welzijn, Geestelijke Gezondheidszorg, Vlaams Fonds) blijven financieel verantwoordelijk voor hun doelgroep. In dit rugzakmodel betaalt bijvoorbeeld het Vlaams Fonds een
vastgesteld bedrag voor elke doelgroepmedewerker met een Vlaams Fonds-nummer die in een
arbeidszorgcentrum actief is.
Deze persoonsgebonden financiering dient volgens dezelfde nota, in twee componenten te
worden opgedeeld: 80% als tussenkomst in de begeleidingskost en 20% als basispremie voor het
centrum. Het betreft een budgetfinanciering, dus niet gekoppeld aan het aantal gepresteerde
uren. Aangezien er in de arbeidszorgcentra met een redelijk onstabiele doelgroep wordt gewerkt,
is anders de kans reëel dat bij afwezigheid voor een iets langere periode, de subsidiëring voor de
omkadering wegvalt. Daarom wordt er voorgesteld dat er met een minimale bezettingsgraad
wordt gewerkt.
Binnen de verschillende sectoren moet dan per regio een contingent arbeidszorguren
(gebundeld in arbeidszorgpakketten) worden vastgesteld, evenredig verspreid over gans Vlaanderen, dat voor subsidiëring in aanmerking komt. Bij de toewijzing van het contingent door de
verschillende sectoren zal het regionaal beleidsplan van de regionale netwerken een belangrijke
leidraad zijn.
De arbeidszorgcentra en hun vertegenwoordigende organisaties pleiten voor een budgetfinanciering die het mogelijk moet maken om per vier voltijdse equivalenten (VTE) doelgroepmedewerkers, één fulltime begeleider te kunnen aanstellen analoog aan de experimentele regelgeving “Arbeidszorg voor personen met een handicap” (BVR van 4 mei 1999, B.S. 24/07/1999).
Daarin werd de volgende vorm van subsidiëring uitgewerkt: een arbeidszorgpakket van 5600
uren = ± 4VTE = 1.700.000 BEF waarvan 80% moet worden gebruikt voor personeelskosten.
Om de doelgroepafbakening te optimaliseren en teneinde de subsidiërende instantie in staat
te stellen na te gaan of de kandidaat doelgroepwerknemer behoort tot de beoogde doelgroep, zal
elke kandidaat doelgroepmedewerker eerst worden gescreend door een externe onafhankelijke
organisatie vooraleer hij kan starten in het Arbeidszorgcentrum. Enkel na screening kan de
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geïndividualiseerde subsidie worden toegekend. De screening zal gebeuren door bestaande
erkende begeleidingsdiensten. De regionale netwerken op hun beurt verbinden zich tot het
realiseren van de erkende begeleidingscapaciteiten in de regio. Door regionale samenwerking
kunnen de contingenten op een flexibele wijze worden gehanteerd.
Aan de individuele arbeidszorgcentra wordt dus na de contingentbepaling, in overleg met én
na goedkeuring van het regionaal netwerk, per voltijdse deelnemer op jaarbasis een financiële
toelage verstrekt door de financieel verantwoordelijke sector (Sociale Tewerkstelling, AWW, GGZ,
Vlaams Fonds), met een beperking tot het vastgestelde contingent. Per deelnemer worden er
maandelijkse aanwezigheidsstaten opgemaakt. Een voltijdse deelnemer bekomt men bij een
bepaalde bezettingsgraad gedurende een vastgestelde periode (resultaatsverbintenis). Volgens
dit voorstel kan een erkend niet-categoriaal arbeidszorgcentrum dus na contingentbepaling de
mogelijkheid hebben om bijvoorbeeld twee VTE gesubsidieerd te krijgen via het Vlaams Fonds,
vier VTE gesubsidieerd door AWW en één VTE via geestelijke gezondheidszorg. Naast deze
persoonsgebonden budgetfinanciering stelt SST eveneens voor dat investeringstoelagen via
subsidiëring worden voorzien.

2.3

Erkenning

Om structurering en financiering mogelijk te maken, is erkenning door de hogere overheid
noodzakelijk (Van Den Bergh & Neven, 1999a: 17). Dit is een vereiste, niet alleen om budgettaire
redenen maar eveneens om een aantal problemen waarmee de arbeidszorgcentra nu worden
geconfronteerd, op een wettelijke en reglementaire wijze aan te pakken, zoals o.a. de verzekering van de doelgroepmedewerkers op de werkvloer en de toelaatbaarheid van het uitbetalen van
een
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Ook in de concrete werking van de arbeidszorgcentra treden na een aantal jaren experimenteerruimte concrete problemen voor het voetlicht. Deze zijn vaak het gevolg van de precaire
financiële positie waarin de arbeidszorgcentra zich momenteel bevinden. Het hierna gepresenteerde overzicht van knelpunten werd gebaseerd op gegevens in verband met de werking van het
Antwerps Netwerk Arbeidszorg maar we kunnen veronderstellen dat ook andere arbeidszorgcentra met gelijkaardige problemen worden geconfronteerd.

2.4

Werkdruk voor doelgroepmedewerker en begeleiders

Voorlopig kunnen de lokale arbeidszorgcentra geen beroep doen op werkingsmiddelen. Dit
veroorzaakt een ernstige druk, zowel naar de begeleiders toe als naar de doelgroepmedewerkers
(Huysmans, (d): 18). De moederorganisaties dragen meestal de volledige financiële verantwoordelijkheid voor de werkingsmiddelen en de infrastructuur die het arbeidszorgcentrum ter beschikking heeft. Deze situatie heeft negatieve effecten, zoals een verhoogde druk tot commercialisering, gebrekkig materiaal, versleten gereedschap, onvoldoende veiligheidsnormen en dergelijke
meer.
Het economisch rendement dat met deze doelgroep kan worden bereikt is namelijk te laag om
zelfvoorzienend te kunnen zijn. De zeer lage stressbestendigheid van de doelgroep maakt dat het
opdrijven van dit rendement een afroming betekent, terwijl arbeidszorg net wenst te fungeren als
onderste vangnet. Juist omwille van de onmogelijkheid om rendabel te zijn, zijn de arbeidszorgcentra financieel afhankelijk van allerlei instellingen en organisaties.
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De werkdruk voor de begeleiders, zeker voor diegenen in een halftijds dienstverband, blijft
hoog mede als gevolg van een zekere druk tot rendabiliteit. Bovendien is het takenpakket van de
begeleiders vaak zeer uitgebreid. In de meeste arbeidszorgcentra lopen de werk- en de
persoonsgebonden begeleiding in elkaar over en neemt de ANA-begeleider beide taken waar. Wat
betreft de werkbegeleiding, blijkt uit de praktijk dat er bij het productieproces altijd wel een
gedeelte is dat te ingewikkeld is voor de doelgroepmedewerkers zodat dit door de begeleider
dient te worden opgenomen, bijvoorbeeld detailafwerking, kwaliteitscontrole. Een minpunt voor
sommige begeleiders is ook vaak de hoeveelheid administratief werk dat vanuit A.N.A. wordt
gevraagd. Zeker voor halftijdse begeleiders vergt dit een vrij grote (tijds)investering (Huysmans,
(d)).
Het afleveren van een kwalitatief product of dienst wordt als uitermate belangrijk ervaren,
zowel naar de klanten toe als naar doelgroep (cf. ‘echt werk’). Werken naar een zichtbaar eindproduct en/of dienst heeft een zeer motiverend effect op de doelgroepmedewerkers. Over de hele
lijn blijkt binnen de lokale werking van arbeidszorg het contact met klanten een belangrijke factor
voor een toenemend zelfvertrouwen. Dit betekent dat de begeleider oog dient te hebben voor
kwaliteitszorg. Het verloop van de doelgroep (afwezigheden, afhaken, wisselende groep) en de
verschillende niveaus binnen de doelgroep hebben een invloed op de geleverde kwaliteit en de
service (zie bijvoorbeeld de lange wachttijden voor herstellingen) die daardoor ook kunnen
variëren. Anderzijds genereert deze soort arbeidsactiviteit, zeker waar het dienstverlening
betreft, toch een zekere druk naar de doelgroepmedewerkers toe. Klanten kunnen wel eens
ongeduldig zijn en/of kritiek leveren. Soms maken klanten misbruik van de onzekerheid van de
doelgroepmedewerkers en gaan bijvoorbeeld meer reparaties eisen dan afgesproken. De nadruk
op kwaliteit kan in sommige gevallen ook wel een stressfactor worden. Deze effecten worden
zoveel mogelijk door de begeleiding opgevangen door onder andere de bestellingen af te remmen
of aanpassingen in het productieproces door te voeren zodat de druk voor de doelgroepmedewerkers zo laag mogelijk blijft. De druk op de begeleiders neemt daardoor natuurlijk toe.
Om de werkdruk op de begeleiders te verminderen, zouden er volgens de sector minstens
twee begeleiders per arbeidszorgcentrum moeten werken. Bovendien wordt voorgesteld het
aantal begeleiders per Voltijds Equivalente doelgroepmedewerkers te verminderen van vijf VTE
medewerkers naar vier VTE medewerkers per begeleider.

2.5

Onveiligheid en arbeidsongevallen verzekering

Uit de evaluatie van de lokale werking van arbeidszorg, uitgevoerd door A.N.A., blijkt dat er in
alle arbeidszorgcentra voldoende aandacht is voor een veilige werkomgeving (Huysmans, L. (f)).
In de praktijk blijkt het echter vaak moeilijk de doelgroepmedewerkers van de noodzaak van een
veilige en gezonde infrastructuur te overtuigen. Een degelijke infrastructuur en werkmateriaal
worden in de mate van het mogelijke voorzien. Ook hier geldt dat men zoveel mogelijk een ‘echte
werkplaats’ wil creëren. Het gegeven dat er (nog) geen werkingsmiddelen ter beschikking worden
gesteld,
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duidelijke
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arbeidszorgcentra. Dit vertaalt zich bijvoorbeeld in het ontbreken van een eigen gespreksruimte,
telefoon, goede verluchting en/of verwarming, terwijl de ‘meer begoede’ centra beschikken over
werkkledij, veiligheidsschoenen, douches en dergelijke meer. Aangepaste financiering zou al veel
van die veiligheidsproblemen kunnen wegwerken.
Anderzijds was het ontbreken van een degelijke verzekering voor doelgroepmedewerkers in
arbeidszorg in het verleden een duidelijk minpunt. De risico’s die sommige arbeidsmatige activiteiten (werken met machines, op hoogten, keukengerei) met zich meebrengen, maakten echter
de noodzaak aan een degelijke verzekering voor de doelgroepmedewerkers duidelijk. In samen-
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werking met Groep Willems en Partners werkten SST en A.N.A. een unieke arbeidsongevallenpolis
voor doelgroepmedewerkers in arbeidszorg uit (Huysmans, (b): 9). De creatie van een werkvorm
die zo goed mogelijk aansluit bij ‘echt’ werk vereist dan ook dat de nodige veiligheidsvoorwaarden in acht worden genomen. Een degelijke verzekering acht men hierbij onontbeerlijk. Ondanks
de beperkte middelen zullen alle bij A.N.A. ingeschakelde doelgroepmedewerkers vanaf 1 januari
2000 door deze specifieke arbeidszorgverzekering (naar analogie met een arbeidsongevallenverzekering) gedekt zijn. (à rato van 5.000 BEF per jaar per VTE doelgroepmedewerker).

2.6

Vraag overtreft aanbod

De vraag naar een vorm van zeer laagdrempelige tewerkstelling is veel hoger dan het aantal
plaatsen dat kan worden aangeboden, vooral omwille van de enorme toename van aanvragen uit
de Geestelijke Gezondheidszorg en vanuit het gevangeniswezen. Deze situatie maakt dat in een
aantal arbeidszorgcentra word gewerkt met ‘wachtlijsten’. Andere centra opteren om zo te
schuiven met uurroosters dat een begeleider vaak meer dan tien doelgroepmedewerkers onder
zijn of haar hoede heeft, wat de methodische werking en de groepsdynamiek zeker niet ten
goede komt. Daar waar binnen de algemene visie op arbeidszorg wordt geopteerd voor een
maximale bezetting van vier VTE doelgroepmedewerkers per VTE begeleider, zitten de meeste
arbeidszorgcentra over deze limiet. Daardoor bestaat de kans dat een aantal potentiële doelgroepmedewerkers weerom uit de boot valt (Huysmans, (b): 16).

2.7

Administratieve regelingen en aanvullende vergoeding

De doelstelling van het garanderen van een minimum leefbaar inkomen bestaat er in de
eerste plaats in dat men erop dient toe te zien dat de doelgroepmedewerker zijn sociale zekerheidsstatuut kan behouden. Het recht op een uitkering mag onder geen beding worden bedreigd
door het werken in arbeidszorg. Daartoe worden er contacten onderhouden met de verschillende
uitkeringsinstellingen: de RVA, het OCMW en de ziekenfondsen. Per doelgroepmedewerker wordt
er aanvraag ingediend bij deze instellingen die werken in arbeidszorg moet mogelijk maken. De
toekenning van deze toelating tot inschakeling in arbeidszorg verloopt echter weinig structureel
en gebeuren vooralsnog vaak ad hoc. Daarom streeft het Antwerps Netwerk Arbeidzorg een
algemeen geldende regeling voor de drie verschillende uitkeringsinstanties na.
Een vergoeding van 40 BEF per uur wordt uitbetaald in vier van de negen arbeidszorgcentra.
De overige arbeidszorgcentra geven hun doelgroepmedewerkers voordelen in natura in de vorm
van maaltijden en/of bepaalde producten, gemaakt in het centrum. Wat betreft het al dan niet
uitbetalen van een vergoeding bestaat er geen gelijkvormigheid tussen de centra. Er kunnen zelfs
verschillen optreden tussen de doelgroepmedewerkers van een arbeidszorgcentrum onderling,
omdat sommige uitkeringsinstanties geen en andere instanties wel een supplement toekennen.
Hetzelfde geldt voor de arbeidszorgcentra: sommige zijn wel in staat een vergoeding toe te
kennen, welke voornamelijk wordt gefinancierd door de moederorganisatie, andere niet. De twee
voornaamste knelpunten in deze context zijn met andere woorden enerzijds de precaire financiële
situatie van de meeste arbeidszorgcentra en anderzijds de verschillende interpretaties en
toelatingsvoorwaarden van het concept arbeidszorg door de verschillende uitbetalingsinstellingen
(Huysmans, (i): 13). Bovendien bestaat binnen arbeidszorg de vrees dat een vergoeding zou
leiden tot een zich nestelen in de situatie door de doelgroepmedewerkers. Zij stellen daarenboven
ook vast dat in een aantal gevallen het ontbreken van een verloning een problematisch aspect
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vormt bij de rekrutering. De keuze voor een bepaald arbeidszorgcentrum wordt soms beïnvloed
door het al dan niet uitbetalen van een vergoeding (Huysmans, (d): 19).

2.8

Lage verloning personeel

Momenteel werken de begeleiders nog steeds aan een vrij laag loon. Gezien het zeer
uitgebreide

takenpakket

en de

soms zware

psychische

en

fysische

belasting

die

een

begeleiderstaak met zich meebrengt, willen de arbeidszorgcentra hun personeel graag een betere
verloning toekennen. Indien de middelen dat toelaten wenst A.N.A. over te gaan naar P.C. 319
wat een beter statuut en een betere bescherming voor de werknemers zou betekenen
(Huysmans, (b): 9).

2.9

Afbakening van de doelgroep

De omschrijving van de doelgroep als “personen die omwille van persoons- en maatschappijgebonden redenen niet kunnen deelnemen aan het regulier of beschermd arbeidscircuit” is zeer
vaag. Daarom stellen de begeleiders van de lokale arbeidszorgcentra soms de vraag welke
grenzen en criteria zij dienen te hanteren. Wat dat betreft is er absoluut geen eenvormigheid
tussen de verschillende arbeidszorgcentra. Ook van bovenaf worden er geen criteria opgelegd.
Daarom wordt vaak de vraag gesteld naar de onder- en bovengrens: wanneer is een doelgroepmedewerker respectievelijk te zwak of te sterk om deel te nemen aan arbeidszorg? (Huysmans,
(g): 1-2). Binnen het voorstel van SST wordt daarom voorzien in een externe screening van elke
potentiële doelgroepmedewerker.

2.10

Samenstelling van de doelgroep

Uit analyse van de doelgroepsamenstelling komt een ondervertegenwoordiging van vrouwen
en allochtonen duidelijk naar voor. Voor het geringe aantal vrouwen binnen arbeidszorg wordt
een verklaring gezocht in het gebrek aan kinderopvang als drempel voor inschakeling, de gebrekkige sanitaire voorzieningen en de activiteiten, die voornamelijk op mannen zijn gericht. De
arbeidszorgcentra worden daarom aangemoedigd om deze belemmeringen weg te werken
(Huysmans, (g): 3).

2.11

Bekendheid

Om de bekendheid van arbeidszorg te vergroten, wil men op provinciaal, grootstedelijk en
buurtniveau arbeidszorg een duidelijk gezicht geven. Zowel naar de partners op het werkveld,
naar het beleid, als naar (potentiële) doelgroepmedewerkers toe wil men werken aan een positief
imago van arbeidszorg. Men wil daarom een duidelijk buurtgerichte aanpak uitwerken door de
buurtbewoners op de hoogte te houden via wijkkranten, door participatie in buurtgerichte
activiteiten die met het concept arbeidszorg verenigbaar zijn, door ze uit te nodigen om een kijkje
te komen nemen op ‘open deur’-dagen en door zich duidelijk te profileren o.a. via het bevestigen
van een eenvormig infobord aan de gevel van de diverse arbeidszorgcentra (Huysmans, (b): 1315).
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Besluit
Als we een stand van zaken opmaken van arbeidszorg in Vlaanderen, zien we dat de sector in
volle expansie is. Zowel op het niveau van de provincie (of de regio) als op het niveau van de
sector ontwikkelen zich stilaan vormen van samenwerking. Men komt tot een methodishe
uitdieping en precisering van doelstelling en werking. Gaandeweg wordt men echter wel
geconfronteerd met knelpunten die vragen om bijsturing. Om die knelpunten weg te werken,
worden er door de sector een aantal mogelijke oplossingsstrategieën voorgesteld.
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DEEL III
OPERATIONALISERING VAN DE ONDERZOEKSVRAGEN:
ONDERZOEKSOPZET

Arbeidszorg is de meest recente vorm van sociale tewerkstelling. De meeste arbeidszorgcentra bestaan al verschillende jaren. In 1999 waren er een 80-tal arbeidszorgcentra actief in
Vlaanderen. Zij bieden werk aan een 1200-tal doelgroepmedewerkers. Arbeidszorg is met andere
woorden een sector in volle expansie en is danig uit de kinderschoenen gegroeid. De
ontwikkelingen binnen de sector vragen dringend om een kwantitatieve en kwalitatieve
structurering en regularisering. Zoals vaak het geval is met recent ontstane initiatieven en
werkvormen, ontstond ook binnen het Antwerps Netwerk Arbeidszorg de nood aan evaluatie en
bijsturing van de manier waarop arbeidszorg binnen hun netwerk en in de lokale centra vorm
krijgt en ontstond ook de vraag naar de effecten ervan op de mensen die er zijn ingeschakeld.
Vandaar ook dat in de onderzoeksopdracht die A.N.A. ons toevertrouwde en die liep van oktober
1998 tot december 1999, beide aspecten centraal staat.

1. Plaats van de onderzoeksopdracht in de onderzoeksgroep
De onderzoeksgroep CASUM doet sinds vele jaren onderzoek naar armoede en sociale uitsluiting en dit zowel op macro-, meso- en microniveau. Bij dit onderzoek hanteert de onderzoeksgroep vooral een kwalitatieve en relationele (structurele) invalshoek, zonder de kwantitatieve
dimensie daarom te verwaarlozen. Wel ligt het minder in de bedoeling om ‘exacte’ tellingen te
bekomen van het aantal mensen dat in een of andere probleemsituatie zit. Interessanter is om
hun (economische, sociale en culturele) profielen (levensomstandigheden én positie) te achterhalen en, meer nog, de processen te identificeren waarlangs zij in een of andere toestand van
sociale uitsluiting zijn geraakt. Dit hangt samen met de multi-dimensionele kijk op armoede en
sociale uitsluiting die centraal staat. Tevens worden zo elementen aangereikt voor het voeren van
sociale actie en beleid.
Het belang van arbeid bij de productie van armoede en de weerslag van werkloosheid op het
leven in armoede komt daarbij direct en indirect ter sprake. Direct wordt onder meer in de Jaarboeken ‘Armoede en Sociale Uitsluiting’ deze problematiek aangekaart. Indirect maakt arbeid
steeds deel uit van de context waarbinnen armoede ontstaat en van waaruit dus ook naar oplossingen moet worden gezocht. De langdurige uitsluiting van de arbeidsmarkt hangt sterk samen
met andere vormen van sociale uitsluiting en meer bepaald met armoede, dat is, met uitsluiting
op verschillende domeinen (economisch, juridisch, sociaal, cultureel). Het probleem als een losstaand gegeven behandelen, lijkt dan ook weinig vruchtbaar. Beter is om het te situeren in een
bredere context.
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2. Onderzoeksopzet
In dit onderzoek pogen we, vanuit deze invalshoek, een antwoord te geven op een tweeledige
vraag waarbij de éne betrekking heeft op het individu dat is tewerkgesteld binnen arbeidszorg en
de andere betrekking heeft op de werking en het concept van arbeidszorg. Meer bepaald trachten
we enerzijds te evalueren wat arbeidszorg teweegbrengt bij de mensen die er zijn tewerkgesteld.
Met andere woorden ‘Wat zijn de effecten van inschakeling op de levenskwaliteit van de
doelgroepmedewerkers?’ Anderzijds trachten we een antwoord te vinden op de vraag hoe het
concept arbeidszorg kan worden verfijnd en de werking ervan eventueel verbeterd. Kan er met
andere woorden worden verholpen aan de knelpunten waarmee de arbeidszorgcentra momenteel
worden geconfronteerd, zoals verloning, methodiek, doelgroepafbakening en economische
positionering?

2.1

Operationalisering van de eerste onderzoeksvraag

Arbeidszorg is een vorm van sociale tewerkstelling, die de bedoeling heeft de negatieve
gevolgen van het niet hebben van werk weg te werken. Door de doelgroep te laten participeren
aan arbeidsmatige activiteiten tracht men de maatschappelijke reïntegratie en participatie te
bevorderen en worden de latente functies van arbeid voor hen bereikbaar. Nochtans gaat het niet
om eender welk werk. De aard van activiteit wordt zorgvuldig uitgekozen en aangepast aan de
technische, fysieke en cognitieve capaciteiten van de doelgroepmedewerkers. Daarmee wil
arbeidszorg ook compenseren voor de negatieve effecten die hedendaagse vormen van werk met
zich kunnen meebrengen. De bijdrage tot het algemeen welzijn van de deelnemers door het
aanbieden van aangepaste arbeid wordt dan ook geciteerd als één van de belangrijkste doelstellingen van arbeidszorg. Eén van de vragen die daarom in dit onderzoek centraal staan, is of
deze werkvorm ‘arbeidszorg’ in staat is deze negatieve gevolgen (van werkloosheid én van
bepaalde vormen van werk) te compenseren en wat de effecten daarvan zijn op de levenskwaliteit van diegenen die er zijn ingeschakeld.
Voor het achterhalen van de eerste onderzoeksvraag met betrekking tot de effecten van
inschakeling in arbeidszorg op de levenskwaliteit, werd geopteerd voor de kwalitatieve methodiek
van de diepte-interviews bij de doelgroepmedewerkers. Er werd een beroep gedaan op
kwalitatieve technieken omwille van de nadruk op de ‘subjectieve’ ervaringen en de belevingen
van de respondenten, die de levenskwaliteit vorm geven en die hierbij dichter aansluiten dan een
kwantitatieve methodiek. Deze subjectieve gegevens werden aangevuld met ‘objectieve’
gegevens betreffende de doelgroepmedewerkers (zoals leeftijd, geslacht, burgerlijke staat en
nationaliteit), afkomstig uit de registratieformulieren die met de nodige zorg voor de anonimiteit
werden behandeld.

2.1.1

Keuze voor een kwalitatieve benadering

Binnen de sociologie wordt de sociale werkelijkheid op twee manieren onderzocht: via
kwantitatieve en via kwalitatieve onderzoeksmethoden, of nog, via onderzoek ‘in de breedte’ en
via onderzoek ‘in de diepte’ (Vranken, Steenssens en Pultau, 1996: 15-16). Kwantitatief onderzoek leent zich uitstekend voor onderzoek ‘in de breedte’ en is in staat om, op basis van statistische analyse, verbanden en effecten tussen kenmerken vast te stellen (Levecque en Vranken,
1999). Men gaat dus op zoek of en in welke mate de variantie van X de variantie in Y veroorzaakt. Onder deze benadering horen vaak de grootschalige survey-onderzoeken thuis naar
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bijvoorbeeld de omvang van een sociaal probleem (zoals werkloosheid) en naar de sociaaldemografische en economische profielen van de betrokkenen.
Het kwalitatief onderzoek, of onderzoek ‘in de diepte’, gaat op zoek naar verklaringen, naar de
wijze waarop X een invloed uitoefent op Y. Vaak wordt een (beter) inzicht beoogd in de leefwereld
van de betrokkenen en wordt hiervoor vertrokken vanuit hun referentiekaders; men wil het
menselijk handelen ‘verstehen’ (Billiet, 1990; Frankfort-Nachmias & Nachmias, 1996). Veel
gebruikte methoden binnen het kwalitatief onderzoek zijn de afname van diepte-interviews en de
(participerende) observatie.
Uit deze omschrijvingen blijkt dat de twee benaderingen een verschillende soort van oorzakelijke verklaring geven van de sociale werkelijkheid die ze bestuderen. Met deze nemen wij afstand
van het vaak gemaakte radicale onderscheid tussen beide onderzoeksmethoden; we beschouwen
ze daarentegen als twee complementaire aspecten van een sociologische benadering van de
werkelijkheid: “Verklaringen over een stuk maatschappelijke werkelijkheid kunnen sociologen dus
alleen maar geven omdat ze over twee soorten van kennis beschikken. Eén, een beeld van hoe
het fenomeen eruitziet, en dat wordt door het onderzoek ‘in de breedte’ geleverd. Twee, inzicht in
de structuren, hoe ze ten opzichte van elkaar liggen, hoe ze op elkaar hebben ingewerkt en dat
nog steeds doen. Daarvoor is onderzoek ‘in de diepte’ nodig” (Vranken e.a., 1996: 15).
Voor onze specifieke onderzoeksvraag – wat is de invloed van arbeidszorg op de levenkwaliteit van de doelgroepmedewerkers en wat zijn daarvan de onderliggende processen – lag de
keuze voor een kwalitatieve onderzoeksbenadering voor de hand. Het afnemen van diepteinterviews maakt het immers mogelijk om inzicht te krijgen in de beleving van arbeidszorg door
de doelgroepmedewerkers en om na te gaan of arbeidszorg bijdraagt tot het verhogen van hun
levenskwaliteit en vooral op welke manier dit gebeurt; inzichten welke nooit in survey-items of
schalen kunnen worden gevat (statistische cijfers verbergen de persoonlijke kant van mensen).
Door de vrijere vorm van een diepte-interview kan er gemakkelijker worden overgeschakeld naar
andere onderwerpen waardoor de respondent zelf over meer mogelijkheden beschikt om de
verbanden die hij ziet, weer te geven. Bovendien is de perceptie van de eigen situatie goed na te
gaan met behulp van deze methode.

2.1.2
2.1.2.1

Selectie en bevraging van de respondenten
Selectie

Voor het afnemen van de interviews werden twee doelgroepmedewerkers per arbeidszorgcentrum geselecteerd. Op die manier werd aanvankelijk vooropgesteld twintig respondenten te
bevragen uit de doelgroeppopulatie van de tien aangesloten arbeidszorgcentra. Omdat in de
periode van de eigenlijke bevraging één centrum tijdelijk werd gesloten, werd ervoor geopteerd
een opsplitsing te maken in één van de centra waar twee soorten van activiteiten werden
geleverd. Daardoor werden er bij acht arbeidszorgcentra telkens twee doelgroepmedewerkers
geïnterviewd en werden er in één centrum vier medewerkers bevraagd (twee uit beide types van
deelwerkingen binnen ditzelfde centrum). In totaal werden er dus op die manier twintig
doelgroepmedewerkers bevraagd.
Om de effecten op de levenskwaliteit ook te kunnen analyseren op basis van een dynamisch
perspectief, stelden we bovendien in het onderzoeksopzet twee rondes van interviews voorop. De
twintig respondenten uit de deze eerste interviewronde zouden dan opnieuw worden bevraagd in
een tweede ronde, zes maanden later. Daardoor zouden we eventueel een evolutie in de
levenskwaliteit kunnen achterhalen. Hierbij werd echter van bij het begin de kanttekening
gemaakt dat de kans vrij groot was dat op het moment van de tweede bevraging een aantal
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respondenten uit de eerste interviewronde niet meer werkzaam zou zijn in het centrum. In totaal
bleken er van de twintig respondenten, een zestal respondenten hun activiteiten binnen arbeidszorg zes maanden later te hebben stopgezet. Hiermee werd terdege rekening gehouden bij de
analyse van de onderzoeksresultaten.
Om de eventuele evolutie in de levenskwaliteit van de geïnterviewde doelgroepmedewerkers
nog duidelijker in kaart te brengen, opteerden we ervoor de twee laatst bijgekomen doelgroepmedewerkers van elk arbeidszorgcentrum te interviewen. Het selectiecriterium dat werd gehanteerd betrof met andere woorden de duur van de inschakeling van de doelgroepmedewerker
binnen het betreffende centrum. De achterliggende reden om de twee laatst bijgekomen medewerkers te selecteren werd ingegeven vanuit de gedachte dat – gezien een nulmeting niet
mogelijk was – de evolutie in de levenskwaliteit in de periode van zes maanden bij deze recent
ingeschakelden het duidelijkst waarneembaar zou zijn. Het interviewen van recent ingeschakelde
doelgroepmedewerkers en de methodiek van een dubbele bevraging van dezelfde respondenten
met een tussenperiode van zes maanden, moesten toelaten de eventuele effecten van
inschakeling beter te traceren.
De op die manier verkregen onderzoekspopulatie zag er als volgt uit. In onderstaande tabel
worden per geïnterviewde doelgroepmedewerker volgende gegevens weergegeven:
-

vervangnaam: dit wil zeggen dat niet de echte naam van de respondent in het onderzoeksverslag wordt gebruikt maar een pseudoniem omwille van het waarborgen van de
anonimiteit

-

geslacht

-

leeftijd

-

nationaliteit

-

burgerlijke staat

-

leefsituatie

-

opleidingsniveau:

LO

= Lager Onderwijs

BLO

= Bijzonder Lager Onderwijs

BLSO = Bijzonder Lager Secundair Onderwijs
LSO

= Lager Secundair Onderwijs

LSTO = Lager Secundair Technisch Onderwijs
LSAO = Lager Secundair Algemeen Onderwijs
HSBO = Hoger Secundair Beroepsonderwijs
HSTO = Hoger Secundair Technisch Onderwijs
-

statuut:

UO

= Universitair Onderwijs

BM

= Bestaansminimumtrekker

UVW

= Uitkeringsgerechtigd Volledig Werkloze

ZIV

= Gerechtigd op een ziekte- en invaliditeitsuitkering
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2.1.2.2

Bevraging

Van deze doelgroepmedewerkers werd een diepte-interview afgenomen. Dit wil zeggen dat er
een open en vertrouwelijk gesprek werd gevoerd waarin zoveel mogelijk informatie aan bod kon
komen maar dat wel werd gestuurd aan de hand van een semi-gestructureerde itemlijst. Deze
itemlijst werd opgesteld op basis van de doorgenomen literatuur en de diverse theorieën omtrent
het ‘quality of life’ concept en de bovengenoemde theorieën die de relatie tussen werkloosheid en
psychisch welzijn pogen te verklaren.
De vraag was eerst en vooral hoe we die ‘quality of life’ of bestaanskwaliteit konden
operationaliseren. Een mogelijk antwoord hierop vonden we bij Mathijs (1998) die tracht het
begrip te concretiseren. Hij stelt dat we de bestaanskwaliteit vaak zonder meer gelijkstellen aan
geluk. Maar wat is geluk? Een eerste, frequent gehanteerde duiding is dat het om een min of
meer kortstondig gevoel van euforie gaat. Vaak spelen hier zeer toevallige en oncontroleerbare
factoren in mee, zoals bijvoorbeeld de weersomstandigheden. Het is duidelijk dat dit ‘zichgelukkig-voelen’ geen aanwijzing kan vormen voor de kwaliteit van het bestaan omdat we dit
laatste als minder extreem tijdsgebonden ervaren.
Geluk kan volgens Mathijs ook worden opgevat als een evaluatie van de globale kwaliteit van
de belevingen. Men is gelukkig wanneer het leven in zijn totaliteit een harmonieus en
bevredigend geheel vormt. In deze optiek houdt geluk dan verband met levensvervulling en
bevrediging van aspiraties. Toch kunnen de verwachtingen van mensen zo hooggespannen zijn
dat deze aspiraties onmogelijk kunnen worden ingelost, zonder dat hun bestaanskwaliteit daarom
minder hoog is. Bestaanskwaliteit definiëren in termen van bevrediging ‘tout court’ gaat evenmin
op omwille van de enorme aanpassingscapaciteit van mensen.
Toch heeft bestaanskwaliteit wel iets te maken met satisfacties en aspiraties, aldus Mathijs.
De kwaliteit van het bestaan evalueert met namelijk positief wanneer in dat bestaan aan de
noodzakelijke voorwaarden om gelukkig te zijn, is voldaan. Maar welke zijn nu die noodzakelijke
voorwaarden? Het uitgangspunt van vele van deze ‘quality of life’-theorieën is dat er in het leven
van de mens een aantal ‘general areas of societal concern’ zijn; verschillende domeinen van het
dagelijks leven waarmee een individu zich bezighoudt. Zij geven vorm aan het globale welbevinden van het individu: zijn of haar ‘quality of life’. Deze domeinen van het dagelijks leven kunnen
dan onder andere zijn: tewerkstelling, opleiding, inkomen, buurt en woning, gezondheid en
sociale netwerken. De itemlijst werd opgebouwd rond deze centrale thema’s. Daarbij ging
uiteraard vooral de aandacht uit naar het domein van de tewerkstelling omdat vooral de link
tussen de levenskwaliteit en de tewerkstelling moest worden onderzocht.
Bij de bevraging werd daarbij vooral gepeild naar het welbevinden en de satisfactie van de
respondent binnen deze domeinen. Niet alleen de objectieve situatie waarin het individu zich
bevindt op dat bepaald domein is van belang. Meer nog is de subjectieve beleving van die situatie
en de satisfactie op een aantal gegeven leefgebieden cruciaal voor het gevoel van welbevinden.
Het is bijvoorbeeld niet zo dat wanneer twee personen een verschillend inkomen hebben, de
satisfactie per definitie kleiner is bij de persoon met het laagste inkomen. “Ultimately, the quality
of life must be in the eye of the beholder, and it is there that we seek to analyse it”. (Campbell &
Converse, 1972). Subjectieve sociale indicatoren peilen dan ook naar attitudes, motivaties,
gevoelens, aspiraties, behoeften, wensen, frustraties, satisfacties en dergelijke meer.
Bij elk van de domeinen werden een aantal vragen opgenomen in de itemlijst die te maken
hadden met meer objectieve gegevens (bijvoorbeeld ‘tot wanneer heb je school gelopen?’, ‘welk
onderwijs heb je gevolgd?’). Daarnaast werden er ook vragen gesteld die peilden naar meer
subjectieve gegevens (bijvoorbeeld ‘hoe heb je die schooltijd beleefd?’, ‘heb je het gevoel er iets
aan gehad te hebben?’). Omdat ook toekomstperspectieven een belangrijke invloed schijnen te
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hebben op de actuele beleving van een bepaalde situatie, werd er tenslotte binnen elk domein
ook gepeild naar de toekomstperspectieven (bijvoorbeeld ‘ben je van plan ooit nog een cursus of
een opleiding te volgen?). Operationalisering van deze verschillende domeinen gebeurde verder
nog aan de hand van een onderzoek van Vranken & Peeters (1997a en 1997b) in verband met de
beschrijving en de analyse van de netwerken van kansarme adolescenten en van Heinrich’s
‘Quality of Life Scale’ en de ‘Social indicators of well-being’ van Andrews en Withey (1976).
Behalve het in kaart brengen van de verschillende domeinen van het dagelijkse leven, werd
de respondent ook gevraagd zijn globale levenskwaliteit weer te geven. Dat gebeurde aan de
hand van een aantal stellingen, waarop men diende aan te geven of deze stelling voor hem of
haar waar of onwaar was en waarom dat zo was, bijvoorbeeld ‘Over het algemeen kan ik zeggen
dat ik tevreden ben met mijn leven’ Bovendien werd gevraagd het actuele welbevinden te
vergelijken met vroegere periodes in het leven en met andere mensen. Dat gebeurde aan de
hand van stellingen zoals of ‘Ik ben eigenlijk nu contenter met mijn leven dan vroeger’ en ‘Ik zou
mijn leven direct willen wisselen met iemand anders’ en ‘Ik denk dat ik het beter heb dan de
meeste andere mensen die ik ken’.4 Dit omwille van het belang van het tijdsperspectief en de
vergelijking tussen subjecten in de perceptie van de bestaanskwaliteit dat in de literatuur
duidelijk naar voor kwam.
Deze itemlijst stuurde het interview, dat eerst van werd afgenomen bij drie doelgroepmedewerkers als een soort van proefinterview. Op basis van deze drie proefinterviews werd de itemlijst
nog verder verfijnd. In de tweede ronde – zes maanden later – werd vooral ingegaan op vragen
die bovenkwamen na de analyse van de interviews uit de eerste ronde. Een ander item dat
uitgebreid aan bod kwam in de tweede ronde van bevraging was de evolutie van hun welbevinden
in vergelijking met de periode van de eerste weken van inschakeling in arbeidszorg. De analyse
van het op deze manier verkregen onderzoeksmateriaal zal worden beschreven in de eerste
paragraaf van volgend hoofdstuk.

2.2

Operationalisering van de tweede onderzoeksvraag

Voor het achterhalen van de tweede centrale onderzoeksvraag betreffende de verfijning van
de werkvorm werd een reeks van interviews opgezet met (één van) de begeleider(s) van elk
arbeidszorgcentrum. In totaal werden dus negen interviews afgenomen van één begeleider van
de negen arbeidszorgcentra. Deze interviews waren eveneens kwalitatief en gebaseerd op een
itemlijst die het hele proces van arbeidszorg overliep gaande van rekrutering over selectie en
oriëntering tot de arbeidsactiviteit zelf en de randvoorwaarden die dit proces mogelijk maken
zoals de omkadering. Hier werd voornamelijk gepeild naar de verschillen tussen de centra
onderling, de eventuele knelpunten die in de loop van het proces naar boven kwamen en de
manieren waarop hiermee werd omgegaan. We bouwden hiervoor verder op de neerslag van de
verschillende brainstormsessies en de evaluaties die werden gehouden binnen het netwerk met
de begeleiders en de coördinatoren.
Zo werd er in het interview bijvoorbeeld voor de fase van de rekrutering aandacht besteed aan:
-

de mogelijkheid van een overaanbod van potentiële doelgroepmedewerkers en het tekort aan
arbeidsplaatsen

-

de mogelijkheid van een tekort aan doelgroepmedewerkers en de manier waarop openstaande arbeidsplaatsen worden opgevuld

4

Voor de volledige item-lijst: zie bijlagen.
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-

de onevenwichtige samenstelling van de doelgroep met de ondervertegenwoordiging van
vrouwen en allochtonen en de manieren om hieraan te kunnen verhelpen

Voor de fase van de selectie werd vooral nagegaan:
-

welke criteria worden gehanteerd (indien de begeleiders de mogelijkheid hebben te
selecteren)

-

op welke manier zij de ondergrens afbakenen (dit wil zeggen wanneer wordt een bepaalde
persoon te zwak geacht om ingeschakeld te worden in arbeidszorg) en wat er gebeurt met
iemand die onder die ondergrens valt

-

op welke manier zij de bovengrens afbakenen (dit wil zeggen wanneer wordt een bepaalde
persoon te sterk geacht om ingeschakeld te worden in arbeidszorg) en wat er gebeurt met
iemand die boven die bovengrens valt

-

of er bepaalde criteria van bovenaf aan hen worden opgelegd en wat de begeleiders ervan
(zouden) vinden indien dit het geval is (zou zijn)

-

wat hun mening is over het criterium van de vrijwillige deelname in verband met de
problematiek van de voorwaardelijke invrijheidsstelling

Voor de fase van oriëntering werd gevraagd of:
-

de doelgroepmedewerkers volgens de begeleiders voldoende mogelijkheden krijgen om van
verschillende arbeidsactiviteiten te proeven

-

de doelgroepmedewerkers naar de reguliere of beschermde arbeidsmarkt worden georiënteerd op initiatief van de doelgroepmedewerkers zelf en hoe dit in zijn werk gaat

-

de doelgroepmedewerkers naar de reguliere of beschermde arbeidsmarkt worden georiënteerd op initiatief van de begeleiders en hoe dit in zijn werk gaat

Wat betreft de arbeidsactiviteit zelf werd er gepeild naar:
-

een vergoeding en de manier waarop dit de doelgroepmedewerkers zou kunnen motiveren

-

een vergoeding en het gevaar dat de doelgroepmedewerkers afhankelijk zouden kunnen
worden van een vergoeding

-

de verschillen in de inkomenssituatie tussen de doelgroepmedewerkers en eventuele conflicten hieromtrent

-

het aanleren van vaardigheden en attitudes aan de doelgroepmedewerkers en het belang dat
er wordt aan gehecht

-

het aanleren van vaardigheden en attitudes en de manier waarop dit in zijn werk gaat door
het nabootsen van een reële werksituatie

Wat betreft de methodiek werd nagegaan:
-

wat de rol is van de begeleiders wat betreft de persoonlijke begeleiding en de werkbegeleiding van de doelgroepmedewerkers en hoe ver zij daarin gaan

-

hoe de begeleiders omgaan met de contradictie tussen het werken in een beschermd milieu
en het verhogen van de weerbaarheid van de doelgroepmedewerkers

-

hoe de begeleiders tot een verzoening komen tussen hun rol van ‘baas’ of ‘werkgever’ en de
rol van ‘hulpverlener’ of ‘begeleider’

-

hoe zij arbeid op maat concreet trachten te realiseren en of dit altijd mogelijk is (om op de
wensen van de doelgroepmedewerkers in te gaan) zowel wat betreft de tijd van inschakeling
als wat betreft de activiteiten zelf

-

of er soms ook bepaalde vormen van werkdruk bestaan waardoor de arbeidsactiviteit
misschien niet meer aangepast is aan de doelgroepmedewerkers
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Over de omkadering werden volgende vragen gesteld:
-

of zij een nijpend financieel tekort ervaren, op welke vlakken en hoe daar eventueel aan
wordt verholpen

-

waaraan eventueel bijkomende middelen alleszins moeten worden besteed

-

welke de aard van de relatie is die het arbeidszorgcentrum onderhoudt met de moederorganisatie en wat daarvan de implicaties zijn

-

hoe arbeidzorg zich verhoudt ten opzichte van andere vormen van tewerkstelling

-

hoe de samenwerking verloopt tussen de begeleiders van een arbeidszorgcentrum en hun
collega’s uit andere arbeidszorgcentra, tussen de begeleiders en (de coördinator) van de
gehele netwerk en tussen de arbeidszorgcentra en hun doorverwijzende en hulpverlenende
organisaties

Besluit
In totaal werden er dus 43 diepte-interviews afgenomen, waarvan 34 met de doelgroepmedewerkers (20 in de eerste ronde en 14 in de tweede ronde) en 9 met één van de begeleiders
van de negen arbeidszorgcentra. Uiteraard waren beide sets van interviews niet exclusief
bestemd voor het achterhalen van één van de twee onderzoeksvragen. De interviews van de
doelgroepmedewerkers bevatten namelijk interessante informatie voor de tweede onderzoeksvraag en omgekeerd leverden de interviews met de begeleiders gegevens op die van belang
konden zijn voor de eerste onderzoeksvraag. De aard van de interviews was dus niet exclusief
gekoppeld aan de aard van de onderzoeksvraag. Deze interviews werden zorgvuldig uitgetypt en
geanalyseerd. Door het toekennen van een codewoord aan vergelijkbare passages uit de
verschillende interviews konden zij onderling worden vergeleken en geanalyseerd. Deze analyses
leverden een aantal onderzoeksresultaten op, die zullen worden besproken in het volgende
hoofdstuk.
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DEEL IV
DOELGROEPMEDEWERKERS EN ARBEIDSZORGCENTRA
TUSSEN WELZIJN EN WERK:
DE ONDERZOEKSRESULATEN
Zoals reeds werd beschreven in het onderzoeksopzet (Deel III), staan in dit onderzoek twee
vragen centraal. De eerste vraag heeft te maken met de toetsing van één van de belangrijkste,
zoniet de belangrijkste doelstelling van arbeidszorg. Arbeidszorg stelt zich namelijk tot doel bij te
dragen tot het algemeen welzijn van zijn deelnemers. De expliciete vraag die wij ons hier stelden
was dan ook, enerzijds: “Wat is het effect op de levenskwaliteit van de doelgroepmedewerkers
door inschakeling in arbeidszorg”? We pogen een antwoord te geven op deze vraag in het eerste
deel van de bespreking van de onderzoeksresultaten. De tweede onderzoeksvraag betreft de
verfijning van de werkvorm arbeidszorg en van het concept. Hier werd nagegaan op welke manier
de arbeidszorgcentra hun activiteiten organiseren, hoe zij omgaan met bepaalde knelpunten en of
de arbeidszorgcentra op deze vlakken gelijkenissen vertonen, of integendeel hierop van elkaar
verschillen. De bevindingen op dit vlak zullen worden besproken in het tweede deel.

A. DOELGROEPMEDEWERKERS TUSSEN WELZIJN EN
WERK
Dat er een duidelijke relatie bestaat tussen ‘arbeid’ enerzijds en ‘levenkwaliteit’ anderzijds
kwam in Deel I al uitgebreid aan bod. Dit werd voldoende duidelijk in de bespreking van het
Latente Deprivatiemodel, het Vitaminemodel en het ‘Coping strategies’-model. Vanuit de
vaststelling dat werkloosheid een negatieve invloed heeft op de levenskwaliteit van de werkloze,
kwam Jahoda tot de stelling dat arbeid een aantal functies vervult die cruciaal zijn voor zowel het
individu als de samenleving. Arbeid biedt het individu de mogelijkheid tot het leggen van sociale
contacten (1), het structureert zijn of haar tijd (2), het geeft hem of haar een doel dat de
persoonlijke preferenties overstijgt (3), het levert status en identiteit (4); en het dwingt het
individu tot activiteiten, waardoor hij of zij kansen krijgt om vaardigheden en competenties te
tonen (5). Deze functies hebben betrekking op arbeid in het algemeen en zouden met andere
woorden moeten gelden voor alle vormen van arbeid. Eens die functies terug worden vervuld
door het uitoefenen van arbeid zou de levenskwaliteit van het individu aanzienlijk verbeteren.
Nochtans merken we dat er eveneens grote verschillen zijn in de levenkwaliteit binnen de
groep van ‘de werkenden’ en dus zeker niet alleen tussen ‘de werkenden’ en ‘de werklozen’. De
levenskwaliteit van een individu is dus niet alleen gelinkt met het al dan niet vervuld worden van
de functies door het wel of niet uitoefenen van arbeid. Levenskwaliteit moet bovendien ook
worden gerelateerd aan de specifieke aard van de activiteit die door de werkende wordt
uitgevoerd. Arbeid moet blijkbaar aan bepaalde voorwaarden voldoen, wil hij inderdaad een
positief effect genereren voor de levenskwaliteit van de arbeidende. Welke de randvoorwaarden
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zijn die moeten worden vervuld wil arbeid een positief effect uitoefenen op de levenskwaliteit,
vonden we terug in het Vitaminemodel van Warr. Sociale omgevingsfactoren bij arbeid die een
belangrijke invloed uitoefen zijn: de mogelijkheid tot het uitoefenen van sociale controle (1), de
mogelijkheid tot het gebruiken van kennis en vaardigheden (2), doelen die door de sociale
omgeving worden gegenereerd (3), variatie (4), duidelijkheid met betrekking tot de omgeving
(5), beschikbaarheid van geld (6), veiligheid (7), mogelijkheid tot interpersoonlijk contact (8) en
tenslotte de gewaardeerde sociale positie (9).
Wat we in dit onderdeel trachten na te gaan is de vraag of er een verbetering van de levenskwaliteit optreedt door het werken in arbeidszorg. De doelgroepmedewerkers van arbeidszorg zijn
namelijk allemaal geruime tijd vóór de inschakeling uitgesloten geweest van arbeid, waardoor zij
niet hebben kunnen genieten van de functies van arbeid en waardoor bepaalde sociale
omgevingsfactoren van arbeid afwezig waren in hun leven. Daarom kunnen we ons allereerst de
vraag stellen of:
-

arbeidszorg in staat is de latente functies van arbeid te realiseren, die cruciaal zijn voor de
levenskwaliteit van het individu in het algemeen enerzijds;

-

de specifieke arbeidszorgactiviteiten díe sociale omgevingsfactoren omvatten, die cruciaal zijn
voor het welzijn van het individu bij het uitoefenen van een welbepaalde activiteit anderzijds.
De eerste vraag heeft dus te maken met het werken in arbeidszorg in het algemeen, de

tweede met de specifieke activiteit die door de geïnterviewde doelgroepmedewerkers wordt
uitgeoefend. Vermits Warr zich voor het bepalen van belangrijke sociale omgevingsfactoren
gedeeltelijk heeft gebaseerd op het bovengenoemde Latente Deprivatiemodel, bestaan er
overlappingen tussen beide modellen. Vandaar de poging om beide modellen te integreren door
het opstellen van een lijst van kenmerken, waarvan het belang voor de levenskwaliteit al
voldoende werd aangetoond. Deze kenmerken zijn achtereenvolgens: de mogelijkheid tot het
uitoefenen van controle (1), de mogelijkheid tot het gebruiken van kennis en vaardigheden (2),
de doelen die door de sociale omgeving worden gegenereerd (3), variatie in de arbeidstaak (4),
duidelijkheid met betrekking tot de omgeving (5), beschikbaarheid van geld (6), veiligheid (7),
mogelijkheid tot interpersoonlijk contact (8), gewaardeerde sociale positie (9), doel in het leven
(10), tijdsstructurering en nuttige daginvulling (11). Op deze vragen omtrent de realisatie van de
functies en de aanwezigheid van bepaalde omgevingsfactoren, pogen we een antwoord te bieden
in de eerste paragraaf van de bespreking van de centrale onderzoeksvraag.
Eenmaal een antwoord op de vraag naar de realisatie of non-realisatie van bepaalde functies
en de aan- of afwezigheid van bepaalde omgevingsfactoren, vroegen we ons ten tweede af op
welke manier dit effect op de levenskwaliteit zich manifesteert? Gebeurt dit op een manier die
identiek is voor alle doelgroepmedewerkers of bestaan er op dit vlak verschillen tussen de doelgroepmedewerkers onderling en waaraan zijn deze verschillen dan te wijten? Deze vraag zal
worden behandeld in de tweede paragraaf.

1. Welke functies worden gerealiseerd?
factoren zijn aanwezig?

Welke omgevings-

Enerzijds kunnen we ons afvragen of werken in arbeidszorg bepaalde functies realiseert louter
en alleen door het feit dat er wordt gewerkt. Hebben de doelgroepmedewerkers met andere
woorden het gevoel hun tijd beter te kunnen structureren, denken zij meer mogelijkheden te
hebben tot het leggen van sociale contacten enzovoort. Anderzijds zijn er ook bepaalde effecten
die te maken hebben met de specifieke manier van werken, die eigen is aan arbeidszorg en die
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duidelijk verschilt van de arbeidsorganisatie op de traditionele arbeidsmarkt.5 Hebben de doelgroepmedewerkers bijvoorbeeld het gevoel controle te kunnen uitoefenen op het arbeidsproces?
Menen zij dat er voldoende duidelijkheid heerst met betrekking tot de omgeving? Achtereenvolgens zal worden nagegaan of en welke functies worden gerealiseerd en of bepaalde
omgevingsfactoren aanwezig zijn en welke die zijn. Dit alles werd bekeken vanuit de perceptie
van de doelgroepmedewerkers, zoals dat in de interviews aan bod kwam.

1.1

Mogelijkheid tot het uitoefenen van controle

De mogelijkheid tot het uitoefenen van controle wordt in de arbeidszorgcentra geoperationaliseerd in het stimuleren van de participatie van de doelgroepmedewerkers op allerlei domeinen
van het arbeidszorggebeuren. Zo wordt er regelmatig een medewerkersvergadering georganiseerd waar de doelgroepmedewerkers hun zegje kunnen doen en waar zij worden geconsulteerd
over beslissingen. In één van de centra is de participatiegedachte zó sterk aanwezig dat de
medewerkers zelfs worden betrokken in de beslissingsprocedure tot het al dan niet aannemen
van een nieuwe doelgroepmedewerker (zie B., 2.1). Ook binnen het individueel functioneringsgesprek van de begeleiders met de doelgroepmedewerkers, is er plaats voor eventuele vragen en
opmerkingen vanuit de doelgroepmedewerkers. Zij zien duidelijk het nut van deze vergaderingen
in, zoals blijkt uit het antwoord van Yolande (41 jaar, alleenstaand zonder kinderen, ziv, arbeidszorgcentrum 5):
… er zijn vergaderingen voor personeel en de medewerkers, daar ben ik ook al
aanwezig geweest. Ik doe ook zoveel mogelijk mee … Ik vind het heel goed. (I: Gebeurt
da dikwijls dat er zo’n vergadering wordt gehouden?) Ik geloof éne keer in de week of
éne keer om de 14 dagen, da weet ik nu ni juist, ja ik kan ni zo heel goed onthouden of
zo zenne, daar heb ik wel problemen mee. (I: En vindt ge da nuttig zo’n vergadering?)
Ja, ik vind dat nuttig, ik vind dat heel nuttig. Omdat als er iets is, dan wordt dat op tafel
gegooid, dan wordt daar over gebabbeld: hoe kunde dat oplossen en dat is heel nuttig.
(I: En ge vindt dat er naar jullie geluisterd wordt?) Ja, ja zeker. Er wordt genoteerd en
ja ja … op die korte tijd dat ik hier ben heb ik daar toch al dingen van gemerkt, ja ja.
Het is niet zomaar van ge zijt hier en ze zetten u ergens aan, dat is niet.
Een factor die

bijdraagt tot het vergemakkelijken van controle

zijn de

‘egalitaire’

verhoudingen tussen de doelgroepmedewerkers en de begeleiders. Er wordt in team gewerkt en
de afstand tussen baas en ondergeschikte verkleint of valt weg. Zo vertelt Gerard (43 jaar,
alleenstaand zonder kinderen, bm, arbeidszorgcentrum8) over de verhoudingen binnen het
centrum waarin hij werkt:
… Dan gaat dat veel beter naar elkander toe gebracht worden maar dan zonder
spanningen. Tegen een baas naar bediende of bediende naar baas. Op het werk is het
baas, bediende maar daar is het Jan en Peer. Dat is veel beter, dus de spanningen gaan
eraf. Ik weet dat, ik ken dat want ik heb het vroeger meegemaakt op verschillende
firma’s. Ge moest Meneer Peters of Meneer Janssens en in het privé is het Jantje of
Peertje. Dat is een verschil.
De doelgroepmedewerkers ervaren de afstand tussen zichzelf en hun begeleiders als bijzonder
klein voornamelijk omdat zij samen hetzelfde werk uitvoeren en doordat zij de relatie met hun
begeleiders eerder zien als vriendschappelijk:

5

Hoewel de activiteiten onderling van elkaar verschillen, vallen alle activiteiten onder het concept
arbeidszorg, waardoor zij in grote mate gemeenschappelijke kenmerken vertonen. Ondanks hun onderlinge
verscheidenheid, lijkt hun gelijkenis des te groter wanneer we de sector afzetten tegen de traditionele
arbeidsmarkt. We kunnen dan ook verwachten dat de aan- of afwezigheid van bepaalde omgevingsfactoren
toch in grote mate gelijklopend zal zijn voor de verschillende centra.
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(I: En als ge het vergelijkt dees werk met dat ander werk dat ge vroeger deed,
buiten het feit dat dees minder zwaar is, zijn er nog verschillen?) Ja, hier hebt ge nen
band met het personeel en de begeleiding gelijk ne vriend of ne kameraad of zo. Als ge
voor nen baas … allé ja, gewoon ne werknemer zijt en niks meer. En die staan ook
anders tegenover u en die gaan ook heel anders met u om eigenlijk. Dat is nen andere
band eigenlijk, allé dat kunt ge niet vergelijken. Hier is de begeleiding precies, allé die
werken ook mee aan fietsen of zo, die … ge ziet praktisch geen verschil tussen dat dat
echt begeleiding is en dat die ook meewerken eigenlijk. (Yvo, 27 jaar, ongehuwd, ziv,
arbeidszorgcentrum 4)
Ook Walter (49 jaar, ongehuwd, ziv, arbeidszorgcentrum 5) ervaart dat er meer geluisterd en
ondersteund wordt door de begeleiders in vergelijking met een job op de reguliere arbeidsmarkt:
(I: ja, en ik weet niet ‘heb je vroeger gewerkt?’) Ik heb vroeger gewerkt ja (I: en
kunt ge dat vergelijken met wat ge hier doet?) neen (I: en in wat voor zin is dat niet te
vergelijken?) hier staan ze meer achter dan u dan tegenover een ander werk (I: dus
meer positief begeleiden, ondersteunen?) ja …
Slechts in één enkel centrum liggen de verhoudingen lichtelijk anders: daar is er buiten de
begeleider ook nog een verantwoordelijke van buitenaf, die het grootste deel van de werkzaamheden en activiteit organiseert en coördineert. Wanneer de eisen die hij stelt te hoog liggen,
wordt er door de doelgroepmedewerkers wel serieus tegenin gegaan:
… Wij komen er wel mee overeen, maar gelijk de XX [naam verantwoordelijke], da
is zo ne kerel, zo nen baas, maar ja, daar zijn mensen die da nie kunnen verdragen da
ze hun commanderen en dan is den baas die geeft dan wel nen uitleg aan die
commentaar, maar daar zijn erbij die da nie kunnen verdragen … Ik heb trouwens ook
een broerke dood aan commanderen. Ze moeten ook nie tegen mij zeggen, moeten ze
nie zeggen vind ik, op een fabriek is da anders natuurlijk, maar moeten ze ook nie
zeggen van moet. Ge moet dees doen, da is iet helemaal anders hé. (Jan, 45 jaar,
ongehuwd, ziv, arbeidszorgcentrum 2)
De belangrijkste waarden die de begeleiding probeert bij te brengen zijn mondigheid en
zelfstandigheid, en dit om de zelfredzaamheid van de medewerkers te bevorderen. Illustratief
hiervoor is het statement van één van de begeleiders, die stelt dat het ‘de doelstelling van elke
begeleider moet zijn zichzelf overbodig te maken’. Het belang van zelfstandigheid en het
opnemen van verantwoordelijkheid voor de begeleiders, wordt sterk aangevoeld door de
doelgroepmedewerkers.

Zo

vertelt

Rudy

(30

jaar,

alleenstaand

zonder

kinderen,

uvw,

arbeidszorgcentrum 4) over zijn verantwoordelijkheden bij het werken met klanten, wat zoveel
mogelijk aan (alle) doelgroepmedewerkers van het centrum wordt overgelaten:
(I: En leren ze u dat een beetje hoe dat ge dat moet doen, want allez als ge da nog
nooit niet gedaan hebt.) Ja dat valt … Ge kunt altijd als het te moeilijke vragen zijn kunt
u dit herstellen, en het ziet er te moeilijk uit dan kunt ge daar altijd iemand bijhalen
van de begeleiders. Maar het is wel de bedoeling dat ge het zo zelfstandig mogelijk
doet.
Nochtans mag de druk op het nemen van verantwoordelijkheid ook niet te groot zijn; de
toegewezen verantwoordelijkheden moeten aangepast zijn aan de individuele behoeften en
capaciteiten, aldus Rudy:
(I: Zijn er dingen die ge echt helemaal niet graag doet hier?) Goh, … ik kan niet
eigenlijk echt iets bedenken, het kan zijn als ze misschien meer verantwoordelijkheid
gaan geven dat ik gaan zeggen van oei, ik staan hier maar vrijwillig hé. (I: Ja, zoudt ge
da liever niet hebben, zo meer verantwoordelijkheid, of liever wel?) Liever wel. Maar
wel in kleine stapjes, niet in te grote stappen tegelijkertijd.
Kortom, de mogelijkheid tot het uitoefenen van controle is volgens de doelgroepmedewerkers
zeer sterk aanwezig in de arbeidszorgcentra. Het uitoefenen van controle wordt dan ook sterk
gestimuleerd door de begeleiders door het organiseren van medewerkersvergaderingen, door het
betrekken van de doelgroepmedewerkers in allerlei fases van het arbeidsproces en door het
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toewijzen van bepaalde verantwoordelijkheden, aangepast aan de doelgroepmedewerkers. In het
éne arbeidszorgcentrum waar deze omgevingsfactor in iets beperktere mate aanwezig is, worden
de mogelijkheden om controle uit te oefenen door de doelgroepmedewerkers zelf gecreëerd.

1.2

Mogelijkheid tot het gebruiken van kennis en vaardigheden

Het verwerven en gebruiken van kennis, vaardigheden (en attitudes) wordt niet enkel belangrijk geacht in functie van het bevorderen van de zelfredzaamheid van de doelgroepmedewerkers.
Ook met het oog op het eventueel verhogen van de doorstromingskansen van de medewerker
wordt er in (sommige) arbeidszorgcentra (en bij sommige medewerkers) gesleuteld aan zijn of
haar vaardigheden en attitudes. Vanuit de vaststelling dat arbeidszorg naast de aanboddoelstelling ook – zij het in beperktere mate – een doelgroepdoelstelling nastreeft, kunnen we
veronderstellen dat zij aan deze omgevingsfactor belang zullen hechten. Maar hoe zien de doelgroepmedewerkers dit?
Uit volgende interviewfragmenten blijkt dat niet alle doelgroepmedewerkers het gevoel
hebben iets bij te leren met hun activiteiten in het arbeidszorgcentrum. Het feit of de
respondenten ervaren iets bij te leren met hun werkzaamheden hangt blijkbaar samen met de
aard van activiteiten in het arbeidszorgcentrum en met hun arbeidsverleden. Zo wordt bijvoorbeeld het sorteren van tweedehandskleren met het oog op de verkoop in sociale verkoopcentra
en andere recyclagetoepassingen, niet echt gezien als een activiteit die de medewerker in staat
stelt zijn kennis en vaardigheden op technisch vlak op te krikken:
(I: Ja. En hebt ge ook het gevoel dat ge iets bijleert?) Ja, bijleren hier. Er valt
eigenlijk niet veel te leren hé. Ge kunt leren sorteren ja. De broeken van de mannen bij
de broeken van de mannen leggen en … En dan sorteren: zijn ze vuil dan is het
tweedehands vuil, zijn ze kapot ja … ‘t Zijn alleen de goede oude … ‘t zijn alleen de goei
kleren zal ik maar zeggen die nog in de winkel verkocht worden. Die moet ge eruit
halen hé. (Bert, 62 jaar, ongehuwd, bm, arbeidszorgcentrum 7)
Hetzelfde geldt voor een medewerker ingeschakeld in een arbeidszorgcentrum dat minder
begoede mensen helpt bij de organisatie en uitvoering van een verhuis: het inpakken en
demonteren voor de verhuis en het uitpakken, monteren en herinrichten na de verhuis:
(I: En hebt ge het gevoel da ge hier iets bijleert?) Niks. (I: Nee?) Ik zou nie weten
wa. Behalve de schilders en de behangers en zo, vloerbekleding leggen en zo, die zullen
nog wel wa bijleren. Maar nu verhuizen, wa kunnen die nu bijleren? (Luc, 54 jaar,
alleenstaand zonder kinderen, bm, arbeidszorgcentrum 9)
Ook het arbeidsverleden van de betreffende respondent heeft een invloed op het al dan niet
ervaren iets bij te leren, en dan voornamelijk op het vlak van technische vaardigheden. Gerard
(43 jaar, alleenstaand zonder kinderen, bm, arbeidszorgcentrum 8) bijvoorbeeld, die een rijk
arbeidsverleden achter de rug heeft, stelt:
(I: En hebt ge toch het gevoel dat ge hier nog iets bijleert toch?) Persoonlijk niet
want wat ik nu zie, dan ga ik het vergelijken met bepaalde bureelactiviteiten. De
mensen werken hier heel goed hè, heel hard want iedereen heeft zijn eigen job maar
als dat nu zie dan weet ik wat inkomend en uitgaand is. Ik heb vroeger aankoopdienst
ook nog gedaan, dus ik weet wat inkomend, wat uitgaand is, wat moet besteld worden,
wat moet geleverd worden. Dus dat heb ik allemaal gedaan, dus ik zie ongeveer wel
een klein vergelijk maar dat is mij ni onbekend dees, heel dees werk.
Ook Erik (34 jaar, alleenstaand zonder kinderen, uvw, arbeidszorgcentrum 5) heeft niet het
gevoel iets bij te leren. Hij kan zijn activiteiten binnen arbeidszorg echter niet vergelijken met zijn
vroeger werk. Toch is voor hem arbeidszorg geen echt werk maar wel een bezigheid. Het
aanleren van nieuwe vaardigheden vindt hij ‘kunstmatig’ omdat hij zijn ‘natuurlijke’ capaciteiten
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niet verder kan ontwikkelen binnen arbeidszorg. De begeleiders van het arbeidszorgcentrum
trachten deze tekortkoming van arbeidszorg voor deze doelgroepmedewerker te ondervangen
door hem een andere arbeidsactiviteit aan te bieden juist omwille van het belang van deze
omgevingsfactor. In plaats van de reparatie van fietsen, gaat hij zich nu toeleggen op de
computer van het arbeidszorgcentrum. Hiermee hoopt hij zijn kwaliteiten toch terug te kunnen
benutten.
… Ik heb twee jaar eigenlijk die fietsen gedaan, en al mijn kwaliteiten weggegooid,
die ‘k kon en omda ze zegden hier, we gaan ne draaiboek maken en we gaan euh
dingen maken, wou ‘k terug mijn eigen kwaliteiten nog eens terugpakken en achter
dieë computer terug gaan zitten, maar dan maar éénen dag. (En zo zijde terug euh,
anders hadde hier ni meer gezeten?) Anders had ‘k hier ni meer gezeten. (Dus de aard
van het werk hier, staat u ni aan?) Nee maar ik kan… ze kunnen mij da leren, ze
kunnen mij kunstjes leren maar da is onnatuurlijk, da is tegen mijn dingen, da is
kunstmatig, ze kunnen mij kunstmatig aanleren van euh van aan nen draaiband te
werken of dit, maar… binnen de kortste keren gaat da fout hé, de, ik vind euh, maar
twee jaar heb ‘k da kunstmatig volgehouden, ik kan doen da ‘k aan ne fiets kan werken,
maar ik kan da eigenlijk ni.
Sommige respondenten zijn van mening wel iets bij te leren met hun werkzaamheden in
arbeidszorg en wel op verschillende domeinen. Eerst en vooral wordt door sommigen het bijleren
van technische vaardigheden als pluspunt ervaren, zoals bijvoorbeeld het werken met nieuwe
machines:
(I: Wat vindt ge ervan om hier te werken?) Oh, ik vind da wel goe, da is wel plezant
werk, allez ge kunt volgens uw eigen tempo. (I: Da’s ‘t belangrijkste voor u?) Ja, en ge
kunt iet bijleren. (I: Hebt ge het gevoel da ge al veel hebt bijgeleerd sinds da ge hier
aan ‘t werk zijt?) Ja, toch al ‘t één en ‘t ander. (I: Op wa voor vlak dan zo?) Bepaalde
machines waar da ik nog nie me gewerkt had. (Rik, 46 jaar, ongehuwd, uvw, arbeidszorgcentrum 5)
Het uitvoeren van een arbeidszorgactiviteit die in geen enkel opzicht lijkt op vroegere
werkzaamheden, kan al aanleiding geven tot het gevoel iets bij te leren. Bruno (35 jaar,
ongehuwd, bm, arbeidszorgcentrum 2), die niet wist welk werk er op een boerderij moet worden
gedaan, zegt hierover het volgende:
… Maar ja, het is ook plezant als ge dat gewoon zijt. Ge leert dingen die ge nog
nooit gedaan hebt. Ik heb het nog nooit gedaan op een boerderij. Ik ben maar in een
gewoon gezin opgegroeid…
Bij Hilda (29 jaar, gehuwd en kinderen, uvw, arbeidszorgcentrum 3) heeft ook de aard van de
activiteit ermee te maken dat ze het gevoel heeft iets bij te leren. Zij is werkzaam in een arbeidszorgcentrum dat woningen ombouwt tot studio’s voor mindervaliden:
(I: En het werk dat ge hier doet, leer je daar iets mee bij?) Ik heb hier al veel
bijgeleerd, feitelijk. In het begin dat ik hier kwam, kon ik feitelijk alleen maar
behangen. (I: En nu?) Nu kan ik toch al bezetten, een beeteke, nog niet veel. Maar
tegeltjes zetten, dat hebben ze mij hier ook geleerd ...
Het opknappen van boten in één bepaald arbeidszorgcentrum is een activiteit die een vrij
grote aantrekkingskracht uitoefent op de medewerkers. Het aanleren van dit type van activiteit
vormde juist de reden voor inschakeling in dit centrum voor de volgende respondent:
(I: En wa is voor u ‘t belangrijkste aan dees werk?) Belangrijkste? Ja, eigenlijk ja da
ik bezig zijn en da ik een beetje leer, allez ja da ik dinges bijleer. Daarvoor zijn ik voor
naar hier gekomen. (Franky, 22 jaar, ongehuwd, ziv, arbeidszorgcentrum 6)
Buiten het opdoen van technische kennis, erkennen sommige medewerkers het belang van
arbeidszorg in het aanleren van andere vaardigheden gaande van een meer algemeen inzicht …
(I: Dus euh … hebt ge het gevoel dat ge iets bijleert als ge hier aan het werken
zijt?) Ja, ja. (I: En op wat voor vlak dan?) Op technisch vlak maar ook op euh … ja hoe

87

moet ge dat zeggen … dat ge inzicht krijgt erin. Dat is niet al … dat heeft ni echt
technisch … ge moet den techniek hebben maar ge moet ook het inzicht hebben en ik
denk dat dat niet hetzelfde is, dat dat wel een verschil is. (I: Ja, dat is stillekes aan aan
het komen?) Ja, nu is dat stillekes aan aan het komen. (Yvo, 27 jaar, ongehuwd, ziv,
arbeidszorgcentrum 4)
… over het opkrikken van het zelfvertrouwen …
(I: En wat hebt ge persoonlijk aan dit werk?) Euh, ik leer eigenlijk ook in het kader
van mijn psychiatrieverleden van wat da ge toch kunt bieden aan de mensen. Ge leert
een beetje meer zelfvertrouwen krijgen in uzelf. En ik leer heel veel over mijn eigen,
dat ik moet leren ordelijk werken en zo van die dinges heb ik al heel wat bijgeleerd.
(José, 36 jaar, alleenstaand zonder kinderen, ziv, arbeidszorgcentrum 1)
(I: de volgende stelling is; ‘als ik terugdenk aan de eerste dagen dat ik hier werkte,
begon te werken is der toch wel het één en ander veranderd in mijn leven, klopt dat?)
Ja, ik zeg het, zekerder van mijn eigen, naar ander mensen toe … hier krijgde terug een
beetje eigenwaarde hé, van, van he geen da g’, allé met hetgeen da ge bezig zij en… ‘t
is ni da ge u eigen begint weg te cijferen hé (Yolande, 41 jaar, alleenstaand met
kinderen, ziv, arbeidszorgcentrum 5)
… tot het aanleren van sociale vaardigheden door de omgang met andere mensen:
… Ik kan alleen maar dingen, waarvan ik zeker ben dat ik ze kan. Maar met
cursussen volgen, heb ik problemen. Hier volg ik cursussen op een plezante manier. (I:
Heb je het gevoel dat je hier iets bijleert ook?) Ja, het gevoel. (I: Op wat voor vlak?)
Geleerd? Met andere mensen om te gaan. Heel belangrijk. (Robert, 44 jaar, alleenstaand zonder kinderen, uvw, arbeidszorgcentrum 8)
Het aanleren van nieuwe vaardigheden is voor sommige respondenten een voorwaarde voor
hun deelname aan arbeidszorg. Zo stelt Rik (46 jaar, ongehuwd, uvw, arbeidszorgcentrum 5):
(I: en vindt ge dat hier arbeid of wat vindt ge ervan, wat ge hier doet, wat is dat
voor u?) het is eigenlijk lerend werken hé, ah ja, want anders had ik hier niet gekomen
als het niet voor bij te leren was.
Deze nieuwe vaardigheden zijn voor hen niet alleen belangrijk in het arbeidszorgcentrum zelf.
Ze worden ook privé sterk geapprecieerd:
(I: En het huishouden thuis en zo…) Da moet ‘k ook op mijn eigen tempo doen maar
da leer ‘k hier, hoe da ‘k daar me kan omgaan en dan kan ‘k da thuis ook en dan kan ‘k
da wel, da heeft wel zo zijn voordelen, da ‘k weet da hier zo en dan doen ‘k da thuis
ook zo, op da tempo ,…(Yolande, 41 jaar, alleenstaand met kinderen, ziv, arbeidszorgcentrum 5)
Ook al vormt het verwerven van kennis en vaardigheden niet voor alle doelgroepmedewerkers
een motief voor deelname aan de arbeidszorgactiviteiten, toch zijn ze trots indien zij kunnen
laten zien dat zij iets waardevols hebben gepresteerd en dat zij beschikken over bepaalde
capaciteiten. Door het stellen van activiteiten krijgen ze de kans om hun vaardigheden en
competenties te tonen (functie 5, Latente Deprivatiemodel):
(I: En wa is voor u ‘t belangrijkste aan ‘t werk da ge hier doe?) … Ja da ge op den
duur toch zelf iets kunt maken. Ge moet dat natuurlijk wel efkes een paar keer gedaan
hebben voor dat ge iets kunt maken. Want iets dat ge niet goed kent, da kunt ge
moeilijk ineen steken. (Rik, 46 jaar, ongehuwd, uvw, arbeidszorgcentrum 5)
(I: En wat vindt ge het plezantste aan het werk dat ge hier doet?) Ik weet niet, dat
ge de voldoening hebt dat de reparatie lukt. (I: En leert ge veel bij vindt ge?) Ik vind
van wel ja.(…) (I: Zijn er nog andere dingen die ge heel belangrijk vind aan werken en
dan vooral dan hier komen werken?) Dat dat goed lukt, dat ge daar goed in zijt. (I: Dat
ge iets kunt bewijzen van ik kan dat of wat?) Ja, dat ge uwe plan kunt leren trekken.
(Yvo, 27 jaar, ongehuwd, ziv, arbeidszorgcentrum 4)
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Voor Hilda (29 jaar, gehuwd en kinderen, uvw, arbeidszorgcentrum 3) is het presteren van
iets een groepsgebeuren: voor haar is het een pluspunt dat de medewerkers elkaar allerlei dingen
aanleren en dat het dus niet enkel van de begeleiders moet komen:
(I: En zoude hier voor altijd willen blijven werken?) Ikke wel. (I: Ja? Waarom
eigenlijk?) Omdat ik hier graag ben, ik ben altijd met mijn handen bezig. Zit ik thuis
dan zit ik ook te knutselen en te doen en dees vind ik eigenlijk zo van als dees studio’s
af zijn dan kun je zeggen van zie eens wat wij allemaal samen hebben bereikt. Want wij
zijn tenslotte allemaal mensen, begonnen die eigenlijk niet veel kosten. De ene kost
wat bezetten, den andere kost wat behangen en den andere kost schilderen en dan
proberen we van mekander wat te leren.
Ook naar de buitenwereld toe vindt Hilda het belangrijk dat men kan bewijzen dat men iets
waard is en dingen kan presteren. Bij haar is zowat alle contact met haar moeder verbroken en
zij kijkt er naar uit om haar te laten zien hoe ver ze al is geraakt:
… En ik heb zoiets van laat ze daar betijen als ze binnen een jaar of 2 aan mijn deur
sta, dan zal ze het wel zien wa ik allemaal kan en wat ik allemaal gepresteerd heb op al
die jaren …
Het feit of men ervaart iets bij te leren verschilt van doelgroepmedewerker tot doelgroepmedewerker en heeft grotendeels te maken met de aard van de activiteit die wordt gedaan en
het arbeidsverleden. Ook het domein waarop men ervaart iets bij te leren verschilt: de éne heeft
het over technische vaardigheden, de andere over sociale vaardigheden en nog anderen over het
zelfvertrouwen. Ook het feit dat men kan laten zien over kennis en vaardigheden te beschikken,
wordt aangehaald als een belangrijk aspect van de arbeidszorgactiviteit.

1.3

Doelen die door de sociale omgeving worden gegenereerd

De vraag die we hier stellen is of de doelgroepmedewerkers ervaren dat bepaalde verwachtingen worden gekoesterd, dat er bepaalde eisen worden opgelegd en dat zij dus bepaalde vormen
van werkdruk gewaarworden. Het motto: ‘arbeidszorg is vrijwillig maar niet vrijblijvend’ geldt in
alle arbeidszorgcentra. De deelname aan arbeidszorg is vrijwillig, maar eens ingeschakeld worden
er aan de doelgroepmedewerkers bepaalde eisen opgelegd. Deze zijn niet voor alle doelgroepmedewerkers en niet in alle arbeidszorgcentra even hoog. De reden hiervoor is dat her vermogen
van de medewerkers om met werkdruk om te gaan, verschilt.
Over het algemeen wordt er in alle arbeidszorgcentra voor gezorgd dat de werkdruk beperkt
blijft. Dit gebeurt allereerst door het wegnemen of het minimaliseren van stressverwekkende
factoren uit het arbeidsproces. Vele medewerkers worden namelijk gekenmerkt door een lage
stressbestendigheid, waardoor de reguliere arbeidsmarkt niet aan hen is aangepast, zoals blijkt
uit de volgende interviewfragmenten:
… Maar spreek me niet van de arbeidsmarkt, want daar heb ik het moeilijk mee.
Want arbeidsmarkt dat is jachtig, de eisen zijn hoger. Ze verlangen het uiterste van een
mens en dan vind ik dat ze een beetje menselijker moeten zijn. En dan ben ik al 23 jaar
op activiteit en ben ik 5 jaar werkloos. En dat is heel moeilijk voor mij en dan heb ik
gezegd: “Ja, ik moet een doelstelling hebben en ik wil nog iets doen in mijn leven. Ik ga
niet de rest van de tijd als werkzoekende leven.” (Robert, 44 jaar, alleenstaand zonder
kinderen, uvw, arbeidszorgcentrum 8)
Niet alleen kunnen zij de druk op de reguliere arbeidsmarkt niet aan, voor sommigen ligt ook
in het beschermde circuit de druk soms te hoog. Karel (54 jaar, gescheiden, ziv, arbeidszorgcentrum 3) spreekt uit ervaring:
… in een beschutte werkplaats is er nog een stukske productie met een controle op,
een sociale controle en hier hebben wij geen sociale controle, we hebben wel een
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toezichtscontrole (I: ja ze gaan u niet zeggen van ‘ge moet dat of dit’?) Nee, dat moet
niet, ik ben hier op mijn gemakske, goe, is dat nu een uur, dan is dat maar een uur en
bij beschut werken daar kunt ge geen uur, verstaat ge het, daar is, die zijn nog
verbonden aan een structurele productie in feite, dat stuk moet in een kwartier af (I: en
dat is hier niet?) Nee, dat is hier niet, hier is gene werkdruk.(I: en dat vindt ge goed?)
Ja.
In dit opzicht wordt onder meer getracht tijdsdruk zoveel mogelijk op te vangen door een
goede organisatie van het productie- en/of het dienstverleningsproces en door de begeleiders. De
medewerkers moeten zoveel mogelijk tegen druk worden beschermd. Dit lijkt inderdaad het
geval, wanneer zij een vergelijking kunnen maken met de druk die gepaard ging met hun
vroegere jobs:
(I: En wa voor werk hebt gij vroeger gedaan?) Bij de spoorwegen, 10 jaar. (I: 10
jaar, ja? En wa juist?) Ja, da is in Mechelen in de werkplaats waar da ze de treinen …
(I: Ja, ja juist. En als ge da vergelijkt me het werk da ge nu doe, wa is dan het grootste
verschil?) Ja, da is eigenlijk meer een echt fabriek hé. Dees is eigenlijk meer nen
atelier. Daar moest da meer vooruit gaan. (…) (I: en wat vindt ge hier nog positief?) ja,
het ritme, het moet niet vooruit gaan of zoiet (I: ja, op uw eigen gemak) Ja, eigen
gemak (I :en dat was vroeger niet zo in uw vorige job?) Neen, in een normale job moet
alles wel een beetje meer vooruitgaan. (Rik, 46 jaar, ongehuwd, uvw, arbeidszorgcentrum 5)
Het lage tempo zorgt er bij Yvo (27 jaar, ongehuwd, ziv, arbeidszorgcentrum 4) voor dat hij
met plezier kan werken, wat niet het geval was bij de interimjobs die hij al had:
(I: En de sfeer wat vindt ge daarvan, de sfeer die hier is?) Het is ne ontspannen
sfeer. Het is niet echt dat de productie hoog ligt of zo dat ge u ni moet afjagen. (I: Ja,
alles op uw eigen tempo. En vindt ge dat belangrijk?) Ik vind dat wel anders werkt ge
niet echt met plezier vind ik. Als ge echt afgejaagd zijt, dan doet ge het op de duur ook
ni meer graag hè. (I: Ja en zijn er ooit momenten dat ge iets of wat druk voelt?) Hier?
Nee, nee.
Het lage werktempo is voor Franky (22 jaar, ongehuwd, ziv, arbeidszorgcentrum 6) de reden
geweest voor deelname in arbeidszorg:
(I: En hoe zijt ge hier eigenlijk terechtgekomen, hoe is da gegaan?) Ik had da
gehoord van iemand, da ze hier nog wa mensen zochten en zo en da da hier heel kalm
was, werken en zo, en nie vollen bak en zo.
Yolande (41 jaar, alleenstaand zonder kinderen, ziv, arbeidszorgcentrum 5) merkt duidelijk
het verschil tussen haar werk in arbeidszorg en haar vroeger werk als poetsvrouw. In deze job
hield men helemaal geen rekening met haar mogelijkheden en capaciteiten. Later in het gesprek
wijst zij dit zelfs aan als één van de redenen waarom haar psychische en fysische gezondheid er
zo was op achteruitgegaan.
… En er wordt rekening mee gehouden wa ge graag doet en wa ge niet graag doet.
Zodus, als ik iets moe ben en ik zeg dat, dan wordt daar rekening mee gehouden. Dan
gaan die niet zeggen, doet da maar voort want da moet af of zo. Da gebeurt ni. (I: En
ge hebt nooit het gevoel dat er soms wat druk achter zit of zo?) Nee, zeker niet, zeker
niet, helemaal niet. Nee, want ze laten mij gerust gewoon wat dingen doen. Ze komen
wel eens zien en dan vragen ze gaat het of …? (…) (I: Dus da ‘s wel een groot verschil
met vroege r…) Ja, da’s, dan waarde maar ne nummer hé, dan moet ‘e werken en dan
komt op ‘t werk aan en ni euh wa da ge kunt en wa da ge ni kunt hé … daar kijken ze
allemaal ni enne zenne.
Het helemaal wegwerken van stresserende factoren gebeurt niet in alle arbeidszorgcentra en
niet voor alle doelgroepmedewerkers. Gezien de aard van hun activiteit, zijn sommige centra
daartoe niet in staat. De centra die werken met klanten zijn genoodzaakt om rekening te houden
met een zekere vorm van druk:
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(I: Daar is genen druk of zo?) Daar is wel een beetje nen druk, want als we op
lokatie gaan en we moeten een kas ineensteken, dan moet die wel degelijk ineen staan
wanneer als we terug weg zijn. Dan mag er nie iets verkeerd aan zitten of zo of de
deuren die moeten opengaan. De deuren die kunnen nie klemmen of dicht blijven dat
het niet lukt voor die open te krijgen en zo. ‘t Moet wel goe zijn gedaan, want da zijn
die mensen hun eigendom, hun kas waarmee da ge bezig zijt en dat moet natuurlijk wel
goe zijn en daarom is er wel een klein beetje nen druk voor het goe af te werken. (Filip,
23 jaar, alleenstaand zonder kinderen, ziv, arbeidszorgcentrum 9)
Ook centra die werken op bestelling slagen er niet altijd in de druk volledig weg te nemen:
(I: En vindt ge het zwaar werk?) Nee, ja. Vorige keer moest er tegen een bepaald
tempo 160 broodjes gemaakt worden en dat vond ik nogal veel. Stresserend eigenlijk.
En dan krijg ik wel zo den daver over mijn lijf van als dat hier nu niet afgeraakt, of de
verkeerde bestelling broodjes … Dat was dan wel vervelend. (José, 36 jaar, alleenstaand zonder kinderen, ziv, arbeidszorgcentrum 1)
Een zekere vorm van druk vormt geen probleem voor alle medewerkers; sommigen hebben
daaraan eerder behoefte:
(I: En is er soms iets van druk dat ge voelt, dat iets moet af zijn of zo?) Er is ne
lage werkdruk, maar er is toch wel nen druk. ‘t Is anders dan bij [een ander arbeidszorgcentrum]. Daar is echt niks druk. Allez vind ik persoonlijk. En dat zit ge daar
gewoon uwe tijd te verdoen vind ik. Hier is er toch wel ne druk achter. Ge hebt beloofd
aan uw klanten dat het dien dag af moet zijn, dus dan moet het dien dag toch wel af
zijn. (Rudy, 30 jaar, alleenstaand zonder kinderen, uvw, arbeidszorgcentrum 4)
Een andere respondent is zelfs niet meer in staat om het kalmer aan te doen. Het tempo van
jarenlang werk op de reguliere arbeidsmarkt, zit er, naar eigen zeggen, in gebakken:
… Ik geef me tot het uiterste, wat ik niet mag doen. Ik zou het rustig en kalmer aan
moeten doen. Dat is een verschil en blijkbaar zit dat er nog altijd in gebakken dat van
23 jaar geleden. Het moet vooruitgaan; dat is die jacht. En dan probeer ik daar slow
motion in te brengen, maar dat lukt zeer moeilijk. (I: Maar dat wordt je eigenlijk nooit
gevraagd?) Dat wordt niet gevraagd. Je doet ‘t op je eigen tempo. Maar dan zeg ik zo:
wat is je eigen tempo? Zoals je het voelt of zoals je het aankunt. Als ik voel dat het
minder moet zijn, dan zal ik ook minder doen, want dan kan het ook geen kwaad en
dan zal ik wel in een stoel gaan zitten. Dan zeg ik: ‘Hola, ik moet hier even stoppen’.
Maar ik probeer altijd mijn werk af te maken voor ik ga zitten. Dat wel. Dat doe ik voor
het zitten (…) trouwens ik heb nooit van ontspanning genoten. Ik was een werkpaardje
en dat is nog steeds zo ondanks dat ik er rekening mee ben aan het houden dat ik geen
20 meer ben, dat ik al ouder dan 40 ben en je kan dat moeilijk aanvaarden. (Robert, 44
jaar, alleenstaand zonder kinderen, uvw, arbeidszorgcentrum 8)
Als er dan al druk wordt ervaren, reageert Jan (45 jaar, ongehuwd, ziv, arbeidszorgcentrum
2) heel laconiek:
… Maar hij heeft ene keer toch eens tegen mij gezegd van wa moest gedaan zijn,
over een paar weken was da, want ik zeg dan ge moet nog ne man bijgeven voor de
nagels daaruit te doen hé maat want ik heb er maar 2. Hij heeft niks gezegd daarachter. Da zien ik altijd. Ja, da is mijn mening tegen mensen hé. Er zijn veel mensen
die da nie snappen hé, dan zeg ik da ook ja, ne mens heeft er maar 2. Ne mens heeft
er 2, nen inktvis 8.
Er bestaat dus blijkbaar niet alleen een verschil tussen de doelgroepmedewerkers onderling in
de mate waarin zij bepaalde vormen van werkdruk aankunnen of niet. Ook zijn er verschillen
tussen de arbeidszorgcentra in de mate waarin druk aanwezig is. Er bestaat dus met andere
woorden een continuüm van arbeidszorgcentra met aan de ene kant die arbeidszorgcentra waar
de eisen die aan de doelgroepmedewerkers worden gesteld vrij hoog liggen en aan de andere
kant de arbeidszorgcentra waar de eisen vrij laag zijn. Deze verschillen zullen uitvoerig worden
besproken in het tweede deel van de bespreking van de onderzoeksresultaten betreffende de
concrete werking van de arbeidszorgcentra.
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Een ander negatief aspect van arbeid dat niet aanwezig is binnen arbeidzorg komt naar voren
bij de vergelijking van arbeidszorg met de vroegere job voor diegenen die al ervaring hebben op
de reguliere arbeidsmarkt. Steevast wordt – naast het lagere werktempo – verwezen naar het
minder zware werk. De voormalige jobs van de respondenten situeren zich namelijk allemaal in
het segment van de laagstbetaalde en laagstgekwalificeerde arbeid, waar de kans op fysiek zwaar
werk het grootst is.
(I: En als ge deze job nu zou vergelijken met wat ge ervoor gedaan hebt … ge zegt
hè die verhoudingen zijn anders … maar ziet ge dan nog andere verschilpunten?) Dees
is natuurlijk veel gemakkelijker hè want ik heb werken gedaan dat niet alleen geestelijk
maar fysisch meer nodig is dan dees. Dees is meer voor mij een uitstap eigenlijk. Maar
toch, ge hebt … die werkzin is er nog wel, dat is er nog wel maar het gaat veel
gemakkelijker, veel vrijer hè. Dat is euh. Tegenover op een haven, in een havengebied
wordt het hard tegen hard. Dus dat is wel een verschil. (Gerard, 43 jaar, alleenstaand
zonder kinderen, bm, arbeidszorgcentrum 8)
Ook Franky (22 jaar, ongehuwd, ziv, arbeidszorgcentrum 6) vindt het werk in het arbeidszorgcentrum veel minder zwaar dan zijn vroegere job, waardoor hij zich merkelijk beter voelt:
(I: En vindt ge da ge zelf veranderd zijt?) Ik weet het nie, allez, ja nu voel ik mijn
eigen wel beter als ik zo wa minder gaan werken en zo. Want die vorige job als stellingbouwer da was allez, da was om half 5 uit mijne nest en dan reden wij me een buske
naar de Fina hé. Want wij stonden dan op de Fina en da was dan om half acht al
beginnen. En da was dan maar tot kwart voor vier, maar da waren toch wel heel lange
dagen. En zo 5 dagen aan een stuk, da kon ik nie goed aan da was een beetje te zwaar.
Toch kan ook het werk in arbeidzorg fysiek soms een beetje zwaarder zijn:
(I: En vind ge het zwaar werk?) ‘t is nie te zwaar, maar soms dan moet ge wel veel
vijzen daarin draaien en een beetje sleuren me gedeeltes van een kas en zo. En dan,
daar komt wel fysieke arbeid bij te zien. ‘t Is nie te zwaar. (Filip, 23 jaar, alleenstaand
zonder kinderen, ziv, arbeidszorgcentrum 9)
Als de arbeid te zwaar wordt voor een bepaalde medewerker, wordt daar door de begeleiding
sterk rekening mee gehouden: ‘werk op maat’. Getuige hiervan, Robert (44 jaar, alleenstaand
zonder kinderen, uvw, arbeidszorgcentrum8), die door een lang en zwaar arbeidsverleden
ernstige rugklachten heeft:
... En die hebben mij dan in het [arbeidszorgcentrum X] geplaatst en ik ging dat
bekijken of ik dat aankan en ik heb hier ook gesproken over mijn rug zodat ik hier
regelmatig kan rusten, zitten of liggen. En soms stond ik hierbij dat je zou zeggen
subiet slaagt die voorover. Daar werd rekening mee gehouden en ze zijn heel content
van mij en dat is een pluim op zich.
Ook Karel (54 jaar, gescheiden, ziv, arbeidszorgcentrum 3) is van mening dat de begeleiding
sterk rekening houdt met zijn mogelijkheden en capaciteiten. Als het al eens een dag minder
goed gaat, wordt daarvoor alle begrip opgebracht:
… ik ben ik nog altijd even bezig, oké er is soms nen dag bij, met mijn aanvallen of
eens slecht geslapen noem maar op, ja dan ga ik zitten, ge gaat natuurlijk niet een hele
dag zitten maar dan ga ik zitten, punt, dan zeg ik tegen de XX [naam begeleider] van
‘ja, ik voel mezelf niet zo goed, ik ga wat zitten’ en dan ga ik zitten, verstaat ge, het is
geen verplichting …
Over het algemeen kan worden gesteld dat de doelstellingen die door de sociale omgeving
worden gegenereerd, niet zeer hoog liggen, zeker niet in vergelijking met de eisen op de traditionele arbeidsmarkt, aldus de doelgroepmedewerkers. Toch is arbeidszorg niet geheel vrijblijvend
en worden er wel bepaalde eisen gesteld aan de doelgroepmedewerkers. Deze worden echter
zoveel mogelijk aangepast aan hun capaciteiten en behoeften. Heel uitzonderlijk worden er wel
eens momenten van te grote werkdruk ervaren.
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1.4

Variatie

Ook de variatie in de arbeidsactiviteit zou bijdragen tot een betere levenskwaliteit, aldus het
model van Warr. Aan variatie wordt door de begeleiding van arbeidszorgcentra veel aandacht
besteed. In de meeste arbeidszorgcentra wordt in een vergadering met de hele groep de werkplanning van die dag opgesteld en kan iedereen aangeven welke taak hij of zij op zich wil nemen.
De doelgroepmedewerkers worden betrokken bij het hele productie- of dienstverleningsproces,
waarbij de productie of dienstverlening wordt opgesplitst in kleinere deeltaken en waarbij wordt
gezocht naar een aangepaste taak voor iedere doelgroepmedewerker. Zo stelt Yolande (41 jaar,
alleenstaand zonder kinderen, ziv, arbeidszorgcentrum 5) dat, wanneer zij aangeeft uit een
bepaalde activiteit geen voldoening meer te halen, de begeleiders mee op zoek gaan naar een
andere taak.
… En hier kan ik dinges doen die ik zelf wil doen. Is er nu iets dat ik ni wil doen, dan
hoef ik da ni te doen. Dat is het verschil en da vind ik wel goe want ik kom binnen en ik
vraag: wa moet ik doen? (…) Ben ik da nu straks moe dan zeg ik: hebt ge voor mij nu
efkens niks anders? Krijg ik iets anders om te doen, zo simpel is dat.
De nadruk die er binnen het netwerk arbeidszorg wordt gelegd op uitwisseling, heeft ook
deels te maken met het belang dat wordt gehecht aan variatie in arbeidsactiviteiten. Door een
uitwisseling van doelgroepmedewerkers tussen de centra onderling, komen de betreffende
medewerkers in contact met nieuwe activiteiten. Er zijn zelfs enkele medewerkers die in verschillende centra werken. Zo werkt Robert (44 jaar, alleenstaand zonder kinderen, uvw, arbeidszorgcentrum 8) in drie arbeidszorgcentra tegelijkertijd, waaruit hij naar eigen zeggen veel voldoening
haalt. José (36 jaar, alleenstaand zonder kinderen, ziv, arbeidszorgcentrum 1) is met de medewerkers van haar arbeidszorgcentrum op bezoek geweest bij twee andere centra, wat voor haar
een leerrijke ervaring is geweest:
(I: Hebt ge er over nagedacht ander vrijwilligerswerk te gaan doen?) Ja, ik had
eerst gedacht aan kleersorteerwerking te gaan doen. Nu ben ik naar de boerderij
geweest en nu vind ik dat eigenlijk ook wel heel plezant.
Jan (45 jaar, ongehuwd, ziv, arbeidszorgcentrum 2) voelt er wel wat voor om ook in andere
centra te worden ingeschakeld. Zijn fysische handicap en de afstand van de overige centra tot
zijn woonplaats, bemoeilijken echter deze uitwisseling, wat hij erg jammer vindt:
(I: En hebben ze ooit andere projecten of zo van ANA laten zien of de keuzen
gegeven van ge kunt daar misschien eens gaan zien?) Awel ja, maar da hebben we
trouwens al gevraagd, maar daar zit precies trouwens blijkbaar geen schot in. We
hebben da wel nen dag gedaan hé, nen dag van het ANA-project in feite hé. Dan zijn
wij die dingen allemaal, da velo-dingeske, da velo-atelierke daar hé. (…) Ja, da wou ik
ook allemaal doen, trouwens daar hoor ik ook allemaal niks nimmer van. En dan da
atelierke, da wou ik ook doen, omda ik vroeger me dingen, ik ben mekanieker geweest,
nie van velo’s, maar van machienen dus da zou ook te doen zijn. Die boot, da was
nogal wa ver zeiden ze, da was nogal wa moeilijk om daar te geraken. Ze kunnen mij
moeilijk elke keer naar ginder brengen, da was het probleem eigenlijk.
Niet alle doelgroepmedewerkers hadden echter een positieve ervaring met deze uitwisseling.
Zo besloot Walter (49 jaar, ongehuwd, ziv, arbeidszorgcentrum 5), toen zijn arbeidszorgcentrum
tijdens de zomermaanden dicht ging, om gedurende deze periode in een ander centrum te
werken. Deze inschakeling in een ander centrum is niet zo goed meegevallen.
(I: ik weet niet, in de vakantie is dat hier dicht geweest hé, ben je dan ergens
anders gaan werken, in een ander centrum?) Ja (lacht) inderdaad, maar dat doe ik toch
niet meer (I: nee? Niet goed meegevallen?) Den eerste dag had ik al ambras, ik feitelijk
niet zo neig maar feitelijk heeft den begeleider meer problemen gehad dan ik (…) (I:
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dus je zou niet meer ergens anders willen werken?) Nee, ik ben dat allemaal beu (I:
beu om te veranderen?) Nee, die ruzies.
Ondanks de bestaande mogelijkheid tot variatie zou Yolande (41 jaar, alleenstaand zonder
kinderen, ziv, arbeidszorgcentrum 5), als zij over de middelen zou beschikken, toch nog meer
variatie in de arbeidsactiviteiten willen brengen:
(I: Stel da gij hier zo hé aan ‘t hoofd sta van dees centrum, en de regering zou een
bepaald budget geven, een beetje geld om hier dingen met te doen … zou de dan
speciaal dinges me doen? Of zou de dan dingen veranderen of euhm, hoe zou ‘de da
geld gebruiken voor dit arbeidszorgcentrum?) Ghoo, na stelde mij een moeilijke vraag
hé … ik zou ‘et nog wa uitbreiden, nog wa meer mogelijkheden, iets doen zo gelijk een
cursus allé naald of zo, want hier zijn toch maskes ook. Voor te leren naaien of zo, da ‘s
toch ook iet da ge … vind ‘k toch ook iet nuttig, en wa nog? Allé zo wa, in bejaardenhuizen zie de da ook veel hé, zo gelijk poppekes maken en zo … da ‘s ook een vaardigheid da ge moet hebben hé, zoiet…(I: Dus wa meer verschillende activiteiten zo, da ge
kunt kiezen …?) Da ge na zegt; na doen ‘k dees of na doen ‘k is da, da ge zo wa
mogelijkheden hebt van te zeggen dat euh…(I: Zo wa afwisseling …?) Ja, zo wat
afwisseling … da zou ik der bij inbrengen.
Het realiseren van variatie in de activiteit gebeurt niet alleen binnen het arbeidszorgcentrum
maar ook over de verschillende arbeidszorgcentra heen, bijvoorbeeld door uitwisseling van
doelgroepmedewerkers onderling en door het bezoeken van de andere arbeidszorgcentra uit
dezelfde deelwerking. Dit is voor sommigen, met bijvoorbeeld een fysieke handicap, niet altijd
even gemakkelijk. Voor anderen is de vertrouwde omgeving belangrijker dan variatie en wordt
uitwisseling niet altijd positief ervaren.

1.5

Duidelijkheid met betrekking tot de omgeving

De factor ‘duidelijkheid met betrekking tot de omgeving’ heeft te maken met de informatie
over toekomstige ontwikkelingen en dus met de onzekerheid of duidelijkheid omtrent de toekomstige loopbaan. De onzekerheid op de arbeidsmarkt van vandaag met haar flexibiliteit en tijdelijke
contracten, wordt als zeer nadelig ervaren en was bij één respondent zelfs de aanleiding van
psychische problemen:
(I: En het feit dat ge zo … hè want ge hebt veel interims moeten doen ook … was
dat moeilijk voor u, allé had ge daar een beetje problemen mee of niet?) Ja, ge moest
als ge ergens ging werken dat moest ge direct rap rap werken, zien dat ge alles direct
van de eerste keer begrijpt en dat ge dat goed doet en zo. En daarom, daar wordt ge
nogal zenuwachtig van feitelijk als de prestatiedruk hoogt ligt, dat ge daar dan mee in
de problemen komt. (I: Is dat ook een reden geweest dat ge ziek geworden bent?) Ja,
ik denk dat toch. Ik denk dat dat er wel mee samenhing. (Yvo, 27 jaar, ongehuwd, ziv,
arbeidszorgcentrum 4)
Om dit te compenseren wordt aan alle medewerkers een overeenkomst aangeboden tussen
het arbeidszorgcentrum en de doelgroepmedewerkers. Het opstellen van een overeenkomst van
onbepaalde duur moet naast rechtszekerheid ook een psychologisch belangrijke garantie van een
lange-termijnverbintenis bieden (De Laet, Van den Bergh & Haelewaeters, 1996: 20). Nochtans
wordt het aanbieden van zekerheid doorkruist door allerlei institutionele belemmeringen. Goedkeuring van vrijstelling van stempelcontrole voor de uitkeringsgerechtigde werklozen gebeurt
jaarlijks en biedt dus evenmin zekerheid op lange termijn, aldus Robert. (44 jaar, alleenstaand
zonder kinderen, uvw, arbeidszorgcentrum 8):
… Ik weet dat ik bij het [naam arbeidszorgcentrum] kan blijven, dat ik daar
aanvaard word en dat zij me daar graag hebben. Ik weet dat ik hier kan blijven en dat
ze me graag hebben. Dat is het verschil. Maar wanneer ik werk ga zoeken en ik moet
gaan solliciteren, dan ben ik nooit zeker. Dat kan ik alleen daaraan denken na 14 dagen
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en dan nog … Dan is het nog de kwestie en daar heb ik problemen mee. Daarmee heb
ik gezegd dat het goed is wat ik nu heb en dat is vrijstelling van stempelcontrole, waar
ik dan heen ga en dat heb ik dan voor dit jaar verkregen vanuit het [naam arbeidszorgcentrum]. Dat is goedgekeurd, da’s positief. Maar wie zegt dat dat volgend jaar nog
goedgekeurd kan worden? Da’s iets voor één jaar. Dat is ook iets zoals die jaarcontracten, waar ik het moeilijk mee heb.
Hetzelfde geldt voor rechthebbenden op een invaliditeitsuitkering; zij krijgen hun goedkeuring
ook vaak voor een korte termijn. Zo vertelt dezelfde respondent over zijn vriendin, die ook
werkzaam is in verschillende arbeidszorgcentra en die recht heeft op een invaliditeitsuitkering:
… Ja, ze [zijn vriendin] heeft eens een brief, een uitslag van OC of zoiets, die die
testen. Hoe heet het daar? Zo’n speciale organisatie die dat kunnen testen en zien wat
ze kunnen of waar ze geschikt voor zijn. Want daar kreeg ze een uitslag, waarin stond
in welke beschutte werkplaats of kringloop ze kon werken. Emotioneel, die haar moed
zakte zo in de grond. Ze is zo, maar ze vroeg: “Wat kan ik nu doen”? Ik zei: “Ge moet u
dat niet aantrekken en wat ge nu doet, blijf dat gewoon voortdoen. Ge zijt goed bezig.
Ge voelt u eigen thuis en hetgeen ge goed doet is toch goed en als gij dat ni kunt, sorry
he”. “Ja, maar ik heb toch schrik”. “Zolang dat ge u maar nuttig bezighoudt, is het
allemaal niks. Als gij in ‘t zwart gaat werken, is het iets anders. Dat zullen ze in geen
enkel partij aanvaarden. Maar als gij iets nuttig doet, zoals [naam arbeidszorgcentrum
1], dan zult ge even goed en graag koken in [naam arbeidszorgcentrum 2]. In [naam
arbeidszorgcentrum 3] probeert gij ook gerechten aan de man te brengen. En ze vinden
het allemaal lekker en dat is de motivatie voor u om voort te doen”. (Robert, 44 jaar,
alleenstaand zonder kinderen, uvw, arbeidszorgcentrum 8)
Het aanbieden van een arbeidszorgovereenkomst moet de doelgroepmedewerkers de zekerheid geven met betrekking tot de toekomst, die ze op de traditionele arbeidsmarkt niet kunnen
vinden. Toch blijft bij hen heel wat onzekerheid bestaan over de toekomst van hun uitkeringsstatuut. Uitkeringen worden in sommige gevallen slechts voor een beperkte periode vastgesteld.
Ook het akkoord dat wordt gesloten met uitkeringsinstellingen en die toelaten dat de uitkering
behouden blijft tijdens inschakeling in arbeidszorg, geldt vaak ook voor een beperkte termijn.
Vandaar dat de onzekerheid met betrekking tot de toekomst in arbeidszorg niet helemaal wordt
weggenomen.

1.6

Beschikbaarheid van geld

Hoewel het garanderen van een ‘minimum leefbaar inkomen’ expliciet als doelstelling werd
weerhouden voor de werkvorm arbeidszorg, blijft in de praktijk het realiseren van de positieve
functies van arbeid voornamelijk beperkt tot de latente functies. Toch wordt er in twee van de
negen arbeidszorgcentra een vergoeding uitbetaald aan de doelgroepmedewerkers van 40 BEF
bruto6 per uur, wat leidt tot een differentiatie bij de doelgroep met betrekking tot hun inkomenssituatie. Hun bestaansmiddelen putten de medewerkers uit hun uitkering, zij het een invaliditeitsuitkering, een werkloosheidsuitkering of een bestaansminimum, die qua hoogte onderling zeer
sterk verschillen. We kunnen er dus van uitgaan dat ook de ervaringen en de tevredenheid met
betrekking tot de inkomenssituatie bij de respondenten erg kunnen verschillen. Bij het model van
Warr wordt dan ook een onderscheid gemaakt tussen het inkomen in relatie tot de behoefte en
het inkomen in relatie tot dat van anderen.
Het merendeel van de respondenten heeft het vaak moeilijk om rond te komen. Slechts heel
zelden heeft een respondent het gevoel dit wel te kunnen. We kunnen ons afvragen of het al dan
niet krijgen van een vergoeding een verschil uitmaakt in de inkomenstevredenheid. Het al dan

6

Na aftrek van de belastingen blijft er nog ongeveer 28,5 BEF per uur over.
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niet uitbetaald worden van een vergoeding wordt op verschillende manieren onthaald door de
respondenten. Een respondent van een centrum dat een vergoeding betaalt, stelt expliciet dat het
ontvangen van deze vergoeding zeker niet de reden is om in arbeidszorg te werken.
(I: Maar voor de rest, krijgt ge hier een vergoeding of zo?) Ja, 40 BEF per uur
zogezegd. Dat is 40 BEF bruto per uur, maar na de dingen die ze er vanaf houden
schiet er bijna niks meer over he. (I: Zo iets van een 29 BEF per uur zeker?) Neen,
28,5 om precies te zijn. Daar kunde niks mee doen he, maar ‘t gaat mij ni om dat geld
ni he. Allé, bij mij toch ni, allé ik kan het wel gebruiken he maar ‘t gaat daar ni om he …
en wat verderop in het interview … Zelfs als ze me niet vergoeden ze mogen mij hier
nog zetten. (Raf, 47 jaar, gescheiden, bm, arbeidszorgcentrum 7)
Een andere respondent vindt de vergoeding leuk meegenomen en spreekt hierover in
algemene termen:
… Ten eerste hou je je toch bezig en zijn er dingen die ze graag doen. Zoals
plastieken zakjes in de brievenbussen steken, ze krijgen daar 40 frank voor. De mensen
zijn content. Ik kan een voorbeeld geven. Mijn zoon is komen helpen en die zegt: ‘ik
heb geld nodig’. Ik heb gevraagd of hij dat wou doen en dat is goedgekeurd. En ik
vroeg wat hij ervan vond. Die vond dat heel plezant en vond dat leuker dan naar school
te gaan. Dus je hebt ergens een soort waarbij die graag iets doen in hun leven, maar ze
houden die tegen. Ook op dat punt moet de overheid iets doen en ook – ‘t zijn er
allemaal die een sociale uitkering krijgen, de meesten toch - en dat doen ze dan om
hun uitkering een beetje hoger te drukken; dat ze iets meer kunnen doen. Ik vind dat
heel positief van hier. (Robert, 44 jaar, alleenstaand zonder kinderen, uvw, arbeidszorgcentrum 8)
In de centra waar geen vergoeding wordt uitbetaald, zijn de meningen hierover verdeeld.
Sommigen vinden het spijtig dat er geen vergoeding wordt uitbetaald.
(I: Ge zou da ook willen meer hier komen werken?) Ik weet het nie, want dat is …
ge krijgt er natuurlijk niks voor hé. En euh, da vind ik eigenlijk wel spijtig. Da ge er echt
niks … (I: Maar als het van ‘t werk alleen afhing, als ge daar nu een vergoeding voor
zou krijgen, dan zou ge wel meer willen komen werken?) Ja. (Franky, 22 jaar,
ongehuwd, ziv, arbeidszorgcentrum 6)
Anderen lijken er geen problemen over te maken en zien het als iets dat inherent is aan
vrijwilligerswerk en nemen het erbij of vinden het niet meer dan normaal.
(I: krijgt ge een vergoeding voor ‘t werk da ge hier doe?) Da denk ik nie. (I: Wa
vindt ge daarvan?) Ja, ge kiest ervoor hé, voor vrijwilligerswerk. Ge weet da da nie
betaald is op voorhand.(Patrick, 21 jaar, ongehuwd, bm, arbeidszorgcentrum 6)
… En dat er geen beloning tegenover sta, da kan ik best aannemen. Als er geen geld
verdiend wordt, kan er geen geld uitgekeerd worden. Da heeft altijd mijn principe
geweest. Ge moet zorgen dat den baas geld verdient en dan moet ge zeggen van euh …
schuift wa af. Maar hier is da twee keren niks verdelen … Iemand moet het doen, want
euh in een normaal situatie kan da nie gedaan worden, da moet wel door een vzw
gedaan worden. Hier is niks te rapen. (Luc, 54 jaar, alleenstaand zonder kinderen, bm,
arbeidszorgcentrum 9)
Volgens Jan (45 jaar, ongehuwd, ziv, arbeidszorgcentrum 2) zijn juist financiële problemen er
de oorzaak van dat hij geen werk vindt. Hij vindt geen werk omdat hij een knieprothese draagt.
Zou hij voldoende geld hebben om zijn knie te laten behandelen, dan kon hij terug op zoek gaan
naar werk:
(I: Ok dan de laatste vraag: als ik de lotto zou winnen, zou ik meteen stoppen met
werken?) Stoppen me werken, Ah hier wilt ge zeggen? Nee, dan zou ik misschien terug
kunnen gaan werken, want het is nog wel altijd mijn bedoeling, da zeggen ze bij ons
ook trouwens, moest ik veel geld hebben, da ik wel terug gewoon zou kunnen gaan.
Want ik ben er zeker van da ze in Edegem, die dokter dat die da kan maken. (I: Uw
knie dan terug in orde brengen?) Ja, want die hebben da trouwens willen doen … Die
wou da dus komen doen hé. Die wilt da, maar ik heb het geld nie. Dus da is, da zou ik
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willen doen, als ze da moesten doen, dan zou ik wel direct willen beginnen. (I: Ja en als
die knie terug in orde zou zijn, dan zoudt ge terug …?) Dan kunt ge terug beginnen
achter werk te gaan zoeken (lacht). Dan zou ik terug achter nen interim moeten gaan
zien, want ik heb al interim gedaan …
Niet alleen indirect maar ook direct kan een laag inkomen mensen verhinderen te werken. Luc
(54 jaar, alleenstaand zonder kinderen, bm, arbeidszorgcentrum 9) heeft het over het startkapitaal dat nodig is om als zelfstandige te kunnen beginnen:
(I: En ‘t laatste is, als ik de lotto win, zou ik direct stoppen met werken) Integendeel, dan zou er maar eerst gewerkt worden. Da is het hé hier in België. Als ge iet wilt
beginnen dan moet ge veel geld hebben. (I: Als zelfstandige bedoelt ge?) Ik heb da
eens uitgerekend voor gewoon op een rommelmarkt te gaan staan. Da is dan 200.000
frank, want ge moet dan nog nen auto kopen voor het vervoer. Ze hebben het altijd
over Amerika, maar in Amerika als ge iet wilt beginnen dan begint ge uw garage. En
hier hebt ge regeltje dit en regeltje dat, en dan het derde regeltje spreekt het eerste
tegen, en het vierde het tweede en dan het vijfde ja, dat herhaalt da eerste terug. Ik
zeg het hé, ik lees zwart op wit, ik weet da wel ze da da geen interpretaties zijn hé en
daar is een letter en ne geest zeker hé. Ik ken alleen maar de letter zenne, want de
geest kan verschillen van mens tot mens zo dus, daar kan ik geen rekening mee
houden.
Omdat de financiële beweegreden ontbreekt, krijgt werken bij de respondenten een andere
invulling; het is hier dat de latente functies van arbeid(szorg) naar boven komen. Filip (23 jaar,
alleenstaand zonder kinderen, ziv, arbeidszorgcentrum 9) was ondergebracht in een project van
begeleid wonen. Om er weg te mogen, moest hij beschikken over een nuttige daginvulling. Over
werken denkt hij het volgende:
(I: En hoe denken zij [de ouders] over werken in ‘t algemeen?) Ja, bij hun wilt
werken geld zeggen natuurlijk. Bij mij wilt werken eerder vrijheid zeggen.
De ervaring van de billijkheid van het inkomen in relatie tot dat van anderen, zeker tot dat
van de andere doelgroepmedewerkers, kwam weinig naar voren in de interviews. Slechts één
interview
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doelgroepmedewerkers in relatie tot dat van de begeleiders. Door José (36 jaar, alleenstaand
zonder kinderen, ziv, arbeidszorgcentrum 1) worden zij de 'betaalde werkkrachten' genoemd:
… Ja, tussen de mensen die met dezelfde intentie hier komen werken als ik, daar is
het eigenlijk een hele goeie sfeer mee. En ook de begeleiding, allez, de betaalde werkkrachten, die zijn heel vriendelijk. Daar heb ik ook veel aan gehad.
De inkomenstevredenheid met betrekking tot de behoeften ligt over het algemeen vrij laag:
de meeste respondenten geven aan nauwelijks of niet toe te komen met hun uitkering. Een
vergoeding kan voor de meeste respondenten die er een krijgen toch een verschil maken, hoewel
het voor hen niet meteen de grootste motivatie vormt om deel te nemen. De doelgroepmedewerkers die geen vergoeding ontvangen, vinden dit wel jammer maar wijzen op andere
voordelen. Slechts in één geval kon inkomensontevredenheid met betrekking tot anderen worden
geconstateerd.

1.7

Veiligheid

Slechts één van de respondenten gaf – impliciet – aan dat er wel iets mocht veranderen aan
de veiligheid binnen het arbeidszorgcentrum. Als hij over financiële middelen zou beschikken, zou
hij naast een loon voor de doelgroepmedewerkers zorgen voor de veiligheid:
(I: Ja, en dan nog zo een vraag; als ge subsidies zou krijgen van de overheid, gij
zijt hier dan hoofd, wat zoude der me doen? Met da geld, voor ‘t arbeidszorgcentrum
hé?) Oei, oei, ‘k zou da … ‘k zou ‘t ni weten, ja ‘k zou ‘t wel weten maar euh, da ‘s weer

97

da droomken hé in ieder geval ik zou ‘t in de mensen steken, ik zou ‘t in de lonen
steken, ze optrekken, ‘k zou ook voor de veiligheid …
Sommige respondenten doen wel hun beklag over het materiaal waarmee moet worden
gewerkt:
… Je leert er inderdaad iets, maar ik vind het wel heel erg dat de mensen sommige
vzw’s materieel ter beschikking stellen dat niet denderend is om mee te werken. Dat ze
toch nog serieus werk leveren, maar dat wil niet zeggen dat ze daarvoor geen serieus
materieel moeten krijgen … (Robert, 44 jaar, alleenstaand zonder kinderen, uvw,
arbeidszorgcentrum 8)
Aan de veiligheid wordt momenteel wel gewerkt door voor elke individuele doelgroepmedewerker een arbeidszorgverzekering af te sluiten.

1.8

Mogelijkheid tot interpersoonlijk contact

Werk stelt mensen in staat interpersoonlijke contacten aan te gaan en te ontwikkelen. Van
werkloosheid wordt het tegenovergestelde verondersteld: de mogelijkheden voor het hebben van
interpersoonlijke contacten zou veel kleiner zijn. De invloed van werkloosheid7 of het niet hebben
van werk op de sociale contacten of netwerken, lijkt een wijd verspreid thema in de werkloosheidsliteratuur. Indien arbeid als bron van sociale contacten wegvalt, zou dit leiden tot een
drastische vermindering ervan (Elchardus & Glorieux, 1995: 25). In de literatuur rond werkloosheid worden hiervoor een drietal redenen aangehaald.

1.8.1

De werkplaats als ontmoetingsplaats

Allereerst zou de werkplaats fungeren als ontmoetings- en kennismakingsplaats en impliceert
het dus contacten die rechtstreeks verband houden met het werk. Mensen werken samen en
verrichten diensten voor of verkopen producten aan anderen. Deze contacten kunnen zich
daarenboven (eventueel) nog uitbreiden naar andere domeinen, doordat men deze mensen ook
buiten de werksfeer zal ontmoeten. Door het wegvallen van het werk zal ook deze mogelijkheid
tot ontmoeting en kennismaking sterk verminderen of zelfs wegvallen. Het wel hebben van werk
in arbeidszorg zou dan als gevolg hebben dat er terug gelegenheid wordt geboden voor sociale
contacten die rechtstreeks te maken hebben met het werk: de collega’s, de begeleiders en
eventueel (in sommige arbeidszorgcentra) de klanten.
Aan de sociale contacten die mensen in arbeidszorg kunnen uitbouwen, wordt in het algemeen
veel belang gehecht, zelfs al is het om gewoon thuis weg te zijn en de horizonten te verruimen.
Zelfs als het verruimen van de horizon en het leggen van sociale contacten niet expliciet tot de
doelstelling van de doelgroepmedewerker behoort, zal het impliciet wel aanwezig zijn in het
verrichten van arbeid zoals blijkt uit een citaat van Jahoda, vertaald door Elchardus en Glorieux
(1995: 17). “Als tewerkgestelde zal zelfs een schuw en teruggetrokken persoon zijn kennis van
de sociale wereld verbreden omdat hij de verschillen en overeenkomsten tussen zijn persoonlijke
gewoonten, opvattingen en ervaringen en die van de mensen rond hem, kan vaststellen.

7

Wanneer er wordt gesproken over werkloosheid, zal het zijn in de betekenis van het niet hebben van werk.
Het gaat hier dus niet alleen om diegenen die zich in het statuut van uitkeringsgerechtigde werkloze
bevinden maar ook om de bestaansminimumtrekkers en gerechtigden op een invaliditeitsuitkering en
mensen zonder uitkering maar alle zonder job.
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Misschien zal hij niet houden van de sociale contacten die het werk met zich meebrengt, maar
dezen zullen onvermijdelijk zijn sociale horizon verbreden”.
Louter het feit van thuis weg te zijn, kan voor sommige respondenten een voldoende
motivatie zijn om deel te nemen aan arbeidszorg. Het achter zich laten van de beslotenheid van
de thuissituatie wordt vooral belangrijk geacht door die respondenten die in één of andere
instelling verblijven, zoals Bert (62 jaar, ongehuwd, bm, arbeidszorgcentrum 7), een exgedetineerde die momenteel in een opvangcentrum voor daklozen woont:
(I: Ja. En hoe lang hebt ge in [naam opvangcentrum] gezeten zonder dat ge
gewerkt hebt? Was dat een paar maanden, een paar weken …?) Den achtste ben ik
buiten gekomen. Dat zal drie weken zijn. Ik heb eigenlijk maar een paar dagen zal ik
maar zeggen werkloos geweest. (I: En ge waart blij dat ge hier kon beginnen?) Ja, ik
was blij op die manier, ja. Ik zeg het… ik ben zo iemand… ik houd niet van drukte en
alles, en dan ginder nen hele dag in [opvangcentrum] zitten. Ge kunt moeilijk nen helen
dag daar op die kamer gaan zitten ook. Dat is ook niet alles hé. Dan zit ge tussen vier
muren, ik heb al genoeg tussen vier muren gezeten. Ik weet waarover ik spreek.
Het ergens anders zijn dan thuis, kan dan verschillende invullingen krijgen voor verschillende
respondenten. Werken in arbeidszorg betekent voor sommigen, het even niet geconfronteerd
worden met problemen uit de thuissituatie en er afstand van kunnen nemen:
… Maar anders heb ik heel veel tijd over omdat ik zo weinig kan doen en dat ik daar
maar mee en dan zit ik maar te tuben en te denken en dan blijft ge in die cirkel te
zitten.(Yolande, 41 jaar, alleenstaand met kinderen, ziv, arbeidszorgcentrum 5)
Dit leidt soms tot een zeer strikte scheiding tussen tewerkstelling in arbeidszorg en problemen
op andere levensgebieden: met andere woorden een scheiding tussen werk en privé. Tewerkstelling wordt hier duidelijk gezien als een middel om afstand te nemen van het privé-leven. Dit
wordt gestimuleerd door de begeleiders: er kan wel over deze problemen worden gepraat, maar
het werk primeert. De begeleiders gaan er ook meestal op toezien dat privé-problemen van de
doelgroepmedewerkers niet te sterk het werk gaan verdringen. Een aantal respondenten maakt
echter al spontaan zelf een onderscheid, zowel naar de begeleiders toe:
(I: … Kunt ge hier ook met persoonlijke problemen of zo … naar de begeleiders?) Ja,
maar ik probeer dat zo miniem mogelijk te houden, ik probeer dat dus echt als werksituatie te houden … want ik heb dan nog vrije dagen genoeg. En in die vrije dagen
gaan ik naar ne psycholoog, nen maatschappelijk werker … (Rudy, 30 jaar, alleenstaand
zonder kinderen, uvw, arbeidszorgcentrum 4)
… als naar de collega’s toe …:
(I: En voor de rest de mensen die hier werken beschouwt ge die als vrienden?)
Vrienden, ik ken die eigenlijk nog maar een paar maand. Er zijn er een paar waar ik
heel goe mee overeen kom. Maar vrienden nog niet. Die hebben nog niet bij mij thuis
geweest en ik ook niet bij hun. En ik ben dat ook niet van plan. Ik wil daar heel streng
in zijn. (I: En is het ook zo een beetje dat ge die twee gescheiden wilt houden …?) Ja.
(I: Uw werk en uw thuis? Dat moet niet te veel …?) Neen. (Rudy, 30 jaar, alleenstaand
zonder kinderen, uvw, arbeidszorgcentrum 4)
Zulke strikte scheiding tussen privé en werk wordt echter niet door alle doelgroepmedewerkers in acht gehouden. Voor hen betekent afstand kunnen nemen van persoonlijke
problemen juist er kunnen over praten met iemand die niet direct verbonden is met de thuissituatie. Dit is althans de mening van de begeleider van één van de arbeidszorgcentra.
Een ander belangrijk aspect van het zich in een andere omgeving te bevinden dan de
thuisomgeving, is dat men er gemakkelijker toe komt iets te doen (wat in principe ook thuis zou
kunnen worden gedaan) en dit ook vol te houden. Zo vertelt Yolande (41 jaar, alleenstaand
zonder kinderen, ziv, arbeidszorgcentrum 5):
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… thuis kunde daar niet aan beginnen want ik ben zo één als mijn huis aan kant
staat, heb graag dat het aan kant blijft staan. Niet dat ik daar met hout gaan beginnen
en gaan zagen … dan begin ik er ni aan. En hier kunde u echt uitleven. (…) Tot hier toe
heb ik nog niet moeten zeggen ik heb teveel zeer, ik ga zitten. Ik heb wel zeer maar ge
moet een beetje doorbijten ook hè. Het is gemakkelijk van te zeggen ik heb zeer ik ga
zitten. Ge moet een beetje doorbijten hè, want op de duur doet ge niks ni meer hè. (I:
Het is misschien ook gemakkelijker om hier door te bijten tegen dat ge thuis zit?) Ja,
tegen thuis want thuis zeg ik gemakkelijker ik zal wel zien morgen en hier doet ge
gewoon door. Dat is wel waar. Ik zeg het ik ben blij dat ik hier terecht ben kunnen
komen, dat ik toch nog … dat is een doel dat ge hebt hè. Ik vind het wel …
Het verruimen van de horizon bij de doelgroepmedewerkers kan ook worden geïnterpreteerd
als het met elkaar in contact komen van verschillende subculturen. Doordat de doelgroeppopulatie in een enkel arbeidszorgcentrum vaak zeer heterogeen is, komen de medewerkers in
contact met personen met een totaal verschillende achtergrond. De rol die arbeidszorg hierbij kan
vervullen is een sensibiliserende rol doordat actoren uit verschillende subculturen op die manier
bewust worden van elkaars eigenheid en op die manier hun horizonten worden verruimd. Deze
openheid voor verschillende problematieken maken dat de doelgroepmedewerkers er vaak een
heel andere kijk op nahouden dan voordien. Dit blijkt bijvoorbeeld uit het verhaal van José (36
jaar, alleenstaand zonder kinderen, ziv, arbeidszorgcentrum 1), die sinds haar deelname aan
arbeidszorg voor de eerste keer samenwerkt met een bestaansminimumtrekker:
(I: Dan heb ik hier [naam collega]. Wa betekent hij voor u?) Da is ne man die da ik
hier heb leren kennen, die op het OCMW sta, maar waar da ik van ondervonden heb dat
da nen man is die dat zich heel hard kan inzetten en waar dat ik een heel ander idee
over OCMW-mensen krijg. Ik vind dat die heel hard zijn best doet, ‘t is natuurlijk, het is
werk dat hij aankan. ‘t Is nie, hij kan bijvoorbeeld geen ander werk aan. Maar hij doet
heel hard zijn best, die werkt heel hard.
Toch is omgang met mensen met een problematiek waarmee men niet vertrouwd is, niet altijd
evident. Vaak vereist dit veel inlevingsvermogen en geduld:
(I: En de sfeer, hoe is die hier?) Dat kan gaan, dat kan gaan. Ge moet ook zien, hier
zitten ook mannen bij die geïnterneerd zijn en alles, dus daar zijn er bij die waar die
iets mis mee is. Dat stoort mij ni zenne maar hier zitten er ook van de psychiatrie en
die kunnen soms zo zagen, allé alles 20 keer zeggen en daar kan ik ni goed tegen. (Raf,
47 jaar, opvangcentrum, bestaansminimumtrekker, arbeidszorgcentrum 7)
Voor één van de respondenten is dit ook de reden om niet in een beschutte werkplaats te
willen werken of in een ander arbeidszorgcentrum waar mensen met deze problematiek oververtegenwoordigd zijn:
… Da atelierke zegt mij wel iet, nie voor daar neffe, want daar neffe waren daar zo
mensen, spijtig genoeg, die da zoiet hebben, zal ik maar zeggen. Ik heb niks tegen die
mensen, maar ik kan mijn zenuwen nie de baas. Zij hebben da ook bij ons al voorgesteld voor in den dinge te gaan werken, in de beschutte werkplaats of hoe heet da?
(I: Mmm) Maar da zou ik dus wel nie willen doen, want ik denk da ik dan na een
kwartier ambras heb me enen omda mijn zenuwen, ik denk nie da mijn zenuwen da den
baas kunnen. Ja, da moet ik wel eerlijk zeggen, ik heb niks tegen die mensen hé, maar
ik zou het nie kunnen. (Jan, 45 jaar, ongehuwd, ziv, arbeidszorgcentrum 2)
Ook contacten met klanten kunnen een verruiming van de leefwereld van de medewerkers
met zich meebrengen. In de arbeidszorgcentra waar contacten met de klanten zijn, worden deze
ook als zeer zinvol en leerrijk ervaren door de respondenten, hoewel niet altijd even gemakkelijk:
(I: Mm. Komt gij ook in contact me klanten?) Ah ja, die zijn er hé. Wij verhuizen zo
dus. ‘t Is overal dat die daar zijn en die moeten zeggen waar de meubelen best staan,
want ge hebt kassen, als wij die ineen vijzen, dan krijgt ge ze toch nie meer weg zenne.
(I: En wa vindt ge daarvan?) Ja, da is een weerspiegeling van de wereldbevolking hé,
da ge komt hé. Maar ge hebt er ook waar ge den planfond van op crost. En dan ander
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die da heel genti zijn euh … (Luc, 54 jaar, alleenstaand zonder kinderen, bm, arbeidszorgcentrum 9)
Een andere respondent uit hetzelfde centrum vertelde:
(I: Hoe vindt ge het om hier te werken?) Ja, zoals ge weet ik ben hier nog maar just
en tot hier toe vind ik het goe eigenlijk. Ja ik ben wel iemand da snel iets beu word, dus
het kan zijn da ik binnen een paar maanden iets anders zeg. Als ik het misschien te
ééntonig vind. Maar dat denk ik nie, ik heb speciaal dees gekozen omdat ik dan bij
mensen thuis kan komen en dat is toch altijd een beetje anders, hé.(Filip, 23 jaar,
alleenstaand zonder kinderen, ziv, arbeidszorgcentrum 9)
Ook Yvo (27 jaar, ongehuwd, ziv, arbeidszorgcentrum 4) die ingeschakeld is in een ander
centrum, waar ook met klanten wordt gewerkt, schetst duidelijk de twee kanten van de medaille
van het werken met klanten. Enerzijds is het een bron van voldoening, anderzijds kan er zekere
vorm van stress mee gepaard gaan:
(I: En hier komen ook regelmatig klanten in de winkel, veronderstel ik. En moogt ge
daar ook de dinge mee doen, de verkoop en zo?) Iedereen doet één of twee dagen per
week de winkel. (I: Ah ja, dat is afgesproken dan?) Ja, iedereen heeft zo ongeveer zijne
vaste dag. (I: En wat vindt ge daarvan, vindt ge dat plezant?) Vind ik plezant ja maar
ge moet er wel met mensen leren omgaan, omdat de mensen dikwijls onbeleefd of
kwaad of zo zijn, dat ge dat leert hoe dat ge daar tegenover moet staan en zo.
Uitwisseling van doelgroepmedewerkers tussen de verschillende centra kan deze doelstelling
zeker ten goede komen doordat de medewerkers in contact komen met andere collega’s (met
andere problematieken), met andere begeleiders en eventueel met andere klanten. Deze
uitwisseling is al een belangrijk principe bij arbeidszorg; ze moet dus nog extra worden gestimuleerd om deze doelstelling ten volle te realiseren.
Arbeidszorg wordt niet alleen belangrijk louter omwille van het thuis weg zijn, sociale
contacten worden ook bewust nagestreefd. Deze sociale contacten en de sfeer op het werk zijn
cruciaal voor de doelgroepmedewerkers. Dit blijkt eerst en vooral uit de beschrijving van hun
sociale netwerken door de respondenten. Dit gebeurde door aan te geven met wie men heel
regelmatig contact heeft, vrij regelmatig contact heeft en met wie slechts heel af en toe (zie
bijlage vragenlijst doelgroepmedewerkers). In een aantal gevallen bleven de sociale contacten
beperkt tot de collega’s van arbeidszorg, al dan niet aangevuld met medebewoners van het
opvangtehuis, instelling of dergelijke waar men op dat moment verbleef. Zelfs al zijn de
contacten (aanvankelijk) nog niet echt intiem, toch worden ze erg geapprecieerd:
… Hier bekomde echt, allé ik spreek in mijne naam hè want wat een ander voelt kan
ik niet zeggen. Maar voor mij, ik bekom hier, ik doe het graag. De mensen waar ik mee
werk vind ik sympathiek. Allé ja, niet dat ik er heel veel contact mee heb maar ge staat
er toch mee samen in [naam arbeidszorgcentrum] en zo. Dus op de duur leer je die
toch beter kennen en dan is dat wel plezanter. Nu ben ik nieuw, nu ben ik nog wat
teruggetrokken en zo. Maar … in het algemeen vind ik het euh …(Yolande, 41 jaar,
alleenstaand met kinderen, ziv, arbeidszorgcentrum 5)
Daarenboven ziet het merendeel van de respondenten de sfeer onder de collega’s als de
belangrijkste motivatie om te blijven werken in arbeidszorg. Ook volgens de begeleiders is een
goede sfeer onderling een eerste voorwaarde om mensen aan te trekken en te behouden. De
sfeer wordt trouwens door alle geïnterviewde doelgroepmedewerkers als zeer goed ervaren.
(I: En de sfeer hier, wa vindt ge daarvan? De sfeer die hier hangt onder de begeleiders en de collega’s en zo?) Da moet altijd fantastisch zijn, want anders blijft ge nie
meegaan. Maar ge hebt daar gene last met, met die gasten ook nie van hé. Maar da
kan nie anders, want anders dan zou da nie kunnen. Er zijn er trouwens die da zijn mee
geweest en die, veronderstel ik nie meer meegaan da is omda ze, veronderstel ik nie
met de sfeer overeenkomt, gelijk als gij zegt, maar wij komen er wel mee overeen.
(Jan, 45 jaar, ongehuwd, ziv, arbeidszorgcentrum 2)
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(I: Ja. Hoe is de sfeer onder de collega’s?) Die is opperbest. (I: Ja?) Da is het
enigste da mij hier recht helpt, want den eerste dag dan en den tweeden en den derden
dag dan zag ik da nie zitten … (Luc, 54 jaar, alleenstaand zonder kinderen, bm,
arbeidszorgcentrum 9)
Het uitbreiden van sociale contacten buiten de werksfeer komt soms spontaan tot stand, zoals
blijkt uit het volgende interviewfragment. Zo beschouwt Walter (49 jaar, ongehuwd, ziv, arbeidszorgcentrum 5) één van zijn collega’s als een goede vriend, waarmee hij buiten het werk ook
allerlei activiteiten samen doet:
(I: Ah en [naam collega], wat betekent die eigenlijk voor u?) Ne goeie vriend. (I:
Van waar kent ge die?) Van hier. (I: Werkt die hier ook?) Ja … (I: En wat doet ge
eigenlijk samen mee hem?) Fietsen … (I: Fietsen herstellen of ...) Alles wat, ... fietsen
herstellen en oppoetsen, spuiten uiteenhalen. (I: Ziet ge die ook buiten het werk?) Ja.
(I: En wat doet ge dan?) Awel, wat kaarten en zo …
Voor Robert (44 jaar, alleenstaand zonder kinderen, uvw, arbeidszorgcentrum 8) betekent zijn
inschakeling in drie arbeidszorgcentra een opmerkelijke verruiming van zijn sociale netwerken:
(I: En als er nu eens iets buiten de uren wordt georganiseerd, zou je dan
meegaan?) Ja, dan is het buiten het werk. Ik zal het zo zeggen, als ik wil, wel. Ik ben
van half december tot nu al aan het feesten. Dat is geen grapje dat ik vertel, maar ik
ben daar uitgenodigd, daar uitgenodigd, woensdag na ‘t werk weer uitgenodigd om te
komen eten en drinken. Daar ligt het niet aan.
Contacten met collega’s komen niet alleen spontaan tot stand maar worden eveneens
gestimuleerd door de begeleiding, bijvoorbeeld door het organiseren van activiteiten buiten de
werksfeer waarop de begeleiders meestal aanwezig zijn. Appreciatie van de doelgroepmedewerkers van deze activiteiten heeft meestal te maken met het ontmoeten van hun collega’s in
andere omstandigheden dan het werk. Daardoor is de sfeer losser en liggen de verhoudingen
anders.
(I: En wordt er dan zo bijvoorbeeld ergens anders buiten de uren nog iets gedaan
met de collega’s?) Dat gebeurt soms maar ik heb dat nog nooit meegemaakt. (I: En
zoudt ge daar behoefte aan hebben om zo eens iets te doen?) Ja toch wel. (I: En
waarom dan juist?) Dan leert ge eens een ander kant van iemand kennen.(Rudy, 30
jaar, alleenstaand zonder kinderen, uvw, arbeidszorgcentrum 4)
Deze gegevens zijn in overeenstemming met de bevindingen van Elchardus en Glorieux
(1995) dat de afname van sociale contacten eerst en vooral structureel kan worden verklaard.
Volgens deze auteurs kennen “werklozen structurele belemmeringen in het leggen van contacten.
Vermits zij geen collega’s of klanten hebben, kunnen ze er ook geen contacten mee hebben.
Anderzijds worden de mogelijkheden tot het leggen van contacten met anderen tijdens de weekdagen beperkt door het gebrek aan interactiepartners; een groot deel van de bevolking is op die
momenten aan het werk of zit op school … Door deze synchronisatieproblemen is het voor de
werklozen niet altijd evident het verlies aan werkcontacten te compenseren met andere sociale
contacten”.
Blijkbaar wordt het wegvallen van contacten met mensen op de werkplaats en daarbuiten bij
het wegvallen van arbeid, wel voldoende door arbeidszorg gecompenseerd. Het wordt zelfs in die
mate gecompenseerd dat er geen stimulans zou zijn om deel te nemen aan arbeidszorg voor
sommige doelgroepmedewerkers zonder goede sociale contacten met collega’s, begeleiders (en
klanten) en de onderlinge sfeer. Maar is arbeidszorg ook in staat om de tweede oorzaak voor het
verminderen van sociale contacten te compenseren, met name het financiële aspect van werkloosheid?
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1.8.2

Sociale contacten en hun financiële implicaties

Een tweede hypothese stelt dat het gebrek aan financiële middelen, dat gepaard gaat met een
situatie van werkloosheid, de oorzaak is van verminderde sociale contacten bij werklozen. Het
onderhouden van sociale contacten heeft namelijk vaak financiële implicaties. Heel wat vrijetijdsactiviteiten (uitgangsleven, bioscoop, theater, restaurant), die gelegenheid vormen voor sociale
contacten maar die financieel niet haalbaar zijn, worden daardoor vermeden met een afname van
sociale contacten als gevolg. Bij de tewerkgestelden in arbeidszorg, waar er slechts in vier centra
een vergoeding wordt betaald en de overigen moeten rondkomen van hun vervangingsinkomen,
blijkt deze hypothese te worden bevestigd. Terugtrekking uit de publieke sfeer en de afname van
sociale contacten kan voor een stuk worden verklaard door financiële redenen, zoals blijkt uit de
volgende interviewfragmenten:
(I: Dus gij vindt dat wel belangrijk om veel mensen te hebben rond u? En af en toe
een beetje privacy. En zijn er ook momenten, als ander mensen u meevragen om iets
te gaan doen, dat ge zegt van nee toch liever niet.) Dat gebeurt soms toch. En als dat
is, is de reden financieel hé. Of geen eigen vervoer hebben, dat heb ik ook al dikwijls
gehad. (Rudy, 30 jaar, alleenstaand zonder kinderen, uvw, arbeidszorgcentrum 4)
Voor de tweede respondent hadden financiële problemen voor gevolg dat hij uit het
verenigingsleven diende te stappen omdat het te duur werd. Het verenigingsleven is evenwel de
plaats bij uitstek voor het leggen en onderhouden van sociale contacten. Bij een verbetering van
de financiële situatie zouden deze activiteiten dan ook onmiddellijk terug worden opgepikt:
(I: En zijn er ook bepaalde verenigingen waar ge lid van zijt?) Nee. (I: Of vroeger
geweest misschien?) Bah, ik heb een beetje fitness gedaan, dat wel natuurlijk hè. Maar
ik heb ook in een schuttersclub geweest ook al. Dus, karabijnschieten, competitie
karabijnschieten. Dus dat was wel leuk maar dat heb ik ook allemaal moeten verkopen
omdat het financieel allemaal ni meer haalbaar wordt hè. Dat zijn sporten die redelijk
financieel euh den doorslag geven. (I: En zou ge die dingen terug oppikken als ge …?)
Gegarandeerd wel ja euh, dat is euh … Fietsen bijvoorbeeld ook maar de fiets heb ik
ook moeten verkopen. Dat is het financiële aspect is ook dikwijls euh het probleem hè.
Dat ge niet euh … ge zijt eigenlijk meer … het aanbod is er wel maar de mogelijkheden
zijn er niet voor de moment, allé de financiële mogelijkheden. Anders zat ik dag in dag
uit tussen de anderen … ik denk dat ik wel zou gaan sporten dan etcetera, dat wel.
(Gerard, 43 jaar, alleenstaand zonder kinderen, bm, arbeidszorgcentrum 8)
Een andere respondent legt uit hoe sociale activiteiten vaak een financiële kost hebben en dat
activiteiten waarvoor sociale contacten niet zijn vereist daarentegen vaak niets kosten:
(I: Hebt ge het gevoel dat ge voor de dingen die ge nodig hebt toekomt met het
inkomen dat ge nu hebt?) ‘t Zou moeten, maar ‘t is moeilijk om daarmee toe te komen.
(I: Hebt ge ‘t gevoel dat ge u bepaalde dingen moet ontzeggen?) O ja, sociaal
contacten dat kunt ge vergeten. Voor de rest euh een verzamelingske aanleggen, maar
naar theater gon of naar de cinema vergeet het maar. Ik zijn nu gen cinemaganger
zenne. En theater ja, als ‘t amateur-theater is ja da’s beter als al ‘t ander. (Luc, 54 jaar,
alleenstaand zonder kinderen, bm, arbeidszorgcentrum 9)
In hetzelfde interview, bij de beschrijving van de sociale netwerken, wijst de persoon nog
eens duidelijk op de invloed van de inkomenssituatie op de sociale netwerken:
… Vrienden en zo daar heb ik … daar is gewoon geen geld voor. Na nie dat da nodig
is zenne. Maar vroeger ging da heel vlot en voor daar na zoe wa achter te lopen … daar
denk ik toch nie aan. Ik denk da da het zowat is. (Luc, 54 jaar, alleenstaand zonder
kinderen, bm, arbeidszorgcentrum 9)
Hierbij wordt er niet alleen geredeneerd vanuit de persoonlijke situatie. Eén van de respondenten bekritiseert namelijk de bredere, recente ontwikkeling van de individualisering, waaraan
onze maatschappij ten prooi is gevallen:

103

(I: En zijn er dingen die je daarom niet kunt kopen of doen en die je anders zeker
zou doen of kopen?) Ik vind dat iedereen zijn recht, want er is miserie in de wereld. Ik
begrijp dat mensen niet veel geld hebben om iets te gaan drinken. Ik spreek niet over
zattigheid, maar over de ontspanningsmogelijkheden. Het is niet alleen de TV; mensen
moeten af en toe eens sociale contacten kunnen leggen. Dat ze daar ook eens meer
werk van kunnen maken. Dat ze terug naar buiten komen. Ik zal een voorbeeldje
geven. Vroeger in de tijd zaten ze hier in de binnenstad in het noorden van Antwerpen
rond 10 uur buiten. De kinderen waren in een zwembadje aan het spelen, op straat. De
mannen waren aan het kaarten en de vrouwen aan het breien. Die mannen kaarten met
een pint en vrouwen met de koppen koffie, thee, zoiets. Maar dat was een sociaal
contact dat ge nu wel onder migranten ziet. Dat zie je regelmatig bij hen, maar wij, als
Belg, zijn er precies van afgestapt. Dat moet terug gestimuleerd worden naar onze
groep toe en dat de mensen terug naar buiten komen, maar dan moeten ze de mensen
ook een extra financiële bijdrage geven, want weggaan kost geld, dat weet gij even
goed als ik. Ik kan natuurlijk even goed alle dagen voor die TV zitten. Geen probleem.
Maar dat brengt geen sociaal aspect he. Want stel dat ge thuis alleen zit en ge hebt een
probleem, ik wil dat vertellen of met iemand kennis willen maken. Maar dat kost geld,
want ge wilt er eens mee weg, naar de film gaan of zoiets. Dat kost allemaal geld. Dat
is schering en inslag. Als het maar opbrengt. (Robert, 44 jaar, alleenstaand zonder
kinderen, uvw, arbeidszorgcentrum 8)
Deze respondent wijst er ook terecht op dat het beetje extra van de bijkomende vergoeding
hen in staat kan stellen om een deel van deze verwaarloosde activiteiten terug op te nemen. Met
betrekking tot het probleem van sociale isolatie en het herstellen van sociale cohesie in een
geïndividualiseerde maatschappij, kan dit een belangrijke vaststelling zijn.

1.8.3

Intentionele sociale terugtrekking omwille van schaamte om werkloosheid

De derde verklaring voor verminderde sociale contacten bij werklozen kan men terugvinden in
sociaal-psychologisch getinte theorieën rond statusinconsistentie en mentale incongruentie
(Elchardus & Glorieux, 1995: 26, zie ook ‘coping strategies’ model van McFayden (1995)). Deze
gaan uit van een intentionele terugtrekking van werklozen uit sociale relaties omdat deze als
psychisch bedreigend worden ervaren. Schaamte over werkloosheid speelt in deze theorieën een
doorslaggevende rol. In de eerstgenoemde theorie gaat men er vanuit dat werkloosheid leidt tot
'statusinconsistentie' doordat de werklozen wensen te worden behandeld op basis van hun
hoogste status, terwijl de omgeving hen meestal taxeert op basis van een lage status (die van
werkloze). Om de ervaring van inconsistenties te vermijden, gaan werklozen, aldus de theorie,
zich doelbewust terugtrekken uit de relaties waarbij men met deze inconsistenties wordt
geconfronteerd. De eerder cognitieve 'mentale incongruentietheorie' stelt dat werkloosheid leidt
tot een incongruentie tussen de cognitie of perceptie van een bepaalde situatie en de standaarden
en de normen daaromtrent of het normatief referentiekader. Wanneer werklozen worden
geconfronteerd met standaarden van anderen die van de eigen standaarden verschillen, worden
deze als incongruentie-producerend ervaren en dus vermeden.
De vraag is nu of er bij de doelgroepmedewerkers reacties van intentionele terugtrekking
voorkomen, zij het omwille van statusinconsistentie, zij het omwille van mentale incongruentie of
om een andere reden. De interviews wijzen erop dat vele van de bevraagde doelgroepmedewerkers (wel eens) de neiging vertonen tot sociale terugtrekking. Hoewel het niet hebben van werk
hier misschien zijdelings mee te maken heeft, wordt dit gedrag bij hen voornamelijk veroorzaakt
door factoren die hiervan losstaan en die eigen zijn aan de doelgroep van arbeidszorg.
Neem het voorbeeld van Yolande (41 jaar, alleenstaand zonder kinderen, ziv, arbeidszorgcentrum 5). Haar hele leven staat in het teken van fysische pijn en depressie, waardoor zij zich
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terugtrekt van contacten met de omgeving. De contacten met haar zus en de collega’s van
arbeidszorg zijn de enige die haar nog voldoening geven:
(I: En de dagen da ge ni werkt, zitte dan ook voornamelijk thuis?) Ja, ja thuis. Ik ga
nergens ni enne. Ik heb nog een ander zus maar die werkt dan en dan ja, die is ook ni
veel thuis. Want anders gebeurt het wel dat als die thuis is dat ik daar eens kom koffie
gaan drinken en daar eens gaan kletsen. Maar voor de rest: ik zit op mijn appartement
en ik kom niet verder dan mijn zuster of ik moest ergens enne gaan. Dat is … hè gelijk
op controle voor de invaliditeit … daar moet ik enne, of naar de ziekenkas daar moet
enne, naar den dokter moet ik ook enne. Als ik daar moet zijn dan moet ik daar enne,
anders kom ik nergens ni. Alleen als het echt moet en anders blijf ik binnen. Zodus, dat
is feitelijk ook geen leven maar (…) Ik zeg het door die pijn … heel mijn leven staat in
teken van die pijn, heel weinig kunnen doen. En ik denk dat dat mij terughoudt van
iedereen omdat ik ni mee kan met alles. Want mijn vriendin belde om mee carnaval te
gaan vieren. Wat moet ik nu carnaval gaan vieren? Dan moet ik op ne stoel blijven
zitten en ik ben dan al zo’n danser en als ge dan ni meer kunt gaan dansen en als ge
het wel doet dan ligt ge een heel week plat. Dan zeg ik nee, ik blijf thuis hè.
Vroeger was ze naar eigen zeggen heel anders:
(I: Maar hij [haar vriend] zal het misschien zelf ook wel merken da ge veranderd
zijt?) Ja, ja, hij voelt da zelf ook wel. Hij zegt wel ge zij nog wel stil want ik zen ni
iemand die … vroeger wel, hoe zotter, hoe beter en mijne mond stond nooit ni stil maar
nu, als er nu iets is, ik zit er gewoon bij en als ze tegen mij iets zeggen zal ik antwoorden of ik zal terugbabbelen. Maar ja, als ze niks vragen dan zal ik ook niks zeggen,
tegenover vroeger. En merkt em ook, dat ik ni meer zo ... Vroeger als er volk kwam ik
kon dat onderhouden ik kon daar tegen klappen. Als er nu volk bij mij komt, ik heb
daar problemen mee, gewoon omdat ik ni weet hoe dat ik mijn eigen … allé of het
interesseert me ni of allé ja. (I: Ge weet ni waarover da ge moet klappen?) Ja, waarover da ge moet klappen, da ik vroeger wel … da ik helemaal geen problemen mee had.
En dan ben ik zo helemaal zowat teruggetrokken. En nu met dees te doen, ik kom
alleen maar hier … ik probeer zo zelfstandig mogelijk te zijn.
En dit besef is voor haar een bron van verbittering:
… Ik zeg normaal moet ik hier nog rondspringen. Ik zeg ik weet wat ik kan, allé wat
ik gekunnen heb en nu kan ik het niet meer en dat ligt een beetje mee aan de basis van
ja … uiterlijk ziet ge niks aan mij …
Dat een psychische problematiek vaak de oorzaak is van het verbrokkelen van sociale netwerken bewijzen ook de volgende interviewfragmenten. Opname in een ziekenhuis voor de behandeling van zulke problematiek betekent vaak dat de persoon wordt weggerukt uit zijn omgeving en
dit vaak voor een lange periode. Dat dit zeer drastische gevolgen kan hebben voor de sociale
netwerken, vertelt Rudy (30 jaar, alleenstaand zonder kinderen, uvw, arbeidszorgcentrum 4)
ons:
(I: En zijn er zo nog andere hobby’s dat ge hebt of zo?) Ja, muziekfestivals. Maar
dat doen ik niet graag alleen. En ja met mijn ziekenhuisopname zijn al mijn vrienden,
die ik stillekesaan had opgebouwd, allez vrienden, kennissen, die zijn allemaal terug
weggevallen. Dus ik heb eigenlijk heel weinig kennissen of vrienden. Alleen naar een
festival gaan dat doen ik niet graag. (…) (I: Ja. Zijn er mensen waar ge vroeger wel
contacten mee had maar nu niet meer?) Ja, massa’s. Ik heb niet echt in bendes
gezeten, motorbendes, in de stijl van we kloppen het hier allemaal kapot en we zien
naar niks. Maar wel naar cafés gegaan waar dat een twintigtal motaards kwamen en wij
ook met tien moto’s en een camionette vol met frigo en barbecue daarin. Dat is
allemaal voorbij. Dat heeft met het ziekenhuis te maken, want dan verliest ge eigenlijk
toch wel veel kennissen. (…) Maar ik zijn heel veel kennissen en vrienden verloren. Ik
heb in totaal al vijf opnames gehad in mijn leven. En elke keer begint ge opnieuw
zonder vrienden.
Andere respondenten bevinden zich dan weer in een situatie waarin het opnieuw opbouwen en
versterken van sociale netwerken sterk wordt bemoeilijkt. Vooral de respondenten die zich op het
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moment van het interview in een opvangcentrum bevonden, maken wel eens melding van het feit
dat het onderhouden van contacten daar niet altijd even gemakkelijk verloopt:
(I: En als ge nu zin hebt om iets te gaan doen, of zo. Ik bedoel iets te gaan drinken
of zo of ik weet nie, eender wa te gaan wandelen of te gaan fietsen, wie zoudt ge dan
opbellen of vragen om mee te gaan?) Mijn vriendin, ja vroeger zag ik die meer maar nu
is dat een beetje uit de hand gelopen met dat ik hier in dat centrum zit. (I: Ja, maar die
ziet ge nie zoveel nie meer?) Ja, ik kan daar nie normaal mensen ontvangen, want euh.
Da is tegen een bepaald uur en da is in de eetzaal of zo. (I: Dus da is nie erg plezant.)
Da is nie erg plezant voor die mensen te ontvangen hé.(Rik, 46 jaar, ongehuwd, uvw,
arbeidszorgcentrum 5)
Nog anderen hebben door een bepaalde gebeurtenis in het verleden bewust met hun vroegere
netwerken gebroken. Zo heeft Raf (47 jaar, gescheiden, bm, arbeidszorgcentrum 7), een exgedetineerde niet alleen bewust gebroken met die mensen waardoor hij in de problemen is
geraakt …
(I: Ziet ge die mensen nog waar dat ge vroeger veel mee optrok?) Nee, ik wil die ni
meer zien, ik wil die ni meer zien. Nee, dat is voorbij. Die zijn daar terug zenne, als ik
terug boven water ben, zijn die daar terug zenne. Maar dan hoeft het voor mij ni meer.
Ik had ze nodig he, over nen tijd terug had ik ze nodig en toen heb ik ze ook ni gezien.
En dan hebben ze altijd een foefke he. Maar zo werkt dat niet he. Ik ben geholpen door
mensen waar dat ik nooit van verwacht zou hebben, ben ik geholpen. Maar ja, ge gaat
automatisch naar ne andere vriendenkring he. Ge hebt da meegemaakt, ge hebt vastgezeten, automatisch verschuift uwe vriendenkring he.
… maar ook met zijn ruimere sociale netwerken door naar de stad te verhuizen: een vlucht in
de anonimiteit:
(I: En ge zijt nog maar pas in Antwerpen komen wonen of wat?) Toen dat ik ben
aangehouden woonde ik in een kleine gemeente. Maar toen dat ik ben vrijgesteld, ben
ik in Antwerpen komen wonen. Maar ik had voordien al in Antwerpen gewoond, vroeger
he. Maar ge kunt beter van een kleine gemeente naar een stad gaan zenne, als ge
zoiets hebt meegemaakt. In een gemeente kennen ze u allemaal he, in mijn geval
zeker. En dat is niet plezant zenne, want ge denkt automatisch dat ze aan het roddelen
zijn over u he. Als ge ziet dat mensen aan het praten zijn, dan denkt ge ze zijn over u
bezig alhoewel dat dat waarschijnlijk ni waar is he. Dan zijt ge beter dat ge weg gaat.
Ge zou dikwijls kwaad worden en iets uitsteken, over uw toeren geraken he. En ik zit
liever in het stad dan op de boerenbuiten. Geeft mij toch het stad maar.(Raf, 47 jaar,
gescheiden, bm, arbeidszorgcentrum 7)
Maar contacten worden niet alleen bewust verbroken, sommige deelnemers worden gedwongen bepaalde contacten te verbreken. Zo wordt dezelfde respondent eveneens alle mogelijkheden
ontnomen om contact op te nemen met zijn zoon:
… Maar ik weet er niks van [van zijn zoon]. Volgende maand wordt hij 21 jaar maar
dat is alles wat ik ervan weet. Ik weet niet waar hij is, op school zit. Niks … Maar ik heb
er geen contact meer mee gehad. Maar ik denk wel, hij is oud genoeg, hij is volwassen,
dat hij na x-aantal jaren wel dat hij dat wel uit eigen beweging gaat doen he. Alle dat
denk ik toch. Zo zou ik het toch doen als ik zijn plaats zou zijn. Maar hij woont nog bij
zijn mama, dus euh, dat is logisch he: die wordt een beetje gehersenspoeld. Ik zal niet
zeggen dat die hem tegen mij opzet dat ni maar dat zal ik er toch wel een beetje
invloed op hebben, denk ik … (Raf, 47 jaar, gescheiden, bm, arbeidszorgcentrum 7)
Bij het merendeel van de respondenten wordt sociale terugtrekking dus veroorzaakt door een
bepaald voorval in hun leven, waardoor zij zich intentioneel gaan terugtrekken. Nochtans komen
bij sommige respondenten ook spontaan gevoelens van minderwaardigheid en schaamte naar
boven, die op het eerste zicht niet direct met een bepaalde gebeurtenis te maken hebben:
… En da mijn zuster haar nie wilt laten zien, is da denk ik omda ze in nen hoge
stand leeft. Hé, want die heeft een eigen kot, die heeft ne zoon en een dochter, die
rijden dus allemaal me nen auto en nog ene bij zal ik maar zeggen. Ik denk dat die hare
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stand te hoog is om haar eigen te laten zien. Ze is zo een paar keer in ‘t hospitaal
geweest, waar da ik heb gelegen. Maar voor de rest. (Jan, 45 jaar, ongehuwd, ziv,
arbeidszorgcentrum 2)
(I: En zijn er nog andere familieleden die ge …?) Oh, daar heb ik geen contact mee.
Ik heb nog andere familieleden, maar daar zeg ik liever tegen: “Blijf maar uit mijn
buurt”. Want anders hebt ge toch maar … Dan voelt ge uw minderwaardigheden op
sommige punten. Sommige familieleden hebben dat. Waarom zou ik liegen? Ik zal het
toch ook zelf aanvoelen. (I: Daar voelt ge u niet goed bij?) Misschien dat de familieleden willen dat ik af en toe eens langskom, maar ik heb, bij mij is dat gewoon altijd
laag geweest. (Bruno, 35 jaar, ongehuwd, bm, arbeidszorgcentrum 2)
Slechts bij één van de respondenten is het gevoel van schaamte rechtstreeks gerelateerd aan
arbeid en dan met name het niet meer kunnen uitoefenen van het vorig beroep omwille van een
psychiatrische problematiek:
(I: Zijn er mensen bij wie dat ge u totaal nie op uw gemak voelt?) Ja, ik heb
mensen waar dat ik nie naartoe durf gaan omda ik vind dat ik faal in mijn beroep vind
ik. Ik heb da bij mijn tante die dat ik gewoon nie durf vragen thuis, omda ik beschaamd
ben waar dat ik nu woon. Ik heb ook nog een nonkel en tante waar dat ik heel weinig
langsga omdat die op ‘t moment in heel grote weelde leven. En ik weet dat ik eigenlijk
daarin geen scrupules zou moeten hebben, maar ik voel mij daar nie zo goe, alhoewel
dat ik weet dat da ook maar mensen zijn hé. (José, 36 jaar, alleenstaand zonder
kinderen, ziv, arbeidszorgcentrum 1)
De intentionele terugtrekking kan niet enkel worden verklaard door gevoelens van schaamte
omwille van werkloosheid bij de onderzochte doelgroepmedewerkers. Dit komt overeen met de
bevindingen van Elchardus en Glorieux die in hun onderzoek tot het besluit zijn gekomen dat
werkloosheid als dusdanig niet meteen leidt tot intentionele terugtrekking (1995: 36). Terugtrekking wordt bij de doelgroep veroorzaakt door bijkomende gebeurtenissen in hun leven.
Omdat deze problematiek van sociale isolatie en terugtrekking zeer diep geworteld zit en niet
alleen kan worden verklaard door het al of niet hebben van werk, zal het louter aanbieden van
arbeid onder de vorm van arbeidszorg alleen niet volstaan. Men dient ook oog te hebben voor de
aard en de verscheidenheid in de dieperliggende oorzaak van de sociale terugtrekking, wil men
arbeid naar maat kunnen aanbieden en wil men reïntegratie in de maatschappij ten volle realiseren. Het stimuleren van het leggen van sociale contacten lijkt wel goed te lukken in die zin dat
een aantal doelgroepmedewerkers de ‘goede sfeer’ in het arbeidszorgcentrum aanhaalt als de
belangrijkste motivatie om te blijven komen. Ook contacten met klanten worden als zeer zinvol
ervaren.

1.9

Gewaardeerde sociale positie

Een zeer belangrijke functie van arbeid is de status en de identiteit die met de uitoefening
ervan gepaard gaat. Uit het onderzoek van De Laet en Zwerts (1996: 109) bleek dat ook het
begeleidend personeel van alle onderzochte arbeidszorgcentra (negen in totaal) de doelstelling
‘status van iemand die werkt (laten) verwerven’ als een ‘zeer belangrijke’ tot ‘min of meer
belangrijke doelstelling' aanzien. Geen enkele van de negen centra acht deze doelstelling
onbelangrijk. Bovendien is, volgens hetzelfde onderzoek, het merendeel van de centra van
mening dat ook de doelgroepmedewerkers deze doelstelling als belangrijk ervaren. Vorige vaststellingen werden bekomen op basis van informatie, verschaft door het begeleidend personeel.
Maar wat vinden de doelgroepmedewerkers er zelf van?
We poogden dit te achterhalen door hen de vraag te stellen of ze nu anders werden bekeken
door hun omgeving dan voordien; dus vóór inschakeling in arbeidszorg. Daarvoor dienden we
natuurlijk eerst te weten te komen wie uit de omgeving op de hoogte was van het feit dat ze in
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arbeidszorg waren tewerkgesteld. Uit de interviews blijkt dat de meeste doelgroepmedewerkers
aan zo min mogelijk mensen uit de directe omgeving vertellen over hun activiteiten in het
arbeidszorgcentrum. Slechts een zeer beperkte kring van mensen is daarvan op de hoogte.
Terwijl de ene respondent het niet de moeite vindt om erover te praten …
(I: En wie van de mensen die ge kent, weten dat ge hier aan het werken bent?)
Niemand, denk ik, niemand. (I: Ook ni familie of zo?) Nee. Niet dat ik dat ni wil zeggen
zenne. Alle, ik heb wel gezegd dat ik aan het werken ben zenne, toen dat ze gebeld
hebben om te vragen komt ge ni naar daar. Komt dan in de week, ik zeg nee, ik ben
aan het werken. Ik heb er ni meer over gezegd he. Ni dat ik er beschaamd om ben he,
dat zeker en vast ni. Maar ja, daar is ni specifiek over gesproken he. Als ik daar nu eens
enne gaan, zal ik dat wel zeggen. Maar om daar nu speciaal voor te bellen naar
Herentals voor te zeggen ik ben daar aan het werken, nee dat doe ik niet. (Raf, 47 jaar,
gescheiden, bm, arbeidszorgcentrum 7)
… vindt de andere het ronduit beschamend (en ziet het als persoonlijk falen).
(I: Mensen uit uw omgeving weten die dat ge hier aan het werken zijt?) Neen,
neen.(I: Hoe komt dat eigenlijk?) Ja, da’s. Ja, dat is euh nogal een behoorlijk klassenverschil. Want ik vind het voor mijn eigen ook al niet goed … Dus euh … Nee nee, dat
verschil ligt te groot. (…) (I: Gij gaat ‘t ook ni zeggen?) Ik gaan het ook ni zeggen. Ik
gaan het zeker euh ni zeggen. (Omda ge ‘t eigenlijk nogal laag vind?) Ik vind het laag.
(Erik, 34 jaar, alleenstaand zonder kinderen, uvw, arbeidszorgcentrum 5)
De respondenten lijken er zich dus wel van bewust dat het verrichten van arbeidszorgactiviteiten niet altijd als werken wordt beschouwd en dat zij daardoor ook niet de status van
iemand die werkt verwerven. Het uitdrukkelijk verzwijgen of het niet de moeite vinden om erover
te spreken wijst er duidelijk op dat, in hun ogen, met dit soort van werk weinig of geen eer te
halen valt. Een respondent relativeert het gegeven wel door arbeidszorg te vergelijken met
andere soorten van werk die door de buitenwereld nog minder worden gewaardeerd. Het duidt
desalniettemin aan dat werken in arbeidszorg niet iets is waarmee hij te koop loopt:
(I: En de mensen uit uw omgeving, weten die da gij hier aan ‘t werk zijt?) Waar da
ik woon? (I: De mensen da ge kent.) Nee. (I: Nee?) Nee. (I: Ge vertelt da liever nie?)
Daar hebben ze geen zaken mee. Ik heb da nooit nie van ik werk daar of ik werk daar.
Of da ik nu raketten naar de maan ineen steek, dan zou ik het helemaal nie durven
zeggen, kapitaalvernietiging, da zou ik helmaal nie durven over klappen. (Luc, 54 jaar,
alleenstaand zonder kinderen, bm, arbeidszorgcentrum 9)
Als ze het er al over hebben met hun omgeving, blijven ze vaak heel vaag, verdraaien de aard
van hun werkzaamheden lichtjes, of schamen zich hierover. Zo vermijdt Franky (22 jaar,
ongehuwd, ziv, arbeidszorgcentrum 6) over zijn werkzaamheden binnen het arbeidszorgcentrum
te praten. Als ‘men’ er al achter vraagt, zegt hij dat hij ‘aan boten werkt’.
(I: En de mensen uit uw omgeving, doen die anders tegen u dan daarvoor?) Nee, da
niet. (I: Hoe hebben die eigenlijk gereageerd toen da ge da vertelde?) Allez, ik zeg ook
nie tegen alleman da da zo da ik maar anderhalve dag werk en da da vrijwilligerswerk is
hé. Allez ja, als da iemand is da ik heel goe ken, ja dan zeg ik doen vrijwilligerswerk en
dit en dat en dan vertel ik eigenlijk de waarheid. Maar anders zeg ik gewoon da ik aan
boten werk. En dan ja, da is ‘t, dan moeten ze geen vragen nimmer stellen hé. Daar
hebben ze geen zaken mee hé.
Ook José (36 jaar, alleenstaand zonder kinderen, ziv, arbeidszorgcentrum 1) is zich pijnlijk
bewust van het etiket van minderwaardigheid dat aan arbeidszorg kleeft, waardoor ze naar eigen
zeggen geen volwaardig werk verricht, ondanks de vaak positieve reacties uit haar omgeving:
(I: En de mensen uit uw omgeving, weten die dat ge hier werkzaam zijt?) Ja. (I: En
merkt ge dat die anders tegen u doen nu dat ge hier werkt?) Ze vinden dat goed dat ik
hier werk. (I: Ja? Kunt ge zeggen waarom dat dat zo is?) Omdat ze zien dat ik iets om
handen heb, dat ik iets doe. Dat ik contact heb mee andere mensen … soms ben ik wel
een beetje beschaamd om het te zeggen omdat ik geen ander werk doe. Geen ander
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volwaardig werk doe. Maar ik denk wel dat dat een springloop is naar later ander
volwaardig werk, als ik dat aankan. Dat ik toch bewezen heb dat ik iets gedaan heb, in
plaats van stil te zitten eigenlijk.
Benny (47 jaar, gescheiden, uvw, arbeidszorgcentrum 1) tenslotte, heeft ook moeite om
ervoor uit te komen dat hij in arbeidszorg werkt. Als mensen hem vragen wat voor werk hij doet,
heeft hij de volgende uitleg klaar:
(I: beschouw je jezelf als iemand die werkt of als een werkloze?) Ge werkt maar ge
zijt werkloos zodus (I: ja maar ik weet niet als ge tegen de mensen iets moet zeggen)
Als ne privé persoon iets aan mij vraagt, dan zeg ik dat ik werk en dan vragen ze voor
wat en dan zeg ik voor de staat, ik werk voor de staat. (I: waarom?) Omdat die mij
uitbetalen hé?
Slechts een klein aantal van de respondenten komt eerlijk uit voor het feit dat zij in arbeidszorg werken, maar geen van de respondenten geeft aan anders te worden bekeken door de
buitenwereld dan voordien. Zo vertelt bijvoorbeeld volgende respondent:
(I: En merkt ge dat de mensen zo anders tegen u doen, nu da ge hier werkt?) Nee.
(I: Da ze u bijvoorbeeld anders bezien dan daarvoor?) Nee, zeker nie.
Welk beeld denken zij dan dat de buitenwereld van dit soort van werk heeft? Twee van de
respondenten menen dat niemand anders dit werk zou willen doen:
(I: En wat vindt ge zo van ‘t werk da ge hier doe?) … Ja … Da hout kapot zagen da
kunt ge nu geen schoon werk noemen hé (lacht), maar den baas van hiere die zal wel
content zijn, want niemand anders wilt da doen. Denk ik toch nie. (Jan, 45 jaar,
ongehuwd, ziv, arbeidszorgcentrum 2)
(I: Hoe ging die eersten dag hier zo?) Ja, gewoon hé. Gelijk als dezen dag, gelijk als
anderen dag. Da job moet gedaan worden, trouwens wie gaat ze doen? … Of ze wordt
nie gedaan, of iemand moet ze doen hé. (Luc, 54 jaar, alleenstaand zonder kinderen,
bm, arbeidszorgcentrum 9)
… of dat het door hen gepresteerde werk wordt onderschat:
(I: En als ge da werk van toen vergelijkt me wa ge nu aan ‘t doen zijt, wa zijn dan
de grootste verschilpunten voor u?) Ja, dees is krachtwerk hé, da zie overeen uit met
wa da ik het eerste moest doen in da chocofabriek, da was ook zwaar werk hé. Want
dees onderschatten de meesten allemaal hé, die vinden da allemaal voor te lachen en
zo hé, maar euh daarmee doen ze het allemaal nie hé (Jan, 45 jaar, ongehuwd, ziv,
arbeidszorgcentrum 2)
… of dat het werk is voor ‘gestoorden’ of ‘gehandicapten’:
(I: Ja, en wat denkt ge wat dat er zo in de maatschappij gedacht wordt over wat er
hier eigenlijk gebeurt, wat dat hier eigenlijk is?) Euh, die moeten terug naar de maatschappij, euh, bwa, moeilijke vraag (I: Ja, euh, maar ja, soms hebt ge wel reacties zo
van “wat doet gij daar” of “wat is dat” of zo) Ja, die denken van “wat is daar allemaal”,
ja of sommigen die denken van “ja, dat zijn d’er allemaal die een beetje gestoord zijn”.
(Karel, 54 jaar, gescheiden, ziv, arbeidszorgcentrum 3)
(I: En zo de buitenwereld, allé zo de mensen waarda ge minder contact met hebt of
zo? Hebt ge daar een idee van?) Die zien da een beetje anders als wij hé, da’s ook, ze
kennen het ni hé, ze kennen het ni … want als ‘k da na tegen mijn vrienden of zo zeg da
kik zo, ik zeg altijd [naam arbeidszorgcentrum] hé, dan dan is da zo precies of … da ‘s
precies of da ge zij nen gehandicapte of … zo bekijken die da hé … dat is wel …(Yolande,
41 jaar, alleenstaand met kinderen, ziv, arbeidszorgcentrum 5)
Op de vraag hoe de respondenten zelf denken het imago van arbeidszorg in de buitenwereld
te verbeteren, geeft één van de respondenten aan dat het geven of verhogen van een vergoeding
daartoe kan bijdragen. Daarenboven zou het ook het zelfvertrouwen van de doelgroepmedewerkers verhogen.
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… laat het ons een bijkomend loon noemen, bij het stempelgeld of de ziekenkas, een
bijkomend loon dan gaan ander mensen zich al wa beter voelen, de mensen die der in
werken … misschien zien de andere mensen het dan ook anders, dus de maatschappij
zou het dan ook anders zien, da is al één ding (...) (I: Dus gij verbindt die status met
het krijgen van een loon?) Ja, want da ‘s ze niks krijgen dan moete ‘t echt vrijwilligerswerk gaan heten, maar dan moete ‘t door dieë grote papiermolen hé, da administratief
gedoe en da gaat der nooit ni uitkomen, dus euh, dan moeten ze een bijkomend loon
krijgen. (Erik, 34 jaar, alleenstaand zonder kinderen, uvw, arbeidszorgcentrum 5)
Ook het publiek bekender maken van arbeidszorg kan volgens sommige respondenten bijdragen tot een beter imago en/of begrip; onbekend maakt immers onbemind.
… Ja, ja want toen da ‘k ik der ni in zat, en ik zette mijnen TV op, dan was da
onbemind, “waar zijn ze allemaal mee bezig?” en “is da wel nodig” en dit en dat, dus ‘t
moet bekendgemaakt worden dat het wel nodig is natuurlijk en ‘t is nodig, daar komt
geen bekendheid over en in de kranten da ‘s ook zo ‘n klein artikeltje dat daarover ga,
hé want euh als ge nu zoiets hoort en ge zegt da, ik had da mij vroeger gevraagd en ik
had van ‘t woord nog nooit ni gehoord, dan vind ‘k da ook wel over dezelfde kam
scheren als beschermde werkplaatsen of instellingen o f… da ‘s wel een aanvulling van
een instelling en die zullen wel gesubsidieerd worden enzovoort enzovoort, maar dat da
ni is dan moet da bekend worden.(Erik, 34 jaar, alleenstaand zonder kinderen, uvw,
arbeidszorgcentrum 5)
… maar nadien als ze zo kijken hé, dan zeg ‘k wel van ja maar dat is ter vervanging
van euh da ge ni euh … ja, dan verstaan ze ‘t wel omda ze het ni kennen hé … ik kende
het ook ni zenne, in ‘t begin.(Yolande, 41 jaar, alleenstaand met kinderen, ziv, arbeidszorgcentrum 5)
Samengevat kunnen we stellen dat de doelstelling ‘de status laten verwerven van iemand die
werkt’ niet wordt gerealiseerd. Dit wordt allereerst duidelijk door het feit dat een aantal doelgroepmedewerkers angstvallig voor de buitenwereld verborgen houdt dat zij werken in arbeidszorg. Als hun omgeving er dan expliciet om vraagt, hebben zij de neiging om de feiten te
verdraaien. Van hun onmiddellijke omgeving krijgen zij nochtans veel positieve reacties. Vandaar
dat zij er vanuit gaan dat de houding van de buitenwereld zou kunnen verbeteren indien zij
vertrouwd zouden geraken met arbeidszorg. Ook een loon zou veel aan het imago van arbeidszorg kunnen veranderen.

1.10

Doel in het leven

Een aantal aspecten van arbeidszorg hebben niet meteen te maken met de specifieke activiteiten die de deelnemers uitoefenen in het arbeidszorgcentrum maar met arbeid in het algemeen.
Deze zijn niet expliciet opgenomen in het model van Warr, maar zijn voor de doelgroepmedewerkers toch belangrijk. Vandaar dat ze hier kort worden besproken. Arbeid geeft mensen
een doel in het leven. Dit kan worden opgevat in enge zin, als een bezigheid die het leven van
een individu weer betekenis en zin geeft. Maar daarnaast verbindt arbeid de individuen ook met
doeleinden die hun persoonlijke preferenties overstijgen. Het is in deze zin dat Jahoda één van de
functies van arbeid, als gevolg van de sociale aard ervan, heeft gedefinieerd. Zo vindt Raf (47
jaar, gescheiden, bm, arbeidszorgcentrum 7) het belangrijk dat hij zich kan inzetten voor een
activiteit die de minder begoeden ten goede komt:
(I: En wat is de belangrijkste reden dat ge hier komt werken?) Ja, dat heeft zijne
nuttige kant he want ik weet ni de publieke opinie, wat die ervan denkt. Maar voor
mensen die geldgebrek hebben is dat goed maar er zijn wel die beschaamd zijn voor
zo’n winkel binnen te stappen, die dat drempelvrees hebben voor binnen te komen he.
Maar het is wel goed want ze zetten er een prijske op voor niets he, feitelijk voor weg
te geven he.
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In hun antwoord brengen Gerard (43 jaar, alleenstaand zonder kinderen, bm, arbeidszorgcentrum 8) en Karel (54 jaar, gescheiden, ziv, arbeidszorgcentrum 3) duidelijk het belang van die
combinatie van persoonlijk doel en sociaal doel naar voren:
(I: Ja en wat voor beeld hebt ge dan van wat ge nu aan het doen zijt?) Het is voor
mij … allé het is niet alleen voor mij belangrijk, maar voor iedereen belangrijk en naar
andere mensen. Het is een fantastisch project dat de goederen opgehaald worden
etcetera en terug herbruikt worden en terug kunnen verkocht worden aan mensen die
minder financieel gegoed zijn, of andere nationaliteiten die voorrang krijgen misschien.
Allé, gelukkig via deze organisaties er terug bovenop kunnen komen bijvoorbeeld hè.
Omdat het financieel op de markt redelijk duur is hè nu. (I: Dus dat is voor u eigenlijk
het belangrijkste?) Ja, ik vind dat dat ge er iets voor kunt meedoen, dat ge die percent
kunt bijdragen of een percent of een halve percent kunt bijdragen tot wat er gebeurt in
de totaliteit. (Gerard)
… Maar ik vind het hier heel goe en pas op ook nuttig hé. Ge doet iet nuttig voor
andere mensen en ge hebt er zelf ook iet aan. (Karel)
De maatschappelijke meerwaarde legitimeert zelfs het ontbreken van een vergoeding voor
één van de medewerkers. Er wordt werk geleverd dat zeer nuttig is voor de maatschappij maar
dat niet of nauwelijks winst oplevert, waardoor er ook geen vergoeding kan worden uitbetaald.
Zonder de onbetaalde arbeid van deze medewerkers zou de organisatie niet kunnen overleven en
zouden deze activiteiten dus niet meer kunnen worden uitgevoerd. Het maatschappelijke aspect
primeert voor deze medewerkers op het financiële:
(I: Jaja. En wat vinden zij [zijn omgeving] er dan van dat gij hier …?) De meeste
denken van ja die is goed zot, wie gaat er nu vrijwillig werken. Maar ik heb veel
vrijwilligers … ik heb heel mijn leven al heel veel vrijwilligerswerk … en ik weet dat dat
boeiend en goed kan zijn, zowel voor uw eigen als voor de organisatie …(Rudy, 30 jaar,
alleenstaand zonder kinderen, uvw, arbeidszorgcentrum 4)
Ook Luc (54 jaar, alleenstaand zonder kinderen, bm, arbeidszorgcentrum 9) zet zich graag in
voor een organisatie die zich het lot van de minderbedeelden aantrekt:
(I: En wa vindt ge positieve punten om hier te werken?) Hier, niks, geen positieve
punten. Just ja, ge moet ‘iets’ doen hé. ‘t Geen da ik hier positief vind, is da ik hier zit,
we werken ook maar voor mensen die da … die da nie meer kunnen spenderen zo dus,
wie gaat het anders doen? (Luc)
De maatschappelijke meerwaarde van het project is een aspect van arbeidszorg dat door
nagenoeg alle respondenten belangrijk wordt bevonden. Na zich tijdens de periode van werkloosheid nutteloos te hebben gevoeld voor de samenleving, hebben zij door het werken in arbeidszorg
het gevoel gekregen een bijdrage te kunnen leveren aan de samenleving:
(I: ‘Door mijn werk hier lever ik mijn bijdrage aan de samenleving’.) Mwjaa, ergens
wel, ergens wel, ge maakt a eigen nuttig, ja, ‘t is voor andere jongens die der helemaal
onder zitten, gewoon een beeke, een beeke breder te maken … als [naam
arbeidszorgcentrum] ni der draait, draaie de winkels ook ni, dus als de winkels ni
draaie, ja dan ligt het allemaal plat, ergens, ergens vind ‘k van wel.(Raf, 47 jaar,
gescheiden, bm, arbeidszorgcentrum 7)
Bovendien ervaren sommige doelgroepmedewerkers het als hun plicht om te komen werken in
het arbeidszorgcentrum, ondanks het feit dat het vrijwillig is. Dit is een zeer belangrijke vaststelling, gezien het getuigt van sociale betrokkenheid. Arbeidszorg bezit dus die ‘sociale
betekenis’ – de combinatie van het gevoel een plicht te vervullen (waardeconformiteit) en iets dat
verbondenheid met anderen gestalte geeft (gemeenschap) – die in het onderzoek van Elchardus
en Glorieux werd vooropgesteld als een noodzakelijke voorwaarde om sociale cohesie te
bewerken (zie Deel I, 4.3.).
(I: En vinde ‘t hier zo een beetje een plicht om hier te komen werken of …) Een
plicht? (I: Ja, een plicht van als ge nu ‘s morgens opsta, ja, voelt dat dan aan als een
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plicht van ik moet gaan …) Ja, ik vind, ik heb da aanvaard en ik vind dan da ‘kik da
moet doen ook, ja, da’s meer ‘t principe toch. (I: ‘t Is ni van ‘s morgens zo van ghhh ik
heb geen goesting, ‘k ga ni?) Nee ni echt, neenee. Ik beschouw da hier als gelijk een
ander werk, gelijk da ‘s iemand in een fabriek zou moeten gaan werken of zoiets, ik
zien da ook zo, ja; op tijd opstaan, op tijd op mijn werk zijn, ja. (Bert, 62 jaar,
ongehuwd, bm, arbeidszorgcentrum 7)
De sociale component van het werken in arbeidszorg komt ook duidelijk naar voor in het
interview
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arbeidszorgcentrum 8). Er zijn volgens hem veel mogelijke manieren om de dag door te brengen,
arbeidszorg is voor hem echter de enige activiteit waar anderen ook nog iets aan hebben:
… ge kunt uw eigen nuttig maken door te zeggen nu zal ik mijne dag eens gaan
vullen. Ik pak mijne pick-nick mee en ik ga eens in de wijde wereld trekken. Bij wijze
van spreken, ik ga eens een wandeling in het bos doen. Ja, dat is ook een nuttige
bezigheid maar ik vind dat persoonlijk niet hetzelfde omdat ge alleen aan uw eigen
denkt. Dan denkte alleen aan uw eigen en dan denkte ik zijn bezig maar ik gaan nu
eens dik profiteren van de buitenlucht en ik ga eens in het bos wandelen. Maar dat is
niet hetzelfde als hetgeen dat ik zeg. Dat is minder sociaal.
Bovendien speelt hier ook een soort van ‘rechten-plichten’ kwestie, die de verbondenheid van
het individu met de samenleving duidelijk gestalte geeft. De doelgroepmedewerkers zijn zich
bewust dat zij ‘iets’ krijgen van de samenleving (in casu een uitkering) maar in ruil daarvoor
willen ze ook iets teruggeven (in casu hun arbeid). Op de vraag of mensen die niet werken
profiteurs zijn, antwoordt Robert (44 jaar, alleenstaand zonder kinderen, uvw, arbeidszorgcentrum 8):
… Ge hebt mensen die niet kunnen gaan werken door hun handicap of door hun
emotionele problemen. Maar da kunde over het algemeen ni over allemaal scheren. Er
zijn er inderdaad profiteurs. Want ik even goed thuis zitten voor mijn rug maar ik kan
niet zeggen ik kom ni uit mijne stoel, ik kom ni onder de mensen terwijl nen andere zijn
zweet afdraagt ten koste omdat ik verzorging nodig heb. Ik wil er ook iets voor
bijdragen, in de mogelijkheden die ik heb …
Uit bovenstaande interviewfragmenten komt duidelijk naar voor dat arbeidszorg er niet alleen
voor zorgt dat mensen een doel in hun leven hebben. Het zorgt er bovendien voor dat zij een
doel hebben dat de persoonlijke preferenties overstijgt. Er zijn namelijk vele activiteiten die een
doel aan het leven kunnen geven, maar enkel arbeidszorg zorgt er bij de doelgroepmedewerkers
voor dat zij zich bewust worden van de wederkerigheid van hun relatie met de samenleving.
Arbeidszorg bezit voor de doelgroepmedewerkers het cruciale aspect van de ‘sociale betekenis’.

1.11

Tijdsstructurering/nuttige daginvulling

Het wegvallen van werk en de enorme toename van beschikbare tijd heeft verregaande
consequenties voor de tijdsinvulling en –structurering. Volgens de studie van Elchardus en
Glorieux vormt dit het meest problematische aspect van werkloosheid (1995: 100). Daarom
kunnen we veronderstellen dat de tijdsstructurering en de nuttige daginvulling, die verbonden
zijn met arbeidszorg, belangrijke drijfveren zijn voor participatie. Inderdaad ervaren alle medewerkers het feit dat hun tijd gestructureerd en nuttig wordt ingevuld als een zeer belangrijk
aspect van hun deelname aan de activiteiten van het arbeidszorgcentrum:
Met betrekking tot het nuttig invullen van de dag is het meest gangbare antwoord het tegengaan van verveling en het zoeken naar een (interessanter) alternatief voor activiteiten zoals TV
kijken:
(I: En vindt ge van uzelf dat ge veranderd zijt sinds da ge hier zijt komen werken?)
Hoe wilt ge zeggen veranderd? (I: Ja, allez ja dat uw leven zo’n beetje anders is
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geworden zo?) Ah ja omda ik nie meer voor de buis hangt allez en voor de video, want
anders had ik nu euh voor den télévision belgique gezeten gelijk als ze zeggen. Maar nu
zijn ik da hout aan ‘t doen. (Jan, 45 jaar, ongehuwd, ziv, arbeidszorgcentrum 2)
(I: Vindt ge da uw leven erg veranderd is sinds da ge hier werkt?) Nee. (I: Voelt ge
u zelf anders nu da ge hier werkt?) Nee, maar ik heb iet te doen nu hé. (Luc, 54 jaar,
alleenstaand zonder kinderen, bm, arbeidszorgcentrum 9)
(I: En hoe zijt ge hier terechtgekomen?) Ik ben in de problemen geraakt door
bepaalde dingen en dan … en ik ben éne die ni kan stilzitten en dan kom dat is altijd
beter dan niks doen … (Raf, 47 jaar, gescheiden, bm, arbeidszorgcentrum 7)
Voor anderen was een nuttige daginvulling gewoonweg een voorwaarde om een bepaalde
instelling te mogen verlaten:
(I: Hoe zijt ge hier terechtgekomen, wat is daar allemaal bij komen kijken?) Euh, ja,
hoe zijn ik hier terechtgekomen? Ik zat in een instelling en voor daar terug buiten te
gaan, moest ik een bezigheid hebben voor overdag te doen. En dan heb ik een bezigheid gezocht van een folderke ... (I: Is uw leven in het algemeen eigenlijk hard
veranderd sinds dat ge hier werkt?) Ja, want ervoor zat ik in de instelling dan had ik
geen vrijheid en vanaf da ik hier ben beginnen werken woon ik alleen op ne studio en is
mijn leven totaal veranderd. Maar dat heeft nie echt specifiek iets me da werk zelf te
maken. (I: Meer zo me uw verhuis?) Ja. (I: Euh en wat is voor u het belangrijkste aan
dees werk?) … Euh, dat da mij de gelegenheid gaf om die instelling weg te geraken.
(Filip, 23 jaar, alleenstaand zonder kinderen, ziv, arbeidszorgcentrum 9)
Ook in meer algemene termen wordt er gesproken over de rol die arbeidszorg kan spelen in
het invullen van de tijd van hen die zonder werk zitten:
… Ja, ik krijg die 40 frank per uur en ik vind dat goed en het mag zelfs nog iets
meer zijn als dat kan. (I: Als dat er niet moest zijn, zou je dan nog komen?) Ja,
waarom niet? ‘t Is de bedoeling dat de mensen terug buitenkomen, want de meeste
mensen zijn hier werkloos en leven van hun uitkering, al is het van het OCMW of is het
nu van een werkloosheidsuitkering of van hun pensioen, die moeten niet zitten thuis te
blijven. Daarom zouden ze het nog meer moeten promoten, voor die mensen nog meer
buiten te laten komen dat ze niet in hun zetel blijven zitten voor de televisie heel de
dag want het is niets anders dan miserie dat ge ziet. (Robert, 44 jaar, alleenstaand
zonder kinderen, uvw, arbeidszorgcentrum 8)
Voor Erik (34 jaar, alleenstaand zonder kinderen, uvw, arbeidszorgcentrum 5) kan de dag niet
druk en gevuld genoeg zijn. Het idealiseren van de vroegere werksituatie gaat bij hem zeer ver;
hij mist zelfs het jachtige leven, dat bij zijn vroegere job hoorde. Het feit op zich van net op tijd
alles gedaan te krijgen en het niet beschikken over zeeën van tijd, vormt voor hem blijkbaar een
bron van geluk. Hij tracht zelfs de werkzaamheden in arbeidszorg aan te passen aan dit ideaalbeeld, door de ervaring van een tijdsgebrek te reconstrueren:
(I: En wat is voor u het belangrijkste aan dees werk?) Ja, dat ik iets te doen heb,
hé. ‘t Is nie, ik denk er ook nie verder over na, dat is het. … (I: En hebt ge het gevoel
da ge naast dees werk nog genoeg tijd hebt voor andere dingen?) … Nee, nie echt. Ik
heb te weinig tijd eigenlijk. (I: En waarvoor zou ge dan echt tijd willen vrijmaken?) Het
is juist dat: hoe minder tijd da ik heb om iets te doen, het is juist goe hoor, mijn dagen
waren vroeger volzet en ik wil da die nu ook volzet zijn. Dus het is juist, ik voel mij pas
gelukkig da ik 10 minuten heb om van hier naar daar te gaan en da kunnen klaar te
spelen. Dus. Zoals vroeger da ik weet da ik om 10 voor 6 da de winkel sluit, zal ik die
toch proberen die te halen.
Enkele doelgroepmedewerkers beseffen ten volle het belang van het aanbieden van een tijdsstructuur:
(I: En wordt er door de begeleiding sterk gehamerd zo op op tijd komen, op
bepaalde regels …?) Ja, er wordt heel hard op gehamerd. Ik was vanmorgen vijf
minuten te laat, er wordt heel hard op gehamerd. (I: En wat vindt ge daar zo van?)
Euh, ik vind dat langs de ene kant wel goed omdat er mensen bij zijn die nooit op tijd
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hier geraken en dan ben ik eigenlijk wel fier dat ik wel op tijd hier geraak. Dat leert ons
eigenlijk dagstructuur geven. Dat is ook belangrijk. Er is een afspraak dat de mensen
op een bepaald punt allemaal samenkomen, dat is ook wel goed. Dan kan den dag op
tijd gestart worden en kan het werk af geraken. Anders geraakt het niet af. … (José, 36
jaar, alleenstaand zonder kinderen, ziv, arbeidszorgcentrum 1)
(I: Voelde gij u zelf anders?) Oh, ik voel da ik na iet nuttig aan ‘t doen ben me
mijnen tijd … (I: Is uw leven in ‘t algemeen hard veranderd sinds da ge hier komt
werken?) Ik heb terug dagen in de week da ik vroeg moet opstaan natuurlijk. Vroeger
bleef ik maar in mijn bed liggen.
Het zeer grote belang van deze functies van arbeid kan ook worden afgeleid uit de antwoorden van de respondenten op de vraag hoe zij hun vrije tijd doorbrengen en wat zij zouden doen
als het betreffende arbeidszorgcentrum zou worden gesloten. Zij blijken het zeer moeilijk te
vinden de dagen fatsoenlijk te structureren en een (nuttige) bezigheid te vinden:
(I: En als ge thuis komt, wa doet ge dan zoal?) … Niets nie meer bijna. Niets nie
meer. (I: Is da dan tv-kijken of …?) Nee, ik heb nooit tv gekeken. ‘t Is daarom, dan
gaan ik, vanaf nu gaan ik echt naar buiten, vanaf nu word ik anders. ‘t Was daarom ook
da ik naar hier kwam hé. Want dan zou ik daar maar zitten en dan doen ik niks. (Erik,
34 jaar, alleenstaand zonder kinderen, uvw, arbeidszorgcentrum 5)
(I: En de mensen die dat ge hier ziet, is dat ook een motivatie om naar hier te
komen, uw collega’s en zo?) Ja toch wel. Maar ook minder. Het is vooral voor mijn
eigen, te voorkomen dat ik verval in een soort zinloos leven hé. Tot elf uur in mijn bed
liggen, naar het café gaan, ik vind dat echt … dat is het laagste wat er is voor mij … en
dat gebeurt met mij als ik mijn eigen niet arrangeer van twee dagen hier te komen
werken, dan gebeurt dat gewoon … (I: Ja. En die dagen dat ge hier niet komt werken,
wat doet ge dan meestal?) Ik heb toch meestal nen drukken dinsdag en woensdag,
want dan heb ik mijn gesprekken met de psycholoog, de psychiater, medisch werker …
(I: Ja, dan hebt ge uw bezigheid wel. En in het weekend en zo?) In ‘t weekend … Het
weekend is voor mij eigenlijk helemaal niet plezant. (Rudy, 30 jaar, alleenstaand
zonder kinderen, uvw, arbeidszorgcentrum 4)
(I: Je zou het erg vinden als het zou wegvallen?) Ja want dan is het weer een
moeilijke situatie, een nieuwe situatie van “wat moet ik nu een hele dag gaan doen”?
En dan is dat weeral de vraag van “ja, nen hele dag, oké goed, nen hele dag op uwen
studio zitten, dat kunt ge niet, dan is het van goh, ik ga maar een pintje of nen koffie
gaan drinken” en dan nog één en van uw tweede pint komt uw derde pint en dan zijt ge
vertrokken hé en dan zijt ge aan het dolen in een maatschappij die geen doel meer
heeft en als dat weg zou zijn, zou ik dat betreuren; dat pakt hier de doelloosheid weg
(I: Ja, ge kunt hier bezig zijn) Ja, ik zit niet in de staminee, ik zit niet alleen op die
studio, ik ben bezig, de dag gaat vooruit, morgen sta ik op en poef, ge hebt iets te
doen, de daginvulling. (Karel, 54 jaar, gescheiden, ziv, arbeidszorgcentrum 3)
(I: En stel dat dees er ni meer moest zijn?) Amai dan euh … wat dan? Ja, dan moet
ik anders gaan zoeken hè want dan valt er iets heel belangrijk, valt er dan weg voor mij
hè. Wat dan? Dan weet ik het ook niet. (I: Ge zou in ieder geval wel iets soortgelijk
gaan zoeken?) Ja, ja, ja, ja. Als dees er niet moest zijn, dan zou er iets belangrijk
wegvallen toch een groot … allé ja een heel groot … (Yolande, 41 jaar, alleenstaand met
kinderen, ziv, arbeidszorgcentrum 5)
Het nuttig bezig zijn is een aspect van arbeidszorg dat we bij alle doelgroepmedewerkers
terugvonden. Ook het aanbieden van vaste werkdagen, vaste begin- en einduren, vaste tijdstippen voor pauzes en maaltijden wordt over het algemeen zeer gewaardeerd. Het tijdsstructurerend en tijdsinvullend aspect van arbeidszorg lijken in voldoende mate de leemte te kunnen
opvullen die werkloosheid heeft gecreëerd. Het wegvallen ervan kan voor de individuele medewerker ernstige gevolgen hebben, zoals blijkt uit de beschrijving van de vrije tijd van enkele van
de respondenten.
Uit bovenstaande bevindingen blijkt dat het merendeel van de functies worden gerealiseerd
en dat de meeste omgevingsfactoren aanwezig zijn bij de arbeid zoals die wordt georganiseerd in
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de verschillende arbeidszorgcentra. Dit zegt ons echter nog niets over de invloed van deze
elementen op de levenskwaliteit van de doelgroepmedewerkers. Daarvoor was dan ook een meer
diepgaande analyse van het interview per individuele respondent nodig, wat zal worden
uiteengezet in de volgende paragraaf.

2. De verschillende percepties van de levenskwaliteit
Uit deze analyse kwam duidelijk naar voor dat de levenskwaliteit niet op dezelfde manier
vorm krijgt bij alle respondenten. Hoewel de doelgroepmedewerkers onderling sterk verschillen in
de manier waarop zij de kwaliteit van hun leven ervaren, zijn we toch van mening een zekere
systematiek te hebben gevonden voor wat betreft de invloed van de arbeidszorgactiviteiten op de
levenskwaliteit. We menen namelijk vier verschillende groepen binnen de onderzochte populatie
van arbeidszorg te kunnen onderscheiden. De cruciale variabele die het onderscheid tussen deze
vier groepen mogelijk maakt, is de samengestelde variabele, die we ‘arbeids(markt)gerichtheid’
hebben genoemd. Deze variabele is een samengestelde variabele in die zin dat ze vormt krijgt
onder invloed van een aantal factoren. Tegelijkertijd geeft ze echter vorm aan de manier waarop
de respondenten de kwaliteit van hun leven ervaren. Meer algemeen zouden we kunnen stellen
dat deze arbeidsmarktgerichtheid staat voor de mate waarin de doelgroepmedewerkers de
traditionele arbeid en de traditionele arbeidsmarkt hanteren als referentiekader.

2.1

De variabele ‘arbeidsmarktgerichtheid’

De variabele arbeidsmarktgerichtheid bestaat uit twee (essentiële) componenten, namelijk de
‘tewerkstellingswens’ en de ‘tewerkstellingskans’. De tewerkstellings- of arbeidskans wijst op de
kansen die de doelgroepmedewerker zichzelf toemeet om ooit nog op de arbeidsmarkt terecht te
komen. Schat hij of zij met andere woorden deze kans positief of negatief in? De tewerkstellingsof arbeidswens heeft betrekking op de mate waarin de wens om in de arbeidsmarkt (her)in te
treden bij de doelgroepmedewerkers aanwezig is. Is de arbeidswens met andere woorden (sterk)
aanwezig of niet?8 Deze tussenliggende variabelen worden op hun beurt dan weer beïnvloed door
een aantal ‘objectieve’ achtergrondvariabelen zoals statuut, geslacht, leefsituatie, etniciteit,
opleidingsniveau, leeftijd, arbeidsverleden en de duur van de werkloosheid. Schematisch komen
we dan tot de volgende voorstelling9:

8

We kunnen hier niet spreken over aan- of afwezigheid van de arbeidswens, want zowel in de literatuur als
uit onze interviews komt duidelijk naar voor dat de arbeidswens in bijna alle gevallen aanwezig blijft, zij het
niet in dezelfde mate (zie punt 3.2.1 uit de literatuurstudie).

9

De hypothesen over de relaties en de samenhang tussen de verschillende geciteerde variabelen zijn
voornamelijk gebaseerd op de geaggregeerde onderzoeksbevindingen, zoals die werden beschreven door
Kroft e.a. (1989) en Mac Fayden (1995). De veronderstelde samenhang tussen deze variabelen kon ook in
de interviews met de doelgroepmedewerkers duidelijk worden waargenomen.
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Achtergrondvariabelen

Tussenliggende variabelen

Statuut
Geslacht

---> Tewerkstellingswens

Leefsituatie

---> wanhopigen
--->AM-oriëntatie ---> voorbereidenden

Opleidingsniveau

---> ontmoedigden

Leeftijd

---> berustenden

Arbeidsverleden

---> Tewerkstellingskans

Duur
werkloosheid

Statuut, geslacht en leefsituatie zijn de variabelen die in hoofdzaak determinerend zijn voor
de tewerkstellingswens. De tewerkstellingskans wordt hoofdzakelijk beïnvloed door de achtergrondvariabelen: opleidingsniveau, leeftijd, arbeidsverleden en duur van de werkloosheid, hoewel
onderlinge beïnvloeding niet uitgesloten is. De eerste drie variabelen kunnen ook de tewerkstellingskans beïnvloeden en de laatste vier ook de tewerkstellingswens, maar de voornaamste
invloeden zijn die zoals ze in het schema werden weergegeven. We zullen snel de verschillende
variabelen en hun onderlinge samenhang overlopen:

Statuut
Het statuut beïnvloedt de tewerkstellingswens, in die zin dat deze wens groter zal zijn bij
uitkeringsgerechtigde volledig werklozen en bestaansminimumtrekkers omdat van hen nog wordt
verwacht dat zij voldoende pogingen doen om werk te zoeken en te vinden. Hiervoor kan worden
verwezen naar punt 3.3.3. uit de literatuurstudie waar werd gesproken over alternatieve
rolidentiteiten. Gerechtigden op een invaliditeitsuitkering hebben een alternatieve rolidentiteit
voorhanden en daarom zal hun arbeidswens minder sterk aanwezig zijn dan bij de overige
statuten. Zij beschikken namelijk over een ziekterol en een formele erkenning van arbeidsongeschiktheid. Van hen worden dan ook geen arbeidsprestaties meer verwacht. Bovendien is de
inkomenstevredenheid over het algemeen groter bij de groep van gerechtigden op een invaliditeitsuitkering. De noodzaak voor een job omwille van het financiële aspect zal daarom ook kleiner
zijn bij deze groep dan bij de uitkeringsgerechtigde volledig werklozen en de bestaansminimumtrekkers.

Geslacht
Ook het geslacht heeft een invloed op de sterkte van de arbeidswens bij de doelgroepmedewerkers. Ook hier speelt de alternatieve rolidentiteit een rol. De arbeidswens zal kleiner zijn
bij vrouwen omdat zij een alternatieve rol voorhanden hebben (als huishoudster). Van vrouwen
wordt getolereerd en in bepaalde milieus wordt het zelfs gestimuleerd dat zij die rol opnemen en
niet die van buitenshuis werkende vrouw. Bij de mannen daarentegen zal de arbeidswens juist
groter zijn omdat zij de rol van kostwinner moeten vervullen en de maatschappelijke druk om te
gaan werken voor hen veel groter is.
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Leefsituatie
Ook de leefsituatie en meer bepaald de gezinssamenstelling bepaalt de sterkte van de
arbeidswens. De wens om te gaan werken zal het grootst zijn bij gehuwde mannen met kinderen
(zonder werkende partner) en het kleinst bij gehuwde (of samenwonende) vrouwen met kinderen
en een werkende partner. Ook hier kan de verklaring worden gezocht in het bestaan van een
kostwinnersrol (voor het mannelijk gezinshoofd) en een huishoudrol (voor zijn echtgenote).

Opleidingsniveau
Deze variabele oefent eerder invloed uit op de tewerkstellingskansen en de perceptie ervan bij
doelgroepmedewerkers. Zo zullen de arbeidskansen uiteraard groter zijn bij een hoog opleidingsniveau. Zij zullen geneigd zijn om hun opleiding te valoriseren en ook zal de maatschappelijke
druk, evenals de druk vanuit de directe omgeving om te gaan werken, aanzienlijk groter zijn.
Door de massale werkloosheid bij laaggeschoolden kunnen we redelijkerwijs verwachten dat hun
tewerkstellingskansen kleiner zijn en dat zij die ook kleiner inschatten.

Leeftijd
Omdat leeftijd ook een risicofactor is geworden op de arbeidsmarkt, kunnen we ervan uit gaan
dat ook leeftijd een invloed zal uitoefenen op de perceptie van de tewerkstellingskansen. Zo
zullen ouderen hun tewerkstellingskansen relatief gezien negatiever inschatten. Bovendien zal
hun tewerkstellingwens iets minder sterk zijn, omdat er voor hen soms alternatieve identiteiten
beschikbaar zijn zoals die van bruggepensioneerde. Onderzoek wijst erop dat jongeren hun
kansen vaak optimistischer en positiever inschatten. Ook de tewerkstellingswens zal bij deze
jongeren groter zijn omdat zij zich nog te jong voelen om zich uit de arbeidsmarkt terug te
trekken.

Arbeidsverleden
Bij iemand met een rijk en gevuld arbeidsverleden zullen de tewerkstellingskansen groter zijn,
de perceptie ervan positiever en de wens om te werken groter, ook mede dankzij de grotere
tewerkstellingskansen. We stellen een tegenovergesteld patroon vast bij diegenen die nog nooit
hebben gewerkt.

Werkloosheidsduur
In het onderzoek, dat werd besproken in de literatuurstudie werd uitvoerig aangetoond dat de
kansen op arbeid verkleinen naarmate de werkloosheidsduur aanhoudt. Ook de tewerkstellingswens zal afnemen met toenemende werkloosheidsduur; bij zeer langdurige werkloosheid zou de
wens om te gaan werken quasi afwezig zijn. Hierover blijven de meningen binnen de onderzoekswereld echter verdeeld (zie punt 3.2.1: De vicieuze cirkel van de langdurige werkloosheid).
Vast staat wel dat de tewerkstellingskansen groter zijn voor kortdurig werklozen en dat zij hun
kansen dan ook vaker positief percipiëren.
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2.2

Typologie naargelang van de arbeidsmarktgerichtheid

Deze zeven variabelen bepalen dus (mee) of – op het moment van de bevraging – de ‘tewerkstellingskansen’ positief of negatief worden ingeschat en of de ‘tewerkstellingswens’ in sterke of
in minder sterke mate aanwezig is. De specifieke combinatie van de scores op deze variabelen
leidt dan uiteindelijk tot vier types van arbeidsmarktgerichtheid: de berustenden, de ontmoedigden, de voorbereidenden en de hopenden. Volgende tabel zou één en ander moeten verduidelijken:

Negatief

Positief

Zwak

Berustenden (1)

Voorbereidenden (3)

Sterk

Ontmoedigden (2)

Hopenden (4)

Tewerkstellingskans
Tewerkstellingswens

De berustenden schatten de kansen op tewerkstelling zeer negatief in. Zij denken zeer
weinig kans te maken om ooit aan een job te geraken. Bovendien hebben zij ook de hoop om ooit
op de arbeidsmarkt te geraken nagenoeg volledig opgegeven; hun arbeidswens is dus vrij gering.
Zij zien hun tewerkstelling in arbeidszorg dan ook als permanent; voor hen is het een eindstation.
Deze groep is dan ook zeer weinig naar de arbeidsmarkt georiënteerd. Traditionele arbeid en de
traditionele arbeidsmarkt worden slechts in geringe mate als referentiekader gehanteerd. De
ontmoedigden worden gekenmerkt door een zeer negatieve inschatting van hun tewerkstellingskansen. Toch is de wens om te werken (op de reguliere of alternatieve arbeidsmarkt) nog
steeds zeer sterk aanwezig. Zij zien hun tewerkstelling in arbeidszorg misschien wel als definitief,
toch blijven zij hopen om er ooit uit weg te geraken en terug op de arbeidsmarkt terecht te
komen. Traditionele arbeid als referentiekader is bij deze groep vrij sterk aanwezig. De oriëntatie
op de arbeidsmarkt wordt bij deze groep echter vaak getemperd door het besef van hun geringe
tewerkstellingskansen. De kansen op tewerkstelling worden door de voorbereidenden vrij
positief ingeschat. Toch hebben zij hun arbeidswens tijdelijk laten varen, meestal als gevolg van
een extern voorval. Zij bereiden zich binnen arbeidszorg stilaan voor om de stap naar de
arbeidsmarkt te kunnen zetten. De minder sterke aanwezigheid van de tewerkstellingswens is dus
geen definitief maar slechts een tijdelijk gegeven. De combinatie van deze factoren draagt bij tot
een gematigde arbeidsmarktoriëntatie en het tijdelijk niet meer hanteren van traditionele arbeid
als referentiekader. De hopenden, tenslotte, schatten hun tewerkstellingskansen vrij positief in.
Het feit dat zij werkloos zijn, wijten zij volledig aan externe oorzaken. Bij deze groep leeft er ook
een zeer sterke arbeidswens; zij willen kost wat kost terug een job op de arbeidsmarkt. Deze
twee factoren zorgen ervoor dat zij zeer sterk arbeidsmarktgeoriënteerd zijn en dat traditionele
arbeid het ultieme referentiekader vormt.
Deze categorieën kunnen niet enkel worden gezien als een specifieke constellatie van
kenmerken van een bepaalde doelgroepmedewerker maar ook als verschillende stadia in een
proces. Zo kunnen doelgroepmedewerkers uit de categorie van de ‘hopenden’ na verloop van tijd
terechtkomen in de categorie van de ‘ontmoedigden’ als zij merken dat de verhoopte tewerkstelling langer uitblijft dan verwacht. Zij zullen de perceptie van hun tewerkstellingskansen dan
moeten aanpassen aan de realiteit waarmee zij worden geconfronteerd. Ook de ‘voorbereidenden’
kunnen eventueel evolueren naar de categorie van de ‘hopenden’ wanneer zij merken dat hun
voorbereidingsfase stilaan ten einde loopt en zij zich klaar voelen om de stap naar de arbeidsmarkt te zetten. De ‘ontmoedigden’ kunnen dan weer terechtkomen in de categorie van de
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‘berustenden’ wanneer zij hun tewerkstellingswens, die soms een grote bron van frustratie vormt,
milderen. Veel hangt met andere woorden af van het moment waarop het interview plaats vond.
De kans is dus reëel dat, wanneer het interview op een ander moment zou plaatsvinden,
sommige doelgroepmedewerkers zich in een andere categorie bevinden dan die waarin ze nu
werden ondergebracht.
De groep waartoe de doelgroepmedewerkers behoort, bepaalt op zijn beurt de perceptie van
arbeidszorg, de functies die worden gerealiseerd en de invloed ervan op de levenskwaliteit. Voor
elke categorie kunnen we dus nader bekijken hoe ze tot stand is gekomen. We kunnen met
andere woorden nagaan welke eigenschappen de groep kenmerken en hoe ze de perceptie van
arbeidszorg en het belang dat aan bepaalde functies wordt gehecht, beïnvloeden. Een eerste
aanwijzing daarvoor vinden we in een interviewfragment met één van de begeleiders, dat
duidelijk aantoont dat er een verschillend belang wordt gehecht aan bepaalde functies, naargelang van de oriëntatie op de arbeidsmarkt:
(I: Wat is volgens u - zeer algemeen - de doelstelling van Arbeidszorg?) Zeer
algemeen is de grote doelstelling - denk ik - mensen eventueel terug in het arbeidscircuit te brengen. Dat is geen voorwaarde; ik denk dat voor sommige mensen het
gewoon is een aantal waarden en sociaal contacten terug te krijgen. En dat gaan dus
om mensen zijn die eeuwig, beter heel lang in arbeidszorg gaan zitten. Voor sommige
mensen is arbeidszorg echt de stap om terug een aantal dingen te leren om terug in het
arbeidscircuit tot ontplooiing te komen. Dat vind ik zowat de twee doelstellingen met
het belangrijkste erbij dat ze tijd krijgen; dat daar geen druk opstaat dat alles rustig
kan gaan. Dat ze echt zichzelf terug kunnen ontwikkelen en dan misschien ooit die stap
zetten. Ik zeg misschien, omdat ik zie dat erbij gaan zijn waarvan ik zeg: “Die gaan
nooit die stap zetten. Daar is dit het einde voor”. (begeleider 3)
Wat zijn nu de eigenschappen van de verschillende types van respondenten? Hoe schatten zij
hun tewerkstellingskansen (1) in? Hoe sterk is de tewerkstellingswens (2) aanwezig? Hoe
percipiëren zij de oorzaak van hun werkloosheid (3)? Welk beeld hebben zij van de activiteiten binnen arbeidszorg en wat is hun perceptie (4) ervan? Aan welke functies (5) hechten zij
belang en wat is het effect op de levenskwaliteit (6) door hun inschakeling in arbeidszorg? We
zullen trachten op deze zes vragen een antwoord te zoeken voor elk type.

2.2.1
2.2.1.1

‘De Berustenden’
Gepercipieerde tewerkstellingskansen

De groep van de berustenden beschouwt zijn/haar inschakeling in arbeidszorg als een eindstation. Deze inschakeling zien zij als permanent en definitief. Zij hebben de hoop nagenoeg
volledig laten varen om ooit nog een betaalde baan uit te oefenen. De berustenden kenmerken
zich dus allereerst door een geringe arbeidsmarktgerichtheid, die een gevolg is van de negatieve
inschatting van hun tewerkstellingskansen. Zij denken geen kans meer te maken op zowel de
reguliere als de beschermde arbeidsmarkt:
(I: Als ge het zomaar te kiezen had, wa zoudt ge dan als beroep willen doen?) Ik
kan ek ik waarschijnlijk nooit geen beroep gaan doen. (Karel, 54 jaar, gescheiden, ziv,
arbeidszorgcentrum 3)

2.2.1.2

Gepercipieerde werkloosheidsoorzaak

In die negatieve perceptie van de tewerkstellingskansen speelt de perceptie van de oorzaak
van de werkloosheid door de doelgroepmedewerkers een belangrijke rol. Welke factoren liggen
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volgens hen aan de basis van hun werkloosheid? Hier kunnen we een onderscheid maken tussen
personen die de oorzaak van hun werkloosheid bij zichzelf zoeken (die we de persoonsgebonden
factoren zullen noemen) en de personen die de oorzaak van hun werkloosheid buiten zichzelf
zoeken, bijvoorbeeld in de werking van de arbeidsmarkt. Deze laatste groep van factoren zullen
we de maatschappijgebonden factoren noemen. De reden voor het niet hebben van werk wordt
door de groep van berustenden voornamelijk bij zichzelf gezocht. Zij kunnen omwille van allerlei
fysische of psychische redenen een job op de arbeidsmarkt niet meer aan. Zo ziet Yolande (41
jaar, alleenstaand zonder kinderen, ziv, arbeidszorgcentrum 5) het omwille van een depressie en
rugklachten niet meer zitten om een ‘echte job’ uit te oefenen:
(I: Ben je van plan om hier te blijven werken, of zoude later toch liever nog eens
iets anders gaan doen misschien?) Nee, ik denk het niet. Ik denk dat ik dees gaan
blijven doen omdat dat het enige is dat ik nog kan doen.
Ook Hilda (29 jaar, gehuwd en kinderen, uvw, arbeidszorgcentrum 3) die in het verleden te
kampen had met zware psychische problemen, ziet zichzelf niet meer in staat om aan de
arbeidsmarkt te participeren. Zij spreekt uit ervaring:
(I: Zie je mogelijkheden om in de nabije toekomst meer te gaan verdienen?) Wel, ik
weet het niet, ik heb al een paar keren aanbiedingen gehad van de VDAB en zo. Voor te
gaan werken als naaister, maar dat verdient helemaal niet meer tegenwoordig. En dan,
ik heb ook in ne winkel gaan werken, maar dat kan mijn gezondheid niet aan. Ik ben
bijvoorbeeld iemand, ik kan niet constant onder druk of onder stress werken. Ik heb dat
geprobeerd zes maanden en ik ben op ziekenkas moeten gaan omdat het niet meer
ging.
Omdat zij de oorzaken bij zichzelf zoeken, heeft deze groep van doelgroepmedewerkers het
blijkbaar iets gemakkelijker om zich aan te passen aan de situatie; dit in tegenstelling tot
diegenen die de oorzaak van hun werkloosheid als een externe oorzaak zien. De aanvaarding van
deze situatie wordt vaak vergemakkelijkt doordat zij dikwijls beschikken over een alternatieve
rolidentiteit, namelijk de ziekterol (zie literatuurstudie punt 3.3.3). Bovendien worden zij in deze
ziekterol formeel erkend, waardoor de omgeving hen niet meer verplicht hun arbeidsbereidheid te
tonen. Dit is zeker het geval voor de doelgroepmedewerkers die een duidelijk zichtbaar letsel
hebben. Dan wordt de niet-arbeidsmarktgerichtheid veel gemakkelijker gerechtvaardigd door de
buitenwereld. Voor doelgroepmedewerkers die te maken hebben met een ‘verborgen’ kwaal, ligt
het moeilijker. Zo legt Yolande (41 jaar, alleenstaand zonder kinderen, ziv, arbeidszorgcentrum
5) uit dat iemand die uiterlijk niets mankeert al gauw wordt versleten als profiteur.
… Ja en lichamelijk zie de da ni hé want ‘t is binnenin hé en da maakt nog erger hé,
want ‘t is precies alsof da ge mankeert niks hé, uiterlijk ziede da ni hé … maar het is
innerlijk hé, als iemand nen arm kwijt is of dieë sta krom of … da ziede hé, maar
binnenin da ziede ni hé, da maakt het nog eens zo moeilijk hé, want ge zij precies
versleten of ge zij nen profiteur hé, maar ik wil het best is overgeven zenne, da ze ook
is voelen wat dat da is hé …
Nochtans zien zij ook externe factoren die aan de basis liggen van hun werkloosheid. Zo
vormt zijn hoge leeftijd voor Bert (62 jaar, ongehuwd, bm, arbeidszorgcentrum 7) de reden om
zijn tewerkstellingskansen negatief in te zien. Hij meent met zijn 62-jarige leeftijd niet meer in
aanmerking te komen voor een gewone job. Hij koestert dan ook geen ambities meer om terug
de stap naar de arbeidsmarkt te zetten en wil graag in arbeidszorg blijven werken.
(I: En zoekt ‘e gij ooit nog terug, terug iets anders te doen of zo?) Ja maar ge moet
het kunnen vinden tuurlijk, da ‘s normaal altijd hé, maar ik zijn der eigenlijk ni op uit
voor voor te veranderen want ik werk hier graag, ik vind da hier tof. (…) (I: Maar gij zij
ni meer echt aan ‘t zoeken …?) Nee, want ‘k zijn tweeënzestig jaar, ik denk ni da ‘k nog
veel … (I: Amaai, da zoude ni zeggen) Ja, toch is ‘t zo, daarmee ik denk ni da ‘k nog
veel in aanmerking zou komen, ergens.(Bert, 62 jaar, ongehuwd, bm, arbeidszorgcentrum 7)
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Ook Walter (49 jaar, ongehuwd, ziv, arbeidszorgcentrum 5) is niet meteen van plan om nog
terug te keren naar de arbeidsmarkt, behalve dan in het geval de arbeid op de reguliere arbeidsmarkt op dezelfde manier zou zijn georganiseerd als in arbeidszorg, wat natuurlijk een vrij
onrealistische verwachting is:
(I: Zijt ge nog op zoek naar ander werk?) Nee. (I: Zijt ge van plan hier te blijven?)
Ja, totdat ik zeker ben. (I: Zeker van?) Dat bij de dingen gewoon kan blijven, zoals ik
het nu doe, is het goed maar ik ben nog altijd niet zeker als ik op een ander zou gaan,
dat hetzelfde zou zijn; dat ik het daar hetzelfde zal doen dan dat ik het hier doen. Als
ge hier iets aan de begeleiders vraagt, die luisteren en die zorgen dat het ook in orde
komt tegen als ge dat op een ander werk vraagt, dan kijken ze er niet naar...

2.2.1.3

Sterkte van de tewerkstellingswens

Dit alles heeft voor gevolg dat de respondenten uit deze groep hun tewerkstellingwens
gedeeltelijk laten varen. Dit wil echter niet zeggen dat hij volledig zou ontbreken. Een job op de
reguliere (of beschermde arbeidsmarkt) vormt nog steeds het ideaalbeeld voor alle respondenten,
zelfs voor de groep van de berustenden. Dit is ook het geval voor Bert (62 jaar, ongehuwd, bm,
arbeidszorgcentrum 7) hoewel hij aangeeft te willen blijven werken in arbeidszorg en niet meer
de ambitie heeft ooit een betaalde baan te zoeken. Als ze hem zo een baan op een schoteltje
zouden aanbieden, zou hij die in geen geval weigeren:
(I: Gij hebt daar geen euh … maar zoude ‘t nog willen [een betaalde job]?) Ja moest
‘e ‘kik daar de kans voor hebben, ja zeker en vast. (I: Maar ge ze nie meer actief op
zoek of zo?) Euh nee ik zen er eigenlijk niet zo speciaal op uit …
Dat de betrokkenheid op arbeid bij de respondenten – en zelfs bij de groep van de berustenden – nog vrij groot is, heeft verschillende redenen. De meest opvallende reden is natuurlijk dat
inschakeling in arbeidszorg soms een financieel verlies betekent voor de medewerker in kwestie.
In vijf van de negen centra wordt namelijk geen vergoeding uitbetaald aan de medewerkers. In
de overige vier hebben de doelgroepmedewerkers recht op een vergoeding maar deze bedraagt
slechts 40 BEF per uur, waar na belastingsaftrek een kleine 30 BEF van over blijft. Zelfs
verplaatsings- en andere onkosten voor het werk worden niet terugbetaald, waardoor de medewerkers vaak moeten toeleggen.
(I: En voor dees werk, daar kreeg je geen vergoeding voor hé?) Nee, niks.(I: En wa
vind ge daarvan?) Ja, ik vind da goe en ik vind da nie goe. Want ge steekt er allemaal u
geld in en ge krijgt er niks voor terug hé. Da’s ‘t verschil. Maar ja, het is de vriendschap
da telt hé, de rest da is allemaal bijzaak. (I: En als ge zegt ge steekt er u geld in, wa
bedoelt ge daar dan mee?) Ja, ge moet u vervoerkosten betalen en zo. (Benny, 47 jaar,
gescheiden, uvw, arbeidszorgcentrum 1)
Dat zij ondanks deze financiële implicaties toch de stap naar arbeidszorg zetten, getuigt van
een zeer sterke identificatie met arbeid en van sterk geïnternaliseerd arbeidsethos10 (zie
literatuurstudie punt 3.2.1). Ondanks dat een job op de reguliere arbeidsmarkt nog steeds een
ideaalbeeld is voor alle respondenten, vormt deze voor de groep van de berustenden geen
werkelijke betrachting meer in hun leven. Zij geven aan arbeidszorg als permanent te
beschouwen en wensen niet terug te keren naar de reguliere arbeidsmarkt. De traditionele
arbeid(smarkt) fungeert bij deze groep dus in mindere mate als referentiekader.
(I: En zou de hier eigenlijk voor altijd willen blijven werken?) Ikke wel. (I: Ja?
Waarom eigenlijk?) Omdat ik hier graag ben, ik ben altijd met mijn handen bezig. Zit ik

10

De term arbeidsethos verwijst naar het geheel van normen en waarden die in onze samenleving gelden met
betrekking tot arbeid.
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thuis dan zit ik ook te knutselen … (Hilda, 29 jaar, gehuwd en kinderen, uvw, arbeidszorgcentrum 3)
Dat het statuut van de doelgroepmedewerkers een invloed heeft op de tewerkstellingswens,
zoals eerder werd gesteld, wordt duidelijk in het verhaal van Karel (54 jaar, gescheiden, ziv,
arbeidszorgcentrum 3). Hij is gerechtigd op een invaliditeitsuitkering en ‘moet’ dus niet meer
terug naar de arbeidsmarkt. Hij is immers vrijgesteld van de verplichting om zijn arbeidsbereidheid te bewijzen en naar werk te zoeken. Bovendien kan hij volledig de ziekenrol opnemen omdat
hij een goedkeuring heeft gekregen tot het einde van zijn arbeidsloopbaan:
(I: Voor u is het niet de bedoeling om terug te gaan [naar de reguliere arbeidsmarkt]) Ah neeje, ik zijn er vijftig, dus ik ben definitief vrijgesteld tot mijn 65ste, goedgekeurd eigenlijk, dus zijn ik er vanaf.
Ook Bert (62 jaar, ongehuwd, bm, arbeidszorgcentrum 7) leeft van een invaliditeitsuitkering.
Naast zijn hoge leeftijd vormt zijn statuut voor hem een reden om niet langer een betaalde baan
te ambiëren. Hij heeft van de dokter het verbod gekregen om nog zulk werk te doen:
… Ja fysiek dus hé ,want ik zit me artrose in mijne rug. En da’s al bukwerk,
praktisch. Want t’es daamee da kik op … toen op ziekenkas gegaan ben en ik mocht in
feite … in feite mocht ik het nie meer doen van den dokter, da werk. Zodoende ja se …
De invloed van het statuut op de arbeidswens werkt ook nog op een andere manier. Zo is het
risico van de stap naar de reguliere arbeidsmarkt vrij groot bij gerechtigden op een invaliditeitsuitkering. Indien deze mensen terug een reguliere baan aanvaarden, vervalt deze uitkering
namelijk. Wanneer deze periode van tewerkstelling wordt beëindigd (bijvoorbeeld omdat de
persoon is hervallen en die kans is reëel indien de arbeidssituatie niet aan hen is aangepast)
moeten zij terug een uitkering aanvragen omdat zij hier niet automatisch recht op hebben. Deze
vernieuwde aanvraag kan echter zeer veel tijd in beslag nemen, dikwijls meer dan 12 maanden.
Daarenboven ligt de invaliditeitsuitkering vaak veel hoger dan bijvoorbeeld een bestaansminimum
of werkloosheidsuitkering. Redenen te over dus voor de gerechtigden op een invaliditeitsuitkering
om niet te vlug geneigd te zijn nog een reguliere baan te ambiëren.
… Ik zou graag echt werken, maar ik zit ook nog met een heel groot probleem ook
zo van … Ik heb nu een uitkering waar dat ik van rond kan komen en ik heb dan schrik
dat als ik terug zou gaan werken dat ik zou hervallen en dan zijn er wel ander gevolgen
… (José, 36 jaar, alleenstaand zonder kinderen, ziv, arbeidszorgcentrum 1)
Mensen met een invaliditeitsuitkering zijn dan ook sterk vertegenwoordigd in deze groep van
doelgroepmedewerkers. Bovendien vinden we ook meer vrouwen in deze groep terug, voor wie
opvallend genoeg de huishoudrol niet voorhanden was. De ene achtte zichzelf niet in staat deze
rol naar behoren te vervullen omwille van haar ziekte. De andere zag de huishoudrol niet als
volwaardig alternatief omdat haar kinderen zijn geplaatst. Dit alles leidt tot een zeer geringe
arbeidsmarktgerichtheid bij deze groep van doelgroepmedewerkers. Hun arbeidswens hebben ze
stilaan opgegeven.

2.2.1.4

Perceptie van arbeidszorgactiviteiten

De mate van arbeidsmarktgerichtheid bepaalt op zijn beurt het beeld dat de doelgroepmedewerkers van arbeidszorg hebben. Zien zij het als echt en volwaardig werk of niet? Deze
perceptie van arbeidszorg bij de doelgroepmedewerkers vormt een cruciale factor in het al dan
niet resulteren in de gewenste effecten. Dat de perceptie van het werk bepalend is voor het
slagen of mislukken ervan, kwam duidelijk tot uiting in een door Jahoda onderzocht experiment
dat tewerkstelling bood aan werklozen op basis van de activering van hun werkloosheidsuitkering.
Ondanks dat het experiment aan de verschillende latente functies van arbeid voldeed, mislukte
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het omdat de tewerkgestelden hun activiteit niet beschouwden als ‘arbeid’. De ‘industrial reality’
ontbrak in het experiment.
Ook Ter Huurne en Maas (1985) en Wong et al. (1984) onderzochten jeugdige werklozen op
hun bereidheid om alternatieve vormen voor reguliere arbeid te accepteren en kwamen tot de
conclusie dat de bereidheid afneemt naarmate het alternatief minder lijkt op de nog steeds fel
begeerde betaalde voltijdse baan (Kroft e.a., 1989: 23). We kunnen veronderstellen dat ook in
deze werkvorm de perceptie en het voldoen aan de verwachtingen, een noodzakelijke voorwaarde
is voor het slagen ervan en dus voor het realiseren van de beoogde effecten. Daarom is de vraag
belangrijk of de doelgroepmedewerkers arbeidszorg zien als echt en volwaardig werk en of het
voor alle doelgroepmedewerkers belangrijk is dat arbeidszorg in hun perceptie de reële
werksituatie benadert. Of de doelgroepmedewerkers arbeidszorg ervaren als echt werk of
integendeel als bezigheidstherapie bleek samen te hangen met de categorie waarin zij zich
bevinden.
Voor alle bevraagde doelgroepmedewerkers is de nuttige daginvulling de belangrijkste functie,
ongeacht de categorie waartoe zij behoren. Dat arbeidszorg eerst en vooral een bezigheid is,
wordt treffend verwoord door Karel (54 jaar, gescheiden, ziv, arbeidszorgcentrum 3). Zijn
antwoord was voornamelijk ingegeven door de mogelijkheid dat de interviewer tot een controlerende instantie van het RIZIV behoorde. Hij was nog maar pas gerechtigd op een invaliditeitsuitkering en was bang om deze uitkering te verliezen. Hij zette de volgende logische redenering
uiteen. Mensen die op de ziekenkas staan, mogen niet gaan werken. Werken in een arbeidszorgcentrum mogen ze wel. Conclusie: arbeidszorg is niet echt werken.
(I: Ja. Hoelang werkt ge hier al?) Werken, da is nie werken hé. Ik doen da voor
vrijwilligerswerk, voor iet te doen ‘t hebben in den dag hé. Maar da is nie betaald hé.
Want ik mag ik nie werken, want ik heb ik een volledige invaliditeit. Zodus, ik kan ik
ook nie werken, maar dees da is nie werken, verstaat ge? Da is iet helemaal anders,
want anders zou ik da ook nie kunnen. Ik doen hier vrijwilligerswerk, maar voor mij is
da dus vrijetijdsbesteding, omda ik nie mag werken of ik zijn alles kwijt van mijn
invaliditeitsuitkering. Zo, hé, verstaat ge het.
Voor alle respondenten is arbeidszorg een bezigheid, een nuttige daginvulling. Toch zijn er
verschillen in de manier waarop deze bezigheid wordt gepercipieerd. Menen de doelgroepmedewerkers dat het een bezigheid is die de reële werksituatie benadert of is het integendeel in
niets gelijkend op ‘echt werk’. Over het algemeen stelden we vast dat hoe groter de arbeidsmarktgerichtheid bij de doelgroepmedewerkers, hoe moeilijker men het heeft om arbeidszorg te
zien als echte en volwaardige arbeid. Dit is logisch aangezien zij traditionele, betaalde arbeid
nemen als referentiepunt en zij arbeidszorg met dit ideaal vergelijken. Voor degenen die verder
van de arbeidsmarkt afstaan, is dit vergelijkingspunt minder sterk aanwezig en wordt het
gemakkelijker om arbeidszorg als echte en volwaardige arbeid te zien. We kunnen er met andere
woorden van uitgaan dat de groep van berustenden het gemakkelijker heeft arbeidszorg te zien
als een volwaardige activiteit. Voor hen die de stap naar de arbeidsmarkt niet meer willen en
kunnen zetten, vormt arbeidszorg dus een volwaardig alternatief:
(I: En ge beschouwt da ook echt als werken?) Ja, tuurlijk. (…) (I: ‘t Is ni van ‘s
morgens zo van ghhh ik heb geen goesting, ‘k ga ni?) Nee ni echt, neenee. Ik beschouw
da hier als gelijk een ander werk, gelijk da’s iemand in een fabriek zou moeten gaan
werken of zoiets, ik zien da ook zo, ja; op tijd opstaan, op tijd op mijn werk zijn, ja.
(Bert, 62 jaar, ongehuwd, bm, arbeidszorgcentrum 7)
Jan (45 jaar, ongehuwd, ziv, arbeidszorgcentrum 2) is bovendien van mening dat de arbeidszorgactiviteiten door de buitenwereld danig worden onderschat. Omwille van zijn knieprothese
kan hij louter zittend werk doen en heeft hij als opdracht gekregen hout te zagen. Hij heeft het
gevoel dat ‘men’ niet inziet hoe zwaar dit werk wel is en dat het serieus wordt onderschat:
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… Da’s ook hier hé. Ik heb altijd dezelfste taak, want ik zijn met da hout bezig omda
ik een knieprothese heb hé. Dus ik kan alleen maar zittend werk doen. (I: Ah ja en wa
zijt gij juist bezig?) Ik zijn nu, da’s wel zwaar werk, ik denk dat er nie veel da willen
doen, gelijk da daar. (…) Ja, da is krachtwerk hé, da zie overeen uit met wa da ik het
eerste moest doen in da chocofabriek, da was ook zwaar werk hé. Want dees onderschatten de meesten allemaal hé, die vinden da allemaal voor te lachen en zo hé, maar
euh daarmee doen ze het allemaal nie hé …
Daartegenover staat dat het voor hen niet echt belangrijk is dat arbeidszorg zoveel mogelijk
gelijkt op een reële arbeidssituatie. Het is vooral een bezigheid en dat het een zinvolle arbeidsactiviteit is, vormt voor hen een meerwaarde. Zij zullen echter geen echte moeite doen om
arbeidszorg te laten lijken op echte arbeid. Deze dubbele betekenis van arbeidszorg als bezigheid
maar met een meerwaarde (omdat het gelijkt op traditionele arbeid) komt duidelijk tot uiting in
het antwoord van Walter (49 jaar, ongehuwd, ziv, arbeidszorgcentrum 5):
(I: En beschouw je dat als werken hier? Hoe ziet ge dat hier wat ge komt doen?) Ik
vind dat een goei werk en ik vind het ook een goei bezigheid. (I: Ja, dus zo’n beetje de
twee, zowel werk als bezigheid?) Ja.
Nochtans bestaat bij Karel (54 jaar, gescheiden, ziv, arbeidszorgcentrum 3) ook de angst dat
indien arbeidszorg te sterk gelijkt op echte arbeid, ‘de mensen’ zullen denken dat het een soort
van voorbereiding vormt voor de arbeidsmarkt, wat voor hem niet de bedoeling is. Hij vreest dus
dat arbeidszorg te veel wordt geassocieerd met voorbereiding op doorstroming naar de arbeidsmarkt:
… (I: Ja, ge zou dus arbeidszorg niet meer gebruiken?) Nee want dan denken ze
veel van ja, die voorbereiden om later terug in de maatschappij te staan; er zijn dus
mensen die alleen voor bezigheidstherapie hier zijn en er zijn er ook een deel die dus
ook terug moeten naar de maatschappij maar er zijn er ook een deel voor bezig te zijn;
en die naam, ja, dan komt dat een klein beetje over als wij gecatalogeerd worden, ja
die moeten nu maar terug en die staan op de ziekenkas, verstaat ge, dat geeft zo nen
aardige indruk, dieje naam.

2.2.1.5

Gerealiseerde functies

Hoewel arbeidszorg voor hen ook in de eerste plaats een nuttige daginvulling is, lijken voor
deze groep van respondenten nog andere functies minstens even belangrijk. Zo zijn voor Walter
(49 jaar, ongehuwd, ziv, arbeidszorgcentrum 5) de sociale contacten van groter belang dan de
bezigheid op zich. Hij meent zich altijd wel te kunnen bezighouden en een tijdverdrijf te kunnen
vinden,

maar

het

voordeel

aan

arbeidszorg,

in

vergelijking

met

andere

vormen

van

tijdsbesteding, is het contact met andere mensen:
(I: En wat vindt ge van de stelling ‘men hoeft niet persé te werken om nuttig bezig
te zijn’?) ik kan altijd zo bezig zijn als ge dat wilt. (I: Maar voor u is dat niks?) Ja. (I:
Dan zoudt ge u vervelen?) Nee, vervelen niet maar dan euh, hier zit ge op het werk,
dan kunt ge al eens praten en thuis kan ik moeilijk tegen de muren praten hé want dan
gaan ze denken dat ik zot aan het worden ben. (I: Ja, dat ge zowat sociale contacten
hebt?) Ja…
Ook bij Karel (54 jaar, gescheiden, ziv, arbeidszorgcentrum 3) betekenen de sociale contacten
die hij binnen het arbeidszorgcentrum heeft uitgebouwd een verrijking van en een evolutie in zijn
leven:
(I: Zeg en als ge nu eens terugdenkt aan de eerste dagen dat ge hier kwam hé, is
er dan iets veranderd sindsdien in uw leven?) Euh, ik ben meer aanvaard, ik ben meer
betrokken, meer sociale contacten, het sociale, het meer bij de groep, de betrokkenheid
is groter geworden tegenover in het begin; in het begin was het nogal afstandelijk,
logisch natuurlijk want ze moeten mij nog leren kennen en ik hen leren kennen…
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Omdat het werk door deze respondenten als volwaardig wordt ervaren, hebben de
doelgroepmedewerkers ook het gevoel iets bij te leren door hun werkzaamheden binnen het
centrum:
(I: En het werk dat ge hier doet, leer je daar iets mee bij?) Ik heb hier al veel
bijgeleerd, feitelijk. In het begin dat ik hier kwam, kon ik feitelijk alleen maar
behangen. (Hilda, 29 jaar, gehuwd en kinderen, uvw, arbeidszorgcentrum 3)
Ook voor Yolande (41 jaar, alleenstaand zonder kinderen, ziv, arbeidszorgcentrum 5) vormt
de combinatie van de sociale contacten en het aanleren van vaardigheden het belangrijkste
aspect van de arbeidszorgactiviteiten:
… ‘t Is toch voor vervanging, van da ge ni meer kunt gaan werken da ge toch nog
bezig kunt zijn … da ge ni in ne vergeethoek komt, da ge ni euh, da ge toch nog onder
de mensen blijft, ge leert dinges bij, wel op u eigen tempo (…) ge doet da voor, ten
éérste voor a eigen, voor onder de mensen te komen, ge leert me dinges om te gaan,
ge kunt me a problemen terecht …
Tenslotte hebben de sociale contacten ook voor Bert (62 jaar, ongehuwd, bm, arbeidszorgcentrum 7) het leven grondig veranderd:
(I: Ge zijt hier nu nog niet heel lang bezig maar hebt ge het gevoel dat uw leven zo
al een beetje veranderd is?) Ja naturlijk hé. Als ge dan hier zijt, ge komt onder andere
mensen, een andere sfeer …

2.2.1.6

Invloed op de levenskwaliteit

De werkzaamheden binnen arbeidszorg hebben bij deze groep van respondenten een grote
invloed op hun algemeen welbevinden. Zij voelen zich over het algemeen tevreden met het
leven dat ze nu leiden en voelen zich vaak ook gelukkiger op het moment van de bevraging dan
in vroegere periodes in hun leven. Natuurlijk zijn het niet enkel deze arbeidsactiviteiten die de
levenskwaliteit vorm geven. Ook andere domeinen van het leven zoals de gezondheidssituatie, de
inkomenssituatie, de kwaliteit van hun sociale netwerken, zijn bepalend voor hun gevoel van
welbevinden. Toch is een directe relatie tussen arbeidszorgactiviteiten en psychisch welzijn voor
de groep berustenden duidelijk waarneembaar. Voor Yolande (41 jaar, alleenstaand zonder
kinderen, ziv, arbeidszorgcentrum 5) bijvoorbeeld, gaat de invloed van arbeidszorg op haar
levenskwaliteit zeer ver, in die zin dat ze zich over het algemeen vrij ontevreden voelt over haar
leven en dat ze zich eigenlijk enkel gelukkig voelt als ze in het centrum aan het werk is:
(I: Dan de tweede stelling ‘Ik ben eigenlijk nu contenter met mijn leven dan
vroeger’) Waar en ni waar. Waar omdat ik nu dees heb en omdat ik nu meer … en
omdat als ik hier ben valt alles van mij weg en dan ga ik naar huis en dat is goed. Maar
nen dag nadien zit ik terug in die … die ouwe. Dus waar en ni waar.
Ook voor Karel (54 jaar, gescheiden, ziv, arbeidszorgcentrum 3) is de invloed van arbeidszorg
op zijn psychisch welzijn enorm. In het eerste interview met Karel verbond hij zijn tevredenheid
met het nuttig werk dat hij in arbeidszorg kon doen voor andere (minderbegoede) mensen:
(I: Over het algemeen kan ik zeggen dat ik tevreden ben met mijn leven.)
Tevreden? Ja, ondanks mijn ziekte, als da nu me die erkenning en met ‘t gerecht eens
in orde zou komen, dan zou ‘t pas goe zijn. (I: Ik ben eigenlijk nu contenter met mijn
leven dan vroeger) Nu kan ik ook mijn steentje bijdragen, voor mensen me kinderen,
voor dat die hier een huis gaan hebben.
In het tweede interview gaf Karel aan dat zijn levenskwaliteit er ook nog door de andere
aspecten van arbeidszorg op is vooruitgegaan. De arbeidszorgactiviteiten bieden hem ook een
gestructureerder leven en meer sociale contacten:
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(I: Zou je kunnen zeggen dat je nu gelukkiger bent dan zes maanden geleden?) Ja,
veel gelukkiger, want ik ben van die cafés vanaf, ik heb vrienden, allé hier sociale
contacten, goei sociale contacten.
Voor Bert (62 jaar, ongehuwd, bm, arbeidszorgcentrum 7) lagen de zaken anders. Bij hem
werd zijn levenskwaliteit op het moment van de eerste bevraging voornamelijk negatief beïnvloed
doordat hij in een opvangtehuis woonde, waar hij compleet ongelukkig was. Toen was arbeidszorg zeer belangrijk om even aan de drukte van dat opvangtehuis te kunnen ontsnappen. Zes
maanden later, op het moment van de tweede bevraging, was hij erin geslaagd alleen te gaan
wonen, waardoor hij zich duidelijk veel gelukkiger voelde:
(I: En zoude kunnen zeggen da ge nu gelukkiger zij dan in ‘t begin da ge hier
begon?) Ja da misschien wel tegen da ‘k in [het opvangcentrum] woonde, ja, ni da ‘k
daar ni graag was, maar da was die drukte, ‘k kon daar ni tegen.
Deze positieve evolutie van zijn levenskwaliteit door de verandering van woonsituatie komt
bovenop zijn tevredenheid met de werksituatie. Dat arbeidszorg een belangrijke plaats inneemt in
zijn leven blijkt bovendien uit het feit dat hij elke dag pendelt van Turnhout, waar hij nu zelfstandig woont, naar Antwerpen om er te komen werken.
Voor Jan (45 jaar, ongehuwd, ziv, arbeidszorgcentrum 2) is arbeidszorg belangrijk omdat het
zijn ‘zenuwen kalmeert’. Omwille van zijn opvliegend karakter acht hij zichzelf namelijk niet meer
in staat iets anders te doen dan arbeidszorg. In een beschutte of sociale werkplaats zou hij naar
eigen zeggen onmiddellijk ‘ambras’ maken. Daarom is arbeidszorg dan ook zo belangrijk voor
hem.
(I: Ja en is da werk da gij doe belangrijk voor u?) Voor mij is da een, ontspanning
nie, voor mijn zenuwen te kalmeren, ik zal het zo zeggen; Als ik thuis zit, ik mag het
eerlijk zeggen ook, dan zit ge ook maar tussen vier4 muren zal ik maar zeggen en dan
zit ge maar nen helen dag naar die tv te gapen, want we hebben tv en ne video en dees
is toch, dan zijt ge er eens tussen uit hé.
Voor Hilda (29 jaar, gehuwd en kinderen, uvw, arbeidszorgcentrum 3) vormt enkel het feit dat
zij haar kinderen niet bij zich heeft de enige hinderpaal om zich gelukkig te voelen. Voor het
overige voelt zij zich op alle punten tevreden:
(I: Over het algemeen kan ik zeggen dat ik tevreden ben met mijn leven?) Waar, ik
heb wel een periode gehad dat dat niet waar was, maar tegenwoordig … Ik ben
tevreden met mijn leven. Ja, ik ben echt op alle punten tevreden. Het kan beter natuurlijk met de kinderen bij mij te hebben, maar over het algemeen ben ik tevreden. (I: Ik
ben eigenlijk nu contenter met mijn leven dan vroeger?) Ja, dat is zeker waar.
Walter (49 jaar, ongehuwd, ziv, arbeidszorgcentrum 5) ervaart zijn tewerkstelling binnen
arbeidszorg zelfs positiever dan toen hij nog een ‘echte’ job aan de haven had. Hij geeft aan veel
gelukkiger te zijn, onder andere door de sociale contacten die hij heeft binnen het arbeidszorgcentrum:
(I: En is er zo nog iets veranderd in uw leven sinds dat ge hier werkt?) Nee, alles is
hier beter. (I: Alles is beter, eigenlijk zijt ge dan gelukkiger dan vroeger?) Ja. (I: En zou
je kunnen zeggen waarom juist?) (denkt na) Ja, omdat ik meer met mensen contact
heb dan vroeger. (I: Vroeger had ge ...?) Vroeger kon niemand met mij klappen. (I:
Waarom niet?) Dat weet ik niet, dat hebben ze al veel gevraagd, ik kan daar geen
antwoord op geven. (I: Gij kon niet klappen of de mensen niet?) Nee, de mensen
konden met mij niet klappen; het enigste wat ik kan zeggen is dat ik toen niet wou
klappen. (I: En nu is dat veranderd sinds dat ge hier werkt?) Ja.
Het effect op zijn levenskwaliteit door het werken in arbeidszorg is enorm en heeft heel zijn
leven, zijn doen en laten veranderd. Hij is meer aandacht aan zichzelf gaan besteden en hierdoor
is zijn gevoel van eigenwaarde aanzienlijk toegenomen:
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(I: Zou je kunnen zeggen dat je gelukkiger bent sinds dat je hier bent?) Ja. (I:
Waarom?) Ja, op alle gebied, vroeger veegde ik mijn voeten aan iets, ik keek naar mijn
eigen niet, niet naar mijn kleren, niks. (I: Vroeger? En hoe komt dat dat nu wel zo is?)
Ja ,dat is met hier te komen, hier is dat allemaal veranderd, niet van de eerste keer
maar na een tijd.
Omdat bij deze groep de tevredenheid met arbeidszorg het grootst is, is bij hen de kans dat
zij ooit afhaken vrij gering, zeker wanneer er geen duidelijk alternatief voorhanden is. Eén
aanduiding voor de kleinere kans tot afhaken vonden we terug in het feit dat de vijf
geïnterviewde ‘berustenden’ in de tweede interviewronde – zes maanden later – nog steeds
werkzaam waren in het arbeidszorgcentrum.

2.2.2
2.2.2.1

‘De ontmoedigden’
Gepercipieerde tewerkstellingskansen

De tweede groep, die van de ontmoedigden, bestaat uit doelgroepmedewerkers die hun
kansen op tewerkstelling zeer negatief inschatten. Zij realiseren zich dat de kans dat zij ooit
nog een volwaardige job zullen vinden vrijwel nihil is en dat hun tewerkstelling in arbeidszorg
naar alle waarschijnlijkheid permanent zal zijn. Nochtans is bij hen de wens om te gaan werken
nog steeds zeer sterk aanwezig. Zo vertelt Robert (44 jaar, alleenstaand zonder kinderen, uvw,
arbeidszorgcentrum 8), die een 23-jarige loopbaan achter de rug heeft:
(I: Zou je hier ook wat meer willen werken?) Wat ik nog zou willen en dat wens ik
uit de grond van mijn hart, maar ik ben er een beetje mismoedig over, is het feit dat ik
graag een echte job zou hebben. Hetgeen wat ik nu doe, maar in een vaste functie. Ik
durf eerlijk zijn, ik ben heel mismoedig, maar ik zie voor mij geen mogelijkheid om
terug in de arbeidsmarkt te gaan. Omdat ik een handicap heb met mijn rug. Ten tweede
zijn er zoveel werklozen dat ze toch eerder een gezonde zullen pakken dan een persoon
die een soort handicap heeft. Mensen hebben dat ook al tegen mij gezegd en dat vond
ik confronterend. Ze hebben bij mij op de VDAB gezegd dat ik geen 20 jaar meer ben
en dan heb ik gezegd als dat jullie resonatie is, ben ik heel goed gesteld. Maar het is
niet de bedoeling om werkloos te blijven. Het is de bedoeling om terug in de arbeidsmarkt, maar ik heb geen vertrouwen meer in de arbeidsmarkt met die jaarcontracten,
daar heb ik het moeilijk mee.

2.2.2.2

Gepercipieerde werkloosheidsoorzaak

De gepercipieerde werkloosheidsoorzaak is bij deze respondent dus een combinatie van
persoons- en maatschappijgebonden factoren. Het zijn hier voornamelijk de persoonsgebonden
factoren, in dit geval een rugletsel, die er bij hem voor zorgen dat de tewerkstellingskansen
negatief worden ingeschat en die geleid hebben tot een gedeeltelijke berusting:
… Als ik ga werken en ik krijg last van mijn rug, die verantwoordelijkheid pakt geen
enkele baas en ik kan dat begrijpen. Langs de andere kant moeten ze ook eens leren
zien dat er nog mensen zijn die nog iets willen en kunnen doen in hun leven en dan heb
ik dit gekozen en ik zit hier op mijn plaats. Dat is mijn persoonlijke mening. Ik weet niet
wat jullie ervan denken, maar ik vind dat. En ik ben enorm blij dat dit bestaat. (Robert,
44 jaar, alleenstaand zonder kinderen, uvw, arbeidszorgcentrum 8)
Voor Erik (34 jaar, alleenstaand zonder kinderen, uvw) speelt ook het feit dat hij geen
diploma heeft. Hij wil vrijwel eender welke job aannemen maar omwille van zijn lage
scholingsgraad krijgt hij zelfs daartoe niet de kans:
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… Ik heb nooit ni gezegd da ‘k werkloos ben, ik voel mij ook ni werkloos, maar ik wil
der wel voor werken, ik heb der ook voor gewerkt, ze geven mij die uitkering, ze
zeggen da ge der recht op hebt, ja zeg goe hé, da ‘s goe en da ge een ander job kreeg,
ik wil die zelfs aanpakken, maar ‘t probleem is dat da ni zo eenvoudig is omda'k geen
diploma heb en da ze, ik wil wel voor nen baas gaan werken, da ze mij die kans geven
en ik moet mij bewijzen nu ik wil mij bewijzen da dieë mij aanneemt, want ik ben
overlaatst gaan horen in de kringloopwinkels maar die zegden nee is nee hé, kan ‘kik
ook niks aan doen hé. (I: Dus in principe wilde wel?) Natuurlijk (…) ik ben altijd dikwijls
met mijne neus op de … ‘t deksel op mijne neus gekregen dus euh …
Ook voor Erik is een betaalde baan nog altijd een belangrijke doelstelling, hoewel hij inziet dat
het voor hem heel moeilijk zal zijn om deze doelstelling te realiseren:
(I: En ziede da [een betaalde job] nog zitten of is ‘t een betrachting?) ‘t Is moeilijk,
‘t is ne moeilijken weg, ik wil der voor knokken euh … maar ik weet nog ni wa ‘k wil
eigenlijk, da ‘k mij terug goe voel, doen ‘k terug wa ‘k vroeger dee, me heel veel vallen
en opstaan, maar da zag ‘k nu ni zitten want euh problemen zijn nu al zo drie jaar
bezig, dus dan zoekte naar een gewoon job, da zal ook wel ni moeilijk zijn, en dan ziene
‘k wel wa, op ‘t ogenblik voel ‘k mij ni zeker in mijn vel voor euh, te zeggen ja ik zoek
een ander job of euh …
Voor Benny (47 jaar, gescheiden, uvw, arbeidszorgcentrum 1) ligt de reden voor zijn werkloosheid naar zijn mening vooral in zijn hoge leeftijd. Voor de VDAB is hij daardoor afgeschreven,
zo stelt hij. Hij is bovendien van mening dat de er bij werkgevers financiële motieven meespelen
om eerder jongere dan oudere werknemers aan te nemen waardoor hij telkens weer uit de boot
valt:
(I: En de VDAB zoekt ook niet voor u?) Nee, normaal gezien omdat ik afgeschreven
ben hé. (…) (I: Dus de leeftijd speelt ne grote rol?) Ja en financieel is dat voor den baas
ook goedkoper hé ne jonge. Wat krijgt hij al niet van promoties en subsidies als ge ne
ouwe zak aanpakt niet meer hé. (I: Ge moogt niet zo negatief denken hé, ge weet
nooit) Ja, maar zo resoneer ik wel; ik ben al naar verschillende bazen geweest of als ze
mij doorsturen van de VDAB uit, is het eerste was ze vragen ‘meneer, wat is uwe
leeftijd?’ Ze vragen niet ‘wat moet gij verdienen?’ Nee, ze vragen ‘hoe oud zijt gij?’, en
als ge dan zegt 50, ja, dat is nog 10 jaar en ge zijt afgeschreven hé; tegenover ne
jonge gast, als ze zeggen van ‘ik heb ne jonge gast aangepakt’, hup ,die krijgen dan
subsidies van de overheid en dat is gebakken hé en die zeggen dan ‘dat kost mij maar
zoveel per jaar’, tegenover als ze iemand ouder aanpakken, ja, dat kost een pak meer
hé plus het risico dat ze hebben dat ik gemakkelijker ziek val hé, zo resoneert den baas
hé.

2.2.2.3

Sterkte van de tewerkstellingswens

Ondanks de negatief ingeschatte tewerkstellingskansen, is de tewerkstellingswens bij
ontmoedigden nog zeer groot. Een betaalde baan in het regulier circuit vormt dus nog altijd een
werkelijke betrachting en het ultieme referentiekader. De redenen waarom men nog steeds een
betaalde baan ambieert verschillen van respondent tot respondent.
De meest voorkomende reden is de financiële. Een zeer sterke tewerkstellingswens kan inderdaad zijn ingegeven vanuit louter financiële factoren. Bij één van de ‘ontmoedigden’ – Rik – was
de wens om een betaalde baan te vinden zeer groot omdat hij door financiële problemen in een
opvangtehuis was terechtgekomen, waar hij compleet ongelukkig was. Om uit dit opvangtehuis
weg te geraken heeft hij aanzienlijke financiële middelen nodig, die hij denkt te kunnen bereiken
via betaalde arbeid. Nochtans is hij zich terdege bewust van zijn vrij negatieve kansen op tewerkstelling.
Het financiële aspect van een baan op de reguliere of beschermde arbeidsmarkt vormt ook
voor Patrick (21 jaar, ongehuwd, bm, arbeidszorgcentrum 6) en Franky (22 jaar, ongehuwd, ziv,
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arbeidszorgcentrum 6) de belangrijkste drijfveer. Hoewel Patrick duidelijk twijfelt aan zijn
mogelijkheden op de arbeidsmarkt, zou hij toch graag een vaste (betaalde) baan vinden zodat hij
geld kan verdienen:
(I: En wilt ge hier voor altijd blijven werken of zou ge later graag iets anders doen?)
Ja, als ik nog ergens vast kan gaan werken, allez als ik da kan, dan zal ik da zeker
doen. Maar als da nie ga, dan blijf ik hier, ja. Maar ik zou liever een job krijgen, waarmee ge geld kunt verdienen.
Patrick is eerder op aandringen van zijn begeleiders van begeleid wonen ingeschakeld in een
arbeidszorgproject. Omdat hij voor deze activiteiten niet wordt betaald, wilde hij eerst niet ingaan
op het voorstel om te werken in arbeidszorg. Ook nu nog vormt het gebrek aan vergoeding een
bron van frustraties, maar wel in mindere mate.
… Ja, ze [de begeleiders van begeleid wonen] vonden da ik iet moest doen eigenlijk,
want ja ik zat altijd maar thuis en zo niks te doen. (I: En wa vond ge daar zelf van?) Ja,
ook nie heel plezant, maar ja ik vond da dan wel spijtig van zo’n werk te gaan doen
gelijk als dees omda ge daar niks voor krijgt. Ik vond da echt heel spijtig en dan heb ik
gezegd van dan blijf ik nog efkes thuis. En dan ja allez en dan moest ik eigenlijk een
bezigheid zoeken van daar, van waar da ik woon. Maar eigenlijk ben ik nu wel blij da ik
da nu doen.
Dat de tewerkstellingswens nog zo sterk aanwezig is, kan voor een stuk ook te maken hebben
met het statuut waarin de doelgroepmedewerkers zich bevinden. Wie een werkloosheidsuitkering
krijgt moet namelijk nog altijd arbeidsbereidheid tonen en daarom regelmatig gaan solliciteren.
Voor de doelgroepmedewerkers in kwestie wordt dit echter louter een formaliteit. Deze opgelegde
confrontatie met de negatieve tewerkstellingskansen zorgt voor heel wat ontmoediging, zoals
blijkt uit het volgende interviewfragment:
… Ik heb het er al moeilijk mee, maar ik heb dus de moed in mijn schoenen om
terug te gaan solliciteren. En ik zal niet meer gaan solliciteren of ik moet een bericht
krijgen. Dan ben ik wel verplicht om te gaan voor mijn uitkering, maar… ik doe het niet
met veel goesting, geloof dat maar niet.(Robert, 44 jaar, alleenstaand zonder kinderen,
uvw, arbeidszorgcentrum 8)
Bij anderen kan de arbeidswens worden aangewakkerd door de onmiddellijke omgeving. Dit is
het geval bij José (36 jaar, alleenstaand zonder kinderen, ziv, arbeidszorgcentrum 1), die voordien huisarts was, maar die omwille van een psychiatrische gebeurtenis in arbeidszorg is terechtgekomen. Zij twijfelt zeer sterk aan haar capaciteiten om deze job ooit nog terug op te nemen,
en ziet haar kansen op tewerkstelling dan ook bijzonder negatief in:
(I: Hebt ge een idee wat ge later zou willen doen?) Ik ben vroeger huisarts geweest.
Maar ik weet nog niet of dat ik dat terug kan doen. Ik weet nog totaal niet wat voor
ander werk dat ik zou willen doen, wat dat ik kan, want ik kan eigenlijk niet zoveel. Mijn
mogelijkheden zijn heel beperkt, dat weet ik. Ik ben nu aan het proberen hier wat mee
computer te werken. Ik heb van mijn tante een computerke gekregen om eens wat mee
te oefenen. Dat ga ik nu eens doen.
Nochtans voelt zij vanuit haar sociale omgeving een zekere druk om echt en volwaardig werk
te doen, wat blijkt uit het feit dat zij enigszins beschaamd is over het werk dat ze nu doet.
Werken in arbeidszorg moet dan ook voor haar sociale omgeving het bewijs leveren dat zij toch
nog op de arbeidsmarkt gericht blijft:
(I: Ja? Kunt ge zeggen waarom dat dat zo is [dat de omgeving zo positief
reageert]?) Omdat ze zien dat ik iets om handen heb, dat ik iets doe. Dat ik contact heb
mee andere mensen … soms ben ik wel een beetje beschaamd om het te zeggen omdat
ik geen ander werk doe. Geen ander volwaardig werk doe. Maar ik denk wel dat dat een
springloop is naar later ander volwaardig werk, als ik dat aankan. Dat ik toch bewezen
heb dat ik iets gedaan heb, in plaats van stil te zitten eigenlijk.
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Naast financiële motieven wil Erik (34 jaar, alleenstaand zonder kinderen, uvw, arbeidszorgcentrum 5) een betaalde baan, voornamelijk omdat hij de arbeidszorgactiviteiten minderwaardig
vindt. De mogelijkheid om te ontsnappen aan deze ‘minderwaardige’ activiteit en terug op een
volwaardige manier deel te nemen aan de maatschappij - en dus van het stigma af te geraken
dat er volgens hem aan arbeidszorg verbonden is - vormen voor hem een directe aanleiding om
zijn ambities voor een volwaardige job niet te laten varen.
… Ja omda'k terug naar af zat hé, maar helemaal naar af hé, voor mij is dit af hé,
voor mij is dit helemaal vanonder staan, van waar da ‘k kwam is dit nul.
Vanwege de sterke aanwezigheid van de arbeidswens bij dit type van doelgroepmedewerkers,
is hun offerbereidheid vrij hoog, hoewel er toch wel duidelijke grenzen worden getrokken:
… Maar als ze morgen tegen mij zeggen: nu gaat ge niets anders meer doen dan
beerputten leeghalen, dan weet ik niet of ik het zou aanvaarden. Ik zou dan automatisch al nee zeggen. En als die erop staat dat ik dat ga doen, dan komt het er helemaal
niet van. Dan ga ik tegen mijn zin werken. Ik ben zo stom niet. Ge moet uzelf juist
goed kunnen voelen. (Robert, 44 jaar, alleenstaand zonder kinderen, uvw, arbeidszorgcentrum 8)
Deze zeer sterke tewerkstellingswens staat echter in schril contrast met de negatief gepercipieerde kansen op tewerkstelling. De spanning tussen realiteit en ideaal en de hindernissen bij
het realiseren van hun doelstelling, kunnen voor hen een enorme bron van frustratie zijn. Om
deze frustraties en de negatieve effecten op het welzijn die ermee gepaard gaan te milderen,
gebeurt het dat de doelgroepmedewerkers de tewerkstellingswens gedeeltelijk afzwakken. Dit
proces kán dan in principe duren tot de persoon uiteindelijk terechtkomt in de categorie van de
‘berustenden’ en betaalde arbeid geen werkelijke betrachting meer vormt. Dat de berusting zich
slechts voor een beperkt deel voltrekt bij de respondenten uit deze categorie, blijkt uit het feit dat
bijvoorbeeld Robert af en toe nog wel eens een poging onderneemt om een echte job te vinden,
wat echter enkel leidt tot frustraties:
… Ik heb nog niet zo lang geleden in de witte tornado’s gaan horen. Toen ben ik
teruggefloten, ook door mijn rug, omdat ik te eerlijk ben he. Dat risico willen ze niet
aan. Dan begin je de moed te verliezen. Dan heb ik gezegd: ‘foert’ en blijf ik dit doen
en dat doe ik heel graag. (Robert, 44 jaar, alleenstaand zonder kinderen, uvw, arbeidszorgcentrum 8)
De combinatie van een zeer sterke tewerkstellingswens en van negatief ingeschatte tewerkstellingskansen kan tot enorme frustraties en ontmoediging leiden, zoals blijkt uit het interview
met Erik (34 jaar, alleenstaand zonder kinderen, uvw).
(I: En ziede da nog zitten [een betaalde job] of is ‘t een betrachting?) ‘t Is moeilijk,
‘t is ne moeilijken weg, ik zien ‘t wel zitten, ik wil der voor knokken euh … maar ik weet
nog ni wa ‘k wil eigenlijk, da ‘k mij terug goe voel, doen ‘k terug wa ‘k vroeger dee, me
heel veel vallen en opstaan, maar da zag ‘k nu ni zitten want euh problemen zijn nu al
zo drie jaar bezig, dus dan zoekte naar een gewoon job, da zal ook wel ni moeilijk zijn,
en dan ziene ‘k wel wa, op ‘t ogenblik voel ‘k mij ni zeker in mijn vel voor euh, te
zeggen ja ik zoek een ander job of euh …
Deze frustraties hebben er bij hem zelfs toe geleid dat hij stilaan begint af te haken. Zo
werkte hij in het begin een volledige week en op het moment van het interview slechts één dag:
(I: Maar gij zijt hier al twee jaar?) Ja, ja euh omda’k mij helemaal … dus is ‘t twee
jaar geworden, dus euh allé ‘t is nu afgebouwd want ik wou na nen helen tijd ni komen,
heb ‘k ‘t naar éénen dag gezet, da weet ‘k nog ni da ‘k da blijf doen, dus da is…(Erik)
Wanneer de frustratie van de tewerkstellingswens tot ontevredenheid leidt, proberen de
respondenten deze tewerkstellingswens te milderen. Deze verminderde bereidheid wordt dan
gerechtvaardigd door bijvoorbeeld uit te leggen hoe ook structurele oorzaken aan de basis
kunnen liggen van een vermindering van de tewerkstellingswens. De momenteel veel besproken
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werkloosheidsval wordt in één van de interviews opgevoerd als hinderpaal voor het accepteren
van een baan, in dit geval een zogenoemde Smet-baan.
… met die vallen allemaal en die Smet-toestanden. Ik kan daar over mee spreken …
Maar voor Miet Smet heb ik het ook niet, met haar Smet-banen allemaal. Die Smetbanen daar heb ik het moeilijk, enorm moeilijk mee, nog steeds. (I: Hebben ze u dan al
voorgesteld om zo’n Smet-baan aan te nemen?) Nee, ik ken mensen die dat willen, dat
ik zei dat het afhing van de situatie die je had. Als je nooit gewerkt hebt, is een Smetbaan goed. Maar als je al gewerkt hebt, is zo’n Smet-baan niet meer goed. En zeker in
mijn geval niet. Dat smijt ik in haar nek. Ergens moet er winst zijn, ge doet niets met
verlies.(Robert, 44 jaar, alleenstaand zonder kinderen, uvw, arbeidszorgcentrum 8)
Een andere legitimatie voor het milderen van de tewerkstellingswens vindt dezelfde respondent in de onmenselijkheid van de arbeidsmarkt van vandaag. Hij heeft het vooral over de
onzekerheid waarmee men op de hedendaagse reguliere arbeidsmarkt wordt geconfronteerd.
… want er zijn er veel bij, die willen werken, maar die geraken niet meer aan werk,
omdat die te hoge voorwaarden stellen en contractueel. En als ik naar werk zou zoeken,
ik ga een voorbeeldje geven, nemen ze u aan voor een contract van een jaar. Na dat
jaar is het afgelopen, sorry, wordt ge buitengegooid. Dus heel mijn dinge … is om zeep,
heel het systeem is om zeep, in die zin allé hier sta ik dan weer op straat, dus je vindt
geen enkel motivatie meer. Daar heb ik allemaal moeilijkheden mee en daarom heb ik
gezegd ofwel kiezen we voor mij als ik toch naar de arbeidsmarkt wil gaan voor zekerheid met veertien dagen proef. En na veertien dagen zijt ge geslaagd of weg, maar niet
op jaar of halfjaarcontracten.(Robert, 44 jaar, alleenstaand zonder kinderen, uvw,
arbeidszorgcentrum 8)

2.2.2.4

Perceptie van de arbeidszorgactiviteiten

Hoe percipiëren de ontmoedigden arbeidszorg? Wat voor beeld hebben zij van het werk dat
ze doen? Beschouwen ze het als volwaardig werk? In die perceptie van arbeidszorg spelen ook de
sterkte van de tewerkstellingswens en de grootte van de spanning die wordt ervaren tussen wens
en kansen mee. Diegenen met een zeer grote drang naar een betaalde job, hanteren zo'n job als
ultiem referentiepunt. Daardoor ervaren zij arbeidszorg minder als echt en volwaardig werk. Het
feit dat arbeidszorg geen volwaardig initiatief meer biedt aan Erik (34 jaar, alleenstaand zonder
kinderen, uvw), die de bovengenoemde contradictie zeer sterk aanvoelt, heeft meegespeeld in
zijn beslissing om slechts één dag in plaats van een volledige week te komen werken:
(I: Het werk da ge hier doe, ziede da als echt werken? Of hoe beschouwde gij da
zelf, hoe, hoe …?) Ik niet, ik beschouw da ni als werk. (I: Als wat dan?) Pfff, oei oei oei
… nee ik beschouw da hier ni als werk, maar als wa dan? Ja, pfff…. Euh, in de eerste
plaats zag ‘k het als bezigheid en zelfs dat hem ‘k afgebouwd want ik wou ni euh toen
iederen dag en nu kom ‘k nog maar éénen dag, … (I: En is daar een reden voor, da ge
nog maar éénen dag komt of zo?) Ja, omda ‘k ni echt hier zien zitten, dus da is euh ik
zag het in ‘t begin al ni als werk en nu al helemaal ni, dus … (Erik, 34 jaar, alleenstaand
zonder kinderen, uvw, arbeidszorgcentrum 5)
Uit vorig interviewfragment blijkt eveneens dat het beeld dat de doelgroepmedewerkers van
arbeidszorg hebben, kan evolueren na verloop van tijd. Vaak hangt het samen met de evolutie
van hun eigen capaciteiten. Indien de doelgroepmedewerkers ervaren dat ze meer aankunnen
dan van hen wordt gevraagd, bestaat de kans dat zij arbeidszorg niet meer als volwaardig alternatief zien. Een verklaring zou kunnen zijn dat zij hun tewerkstellingskansen positiever inschatten
door de verbetering van capaciteiten en vaardigheden en een betaalde job daardoor weer een
reëel perspectief wordt. Hoe meer de arbeidsmarkt dient als referentiekader, des te minder
volwaardig zij arbeidszorg zullen percipiëren. De voldoening die zij uit arbeidszorg halen, zal
kleiner worden: het tempo ligt te laag, de activiteit wordt saai, de benodigde vaardigheden te
eenvoudig.
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… Eens dat ge dat begint te kennen is dat ook geen uitdaging niet meer. Ik heb dat
al zoveel gedaan. (I: Ge kunt het te goed?) Ja. Die fietsen nog niet, dus … maar iets dat
ik begin te kennen, dan is het niet meer leuk, da is euh … (I: Zijn er dingen die ge
liever doet, zo dan sommige andere dingen?) Ik ben iemand die, dat klinkt raar, maar
wat ik doe dan doen ik het. ‘t Is eender wat. Als ge me nu zegt dat , dan doe ik dat. Als
ge zegt dat, dan doe ik dat … (Erik, 34 jaar, alleenstaand zonder kinderen, uvw,
arbeidszorgcentrum 5)
Ook al verandert er in realiteit niet veel aan de tewerkstellingskansen van de doelgroepmedewerkers, soms volstaat het al te denken dat dit wel zo is om effecten in de dagelijkse
arbeidsbeleving te hebben. Zij proberen de spanning tussen kansen en wens weg te werken door
de tewerkstellingswens te milderen via allerlei vormen van legitimatie en/of door hun tewerkstellingskansen positiever in te schatten, zelfs al is dat in werkelijkheid niet echt het geval:
(I: En als ge nu terug alleen zou wonen, zou je dan nog komen naar hier?) Ja, da’s
geen probleem, het is eigenlijk in afwachting van een andere job hé. (I: En hoelang ben
je al werkloos?) Ja, dat is toch al een paar jaar. (I: Maar ge ziet uzelf nog wel een
andere job doen?) Het zal natuurlijk aanpassen zijn hé, als het voltijds zou zijn, dat zou
al een heel ander overschakeling zijn. (I: En zou je dat kunnen denk je?) ‘k Weet niet,
het is al een tijd geleden zodus; misschien eerst eens proberen met parttime of zo. (I:
En als ge terugdenkt aan een jaar geleden toen je hier begon, vindt ge dan dat er iets
veranderd is in uw leven?)Ja. (I: Ja? Zoals?) Ik ben meer in het ritme, ge zijt meer
gemotiveerd om dinges te ondernemen. (I: Actiever?) Ja, actiever. (I: En zou je kunnen
zeggen dat je nu gelukkiger bent?) Ja, misschien wel, ja. (I: En heeft dat te maken met
het werk hier?) Ja, ge krijgt meer hoop van misschien meer kansen om iets anders te
vinden (Rik, 46 jaar, ongehuwd, uvw, arbeidszorgcentrum 5)
De gevoelens van schaamte wegens het werken in arbeidszorg komen bij deze groep van
respondenten zeer frequent voor. Zo heeft Benny (47 jaar, gescheiden, uvw, arbeidszorgcentrum1) het volgende antwoord klaar indien iemand hem zou vragen wat voor werk hij doet:
(I: Beschouw je jezelf als iemand die werkt of als een werkloze?) Ge werkt maar ge
zijt werkloos zodus. (I: Ja maar ik weet niet als ge tegen de mensen iets moet zeggen
…) Als ne privé persoon iets aan mij vraagt, dan zeg ik dat ik werk en dan vragen ze
voor wat en dan zeg ik voor de staat, ik werk voor de staat. (I: Waarom?) Omdat die
mij uitbetalen.

2.2.2.5

Gerealiseerde functies

De doelgroepmedewerkers in deze categorie richt zich dus in mindere of meerdere mate op
een doelstelling die zich buiten arbeidszorg bevindt. Naarmate deze doelstelling bij de doelgroepmedewerkers meer of minder primeert, zullen de functies die worden gerealiseerd en die
belangrijk worden geacht en de effecten op de levenskwaliteit tussen deze doelgroepmedewerkers verschillen. Diegenen die deze doelstelling veeleer hebben laten varen en meer tot berusting
zijn gekomen, hebben iets minder moeite om arbeidszorg als volwaardig werk te beschouwen en
hebben daarom ook vaak het gevoel iets bij te leren via hun arbeidszorgactiviteiten (en dan nog
voornamelijk op technisch vlak):
(I: En wat je hier doet, beschouw je dat als werk of hoe zie je dat?) Bwa, over het
algemeen kan je er meer van leren hé, dat wel hé. (I: En in welke zin, meer van leren?)
Ja, over het algemeen hé. (I: Technisch of op het gebied van sociale contacten of of?)
Bwa, das meer praktijk hé. (Rik, 46 jaar, ongehuwd, uvw, arbeidszorgcentrum 5)
Dat de functie ‘vaardigheden ontwikkelen’ al dan niet wordt gerealiseerd, hangt ook af van de
perceptie. Als de arbeidszorgactiviteiten minder als volwaardige arbeid worden gezien, heeft men
ook minder het gevoel iets bij te leren of capaciteiten en vaardigheden volledig te benutten:
(I: En slechter voelen, dan begrijp ik het juist, ik denk dat da ni is omda ge daardoor minder ..., da ge u daarvoor schaamt, da ge u daardoor slechter zij beginnen
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voelen …?) Da ‘s één ding; da tweede ding is da ‘k mijn niveau ni meer gebruikte, ik
gebruikte hier mijn kennis ni meer, mijn niveau, wa ‘k gewoon was … (Erik, 34 jaar,
alleenstaand zonder kinderen, uvw, arbeidszorgcentrum 5)
Als de betrokkenheid bij arbeidszorg vrij gering is omdat het doel van de doelgroepmedewerkers voornamelijk buiten arbeidszorg ligt, zijn de functies die arbeidszorg realiseert redelijk
beperkt. Zo dromen Patrick (21 jaar, ongehuwd, bm, arbeidszorgcentrum 6) en Franky (22 jaar,
ongehuwd, ziv, arbeidszorgcentrum 6) ervan ooit nog aan de bak te komen. Op aandringen van
het personeel van de inrichting voor begeleid wonen, waar zij momenteel verblijven, hebben zij
toch besloten om in arbeidszorg te werken. Voor hen is arbeidszorg dan ook vrijwel alleen een
nuttige daginvulling.
(I: Voelde gij u zelf anders?) Oh, ik voel da ik na iet nuttig aan ‘t doen ben me
mijnen tijd. (…) (I: En wa vindt ge hier positief aan, aan ‘t werk da ge nu doe?) … Ja, da
ik tenminste bezig ben terug me iet. (Patrick)
De functie van de nuttige daginvulling gaat dikwijls ook gepaard met het gevoel dat zo een
duidelijke structuur in het leven wordt gebracht. Deze functie wordt bij vele respondenten uit
deze categorie gerealiseerd.

2.2.2.6

Invloed op de levenskwaliteit

Hoe scherper het contrast tussen wensen en kansen door de doelgroepmedewerkers wordt
aangevoeld, hoe groter de negatieve effecten ervan op het psychisch welzijn. Dat men de doelstelling van betaalde arbeid niet weet te realiseren, leidt inderdaad tot gevoelens van onwelzijn,
wat dan ook de achterliggende reden mag zijn. Als die contradictie zeer sterk wordt aangevoeld
zoals bij Erik (34 jaar, alleenstaand zonder kinderen, uvw), draagt arbeidszorg nauwelijks bij tot
tevredenheid.
(I: En zou de kunnen zeggen da ge nu gelukkiger zijt dan twee jaar geleden?) Nee,
ik ben hetzelfde … nee, ‘t is altijd, hetzelfde gebleven of slechter, ik slip weg, maar ik
blijf hetzelfde, ‘t wordt slechter omdat der geen uitzicht is hé en da ge hier blijft zitten,
ge bloeit hiere door of ge bloeit thuis dood, da komt overeen uit dus.
Naarmate andere doelstellingen buiten arbeidszorg gaan primeren, zal de tevredenheid binnen
arbeidszorg kleiner worden. Ook voor José (36 jaar, alleenstaand zonder kinderen, ziv, arbeidszorgcentrum 1) betekent het niet-realiseren van de doelstellingen die zij voor zichzelf stelde, een
bron van ontevredenheid. Toch kan arbeidszorg die ontevredenheid gedeeltelijk wegnemen:
(I: Over het algemeen kan ik zeggen dat ik tevreden ben met mij leven?) Niet waar.
(I: Weet ge waarom?) Daar zijn zoveel dingen die dat ik nog zou willen doen en leren
en de mensen die ik zou willen ontmoeten en ik ken ze nie. (I: Ik ben eigenlijk nu
contenter met mijn leven dan vroeger?) … Voor gedeeltelijke dinges wel, maar nie
altijd.
Voor diegenen die een betaalde baan ambiëren louter en alleen om het geld, is de relatie
levenskwaliteit-arbeidszorg eerder dubbelzinnig. Enerzijds vinden zij het werk en de manier van
werken wel aangenaam, zeker in vergelijking met hun eventueel vroeger werk, anderzijds vonden
zij het loon van hun vroegere arbeid ook wel aangenaam. Daardoor ontstaat een spanning tussen
beide aspecten. Zo heeft ook Franky (22 jaar, ongehuwd, ziv, arbeidszorgcentrum 6) het moeilijk
de stelling omtrent het al dan niet gelukkig zijn met het huidige leven te becommentariëren
omdat de situatie voor hem ook weer zeer dubbelzinnig is. Zijn vroegere werk maakte hem
ongelukkig maar het bracht wel geld op (wat dan weer ten goede kwam aan zijn welbevinden),
zijn werk nu maakt hem gelukkig maar het brengt dan weer geen geld op (waardoor hij dan toch
ook weer niet zo gelukkig is):
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(I: Over het algemeen kan ik zeggen da ik tevreden ben me mijn leven?) Nee. (I:
Waarom nie eigenlijk?) Omda da wel tegenslaagt eigenlijk. (I: Ja?) Nogal zwaar leven.
(I: Ik ben eigenlijk nu contenter met mijn leven dan vroeger?) Ja, da is eigenlijk allez
een heel moeilijke vraag, want toen als da ik ging werken vijf dagen op de week, dan
was da nie heel plezant, maar ik had wel meer geld en na werk ik minder, en ik heb
weinig geld; Maar ik denk wel dat ik het nu een beetje makkelijker heb ja. Maar langs
den ene kant dan ook weer nie hé.
Zijn financiële toestand vormt dan ook één van de redenen om de toekomst niet echt rooskleurig in te zien:
(I: Ik denk dat mijn toekomst er
waarom is da dan?) Mmm, ja euh ja
het eerst financieel heel moeilijk heb
voor vol te houden. Ja, ik denk nie da

rooskleurig uitziet?) Nee. Ik denk het nie. (I: En
omda omda ik mm hoe moet ik zeggen omda ik
en ja euh nogal een moeilijk leven ook allez heb
da er echt rooskleurig ga uitzien.

Ook voor Benny (47 jaar, gescheiden, uvw, arbeidszorgcentrum 1) zijn financiële problemen
de reden om zich minder gelukkig te voelen op het moment van de bevraging in vergelijking met
vroegere periodes in zijn leven. Deze problemen kende hij niet toen hij nog een ‘echte’ job had,
waardoor hij zichzelf in die periode gelukkiger achtte. Hij voelt zich globaal gezien wel gelukkig
met zijn werk in arbeidszorg. Toch vormt het feit dat dit werk niet wordt betaald een obstakel om
zich compleet gelukkig te voelen:
(I: Over het algemeen kan ik zeggen da ik tevreden ben me mijn leven?) Ja. (I:
Waarom is da?) Oh, ik heb niks te kort. (I: ‘t Tweede is: Ik ben eigenlijk nu contenter
met mijn leven dan vroeger?) Da’s nie waar, nee, want vroeger verdiende ik meer.
Ook Rik (46 jaar, ongehuwd, uvw, arbeidszorgcentrum 5) ambieert nog steeds een betaalde
job omdat hij via deze financiële middelen het opvangtehuis zou kunnen verlaten. Globaal gezien
is hij dus niet echt gelukkig, omwille van zijn woonsituatie. Arbeidszorg kan voor hem zijn levenskwaliteit wel bevorderen omdat hij zo gedurende de dag het opvangtehuis kan verlaten en het
hem een bezigheid geeft:
(I: Over het algemeen kan ik zeggen dat ik tevreden ben me mijn leven?) Nie waar.
(I: En waarom, kunt ge ook uitleggen waarom?) Ja, ik zijn nimmer vrij, allez met de
situatie waar da ik nu in zit. Om da uur binnenkomen … (I: Dus van zodra da ge kunt,
zijt ge daar weg?) Ja. (I: Ik ben eigenlijk nu contenter me mijn leven dan vroeger?) …
Ja, omda ik nu een beetje een bezigheid heb.
Een ander aspect van arbeidszorg dat het tevredenheidsgevoel bij Rik (46 jaar, ongehuwd,
uvw, arbeidszorgcentrum 5) positief beïnvloedt, is dat het hem het gevoel geeft dat zijn kansen
op de arbeidsmarkt verhogen. Dit hoeft in realiteit nog niet zo te zijn, de subjectieve ervaring van
verhoogde kansen is soms al voldoende:
(I: En zou je kunnen zeggen dat je nu gelukkiger bent?) Ja, misschien wel, ja. (I: En
heeft dat te maken met het werk hier?) (stilte) Ja, ge krijgt meer hoop van misschien
meer kansen om iets anders te vinden. (I: Ja, dat ge meer hoop krijgt van ‘ik vind
misschien nog wel iets anders’?) Ja. (I: En het feit of je u goed of slecht voelt, heeft dat
te maken met dat je werkt of niet?) Ja, dat geeft toch meer stimulans. (I: Dus voelt ge
u nu wel beter?) Ja.
Robert (44 jaar, alleenstaand zonder kinderen, uvw, arbeidszorgcentrum 8) heeft het ook erg
moeilijk met het feit dat hij op de arbeidsmarkt geen plaats vindt en kan dat maar zeer moeilijk
aanvaarden:
… En overal waar ik gewerkt heb, 23 jaar in de bouw, was ik metser 1 ste graad, de
laatste 8 jaar was ik metser 2de graad. En dan nu zo op een zijspoor gezet worden, dat
kan ik moeilijk aanvaarden. (…) We zijn al bijna op straat gezet met een overlevingspakket bij manier van spreken. Ik zeg dat maar om terug te komen op de basis dat ge
gewoon opzijgeschoven bent voor uw arbeidslast. En nergens aanvaard zult worden en
ook nooit gerespecteerd zult worden. Men heeft alleen zicht voor hoever ge geraakt om
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gerespecteerd te worden. Dat ge 25 jaar beroepsverleden en -resultaat kunt voorleggen, dat wil toch zeggen dat zij aanvaard hebben dat jij een hele goede was. En door
een klein feit, dat is misschien verkeerd gerekend, ik zeg ook niet dat het een fout is,
maar het is de fout van de maatschappij geworden, daar bedoel ik mee: gejaagd leven.
De maatschappij is jachtig. Veel mensen kunnen dat niet meer aan.
Arbeidszorg hielp hem dat te aanvaarden en bood hem een alternatieve doelstelling. Daardoor
berust hij gedeeltelijk in zijn situatie. Robert (44 jaar, alleenstaand zonder kinderen, uvw,
arbeidszorgcentrum 8) balanceert met andere woorden tussen de categorie van de berustenden
en de ontmoedigden en geeft duidelijk weer hoe doelgroepmedewerkers kunnen evolueren van de
ene categorie naar de andere.
… Maar spreek me niet van de arbeidsmarkt, want daar heb ik het moeilijk mee.
Want arbeidsmarkt dat is jachtig, de eisen zijn hoger. Ze verlangen het uiterste van een
mens en dan vind ik dat ze een beetje menselijker moeten zijn. En dan ben ik al 23 jaar
op activiteit en ben ik 5 jaar werkloos. En dat is heel moeilijk voor mij en dan heb ik
gezegd: “Ja, ik moet een doelstelling hebben en ik wil nog iets doen in mijn leven. Ik ga
niet de rest van de tijd als werkzoekende leven”.
Ook voor Benny (47 jaar, gescheiden, uvw, arbeidszorgcentrum 1) draagt arbeidszorg bij tot
een betere aanvaarding van de situatie waarin hij zich bevindt. Deze berusting heeft een invloed
op zijn psychisch welzijn en wel op de volgende manier: door inschakeling in arbeidszorg werd hij
vrijgesteld van stempelcontrole en de oproepen om arbeidsbereidheid te tonen die daarmee
samengaan. Hij ervaart deze oproepen van de VDAB als zeer moeilijk, omdat hij keer op keer
wordt geconfronteerd met zijn negatieve kansen. De vrijstelling heeft zijn leven dan ook aanzienlijk vergemakkelijkt:
… Zij verplichten u tot niks hé, ge moet dat feitelijk niet doen hé , als ge het niet
graag doet, dan stopt ge er mee hé maar dan moet ge u terug laten inschrijven bij de
VDAB. (I: en dat ziet ge niet goed zitten?) Bwa nee, als ge het gemakkelijk hebt,
waarom moet ge het u dan moeilijk maken?
De variatie in tevredenheid met arbeidszorg is dus duidelijk het grootst binnen de groep van
de ontmoedigden. Blijkbaar wordt de tevredenheid groter naarmate men berust in de situatie en
men de tewerkstellingswens gaat milderen. Deze vaststelling ligt in de lijn van de berustingthese,
die stelt dat de tevredenheid of het psychisch welzijn groter wordt naarmate men meer berust in
de situatie en men de doelstelling van betaalde arbeid stilaan opgeeft; vooral als men dan ook
nog eens een alternatieve doelstelling heeft gevonden, die misschien niet helemaal evenwaardig
is aan de doelstelling van de betaalde arbeid maar die het leven, volgens de woorden van de
doelgroepmedewerkers zelf, aanzienlijk vergemakkelijkt. Wanneer men blijft vasthouden aan de
doelstelling van betaalde arbeid en wanneer men inziet dat het zeer moeilijk zal zijn om deze te
realiseren, zal de ontevredenheid groot zijn. Die sterke ontevredenheid kan er dan toe leiden dat
de doelgroepmedewerkers afhaken, zoals dat bij Erik het geval is. Hoewel nog niet volledig afgehaakt, heeft hij zijn activiteiten binnen het centrum drastisch verminderd. Bij deze groep van
ontmoedigden komt afhaken zonder alternatief – dit wil zeggen afhaken om andere redenen dan
om door te stromen naar de arbeidsmarkt – naar alle waarschijnlijkheid het meest frequent voor.
Van de respondenten uit deze categorie zijn er, in een tussenspanne van zes maanden, twee
afgehaakt zonder alternatief.
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2.2.3
2.2.3.1

‘De Voorbereidenden’
Gepercipieerde tewerkstellingskansen

De derde groep van geïnterviewde doelgroepmedewerkers waren de voorbereidenden. Deze
groep werd zo genoemd omdat zij hun inschakeling in arbeidszorg zien als een noodzakelijke
doorgangsfase naar een job op de reguliere of alternatieve arbeidsmarkt. Zij laten tijdelijk hun
tewerkstellingswens varen om zich ten volle te concentreren op arbeidszorg. Inschakeling in
arbeidszorg is dus tijdelijk en dient als voorbereiding op een volgende stap op de weg naar een
‘gewone job’. Zij zijn ervan overtuigd ooit nog zo'n job te kunnen uitoefenen en zien hun
tewerkstellingskansen dan ook vrij positief in. Sommige voorbereidenden hebben voor zichzelf
zelfs een duidelijke termijn omtrent de duur van hun participatie vastgesteld, zoals Raf (47 jaar,
gescheiden, bm, arbeidszorgcentrum 7):
(I: Is dat voor u ook de bedoeling om ooit vast te gaan werken?) Het is ook de
bedoeling anders zou ik dees ni doen he. Dat is tijdelijk. (I: Dat is nen tussenstap
eigenlijk voor u?) Ja, ik ben van plan om hier nog zo’n zes maand te werken en dan wil
ik terug gewoon werk.
Hoewel hun tewerkstellingswens dus op korte termijn naar de achtergrond verschuift, zal die
op lange termijn – wanneer zij er zich klaar voor voelen – terug op de voorgrond treden:
(I: Dus daar hebt ge niet over nagedacht om terug een gewoon, allé een euh …?)
Ja, dat komt wel maar dees is eigenlijk voor terug erin te komen een klein beetje, voor
het terug gewoon te worden eigenlijk. En daarna vanaf dat ik terug voldoende genezen
ben, dat ik nog kan werken. (I: En als ge daar nu een tijd op zou moeten plakken,
wanneer denkt ge dan dat ge … of kunt ge daar nu niks over zeggen?) Eigenlijk ni echt.
Ik denk binnen zes maanden ongeveer, denk ik. (I: En tot dan zou ge hier willen blijven
werken?) Allé ja, dat is niet zeker hè. Dat kan vroeger zijn, dat kan ook later zijn. (Yvo,
27 jaar, ongehuwd, ziv, arbeidszorgcentrum 4)

2.2.3.2

Gepercipieerde werkloosheidsoorzaak

Voor dit type is de gepercipieerde oorzaak van werkloosheid meestal een mix van
persoons- en maatschappijgebonden redenen, hoewel de persoonsgebonden redenen toch de
bovenhand halen. Vanaf het moment dat deze persoonsgebonden factoren zijn weggewerkt, kan
er terug aan een overstap naar de arbeidsmarkt worden gedacht. Het is dan ook juist omdat ze
de reden voor non-participatie op de arbeidsmarkt bij zichzelf zoeken, dat ze denken (uiteraard
niet in alle gevallen) er greep op te hebben. Dit is logischerwijze veel minder het geval voor doelgroepmedewerkers voor wie de oorzaak van hun werkloosheid buiten hen ligt.
Omdat zij overtuigd zijn van hun (toekomstige) capaciteiten is hun offerbereidheid iets minder
groot dan bij het vorige type. Hun toekomstige job dient toch wel aan een aantal voorwaarden te
voldoen. Eén van die voorwaarden heeft betrekking op de werkdruk. Wil men een job aannemen,
dan moet dat een job zijn waar de werkdruk relatief laag ligt.
… Ik wil nog in de toekomst in de reguliere sector werken. (I: Ah ja. En wat voor job
zoudt ge dan wel zien zitten zo?) Ik weet het niet. Iets met een lage werkdruk, toch
wel. (I: Maar wat voor sector of wat voor richting …) Dat maakt mij eigenlijk niet zo
veel uit. Ik ben nu nog niet klaar, bijlange nog niet, om ‘t is eender wat te doen (Yvo,
27 jaar, ongehuwd, ziv, arbeidszorgcentrum 4)
Omwille van de onzekerheid die ermee gepaard gaat, behoren interimjobs evenmin tot de
wensen van de respondenten:
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(I: Als ge nu opnieuw naar werk zou uitkijken, gaat ge daar dan rekening mee
houden …?) Ik zou geen interim ni meer willen doen.(I: Dus een contract voor
onbepaalde duur, allé zo lang mogelijk?) Ja. (Yvo, 27 jaar, ongehuwd, ziv, arbeidszorgcentrum 4)
Ook worden eisen gesteld met betrekking tot de aard van het bedrijf waar men eventueel zou
werken. Zo moet het een serieus bedrijf zijn, waar de mensen eerlijk zijn tegenover elkaar. Ook
de aard van de activiteit is belangrijk: het moet iets zijn dat men graag doet:
… In ieder geval telt voor mij ook de mentaliteit van het bedrijf, want het zit raar
ineen. Ja, dan moet dat iets serieus zijn Als ze zeggen … Een baas is een baas, die
denkt ook aan geld, een grote baas. Dat moet rap-rap-rap. Wij zitten in een bizarre
maatschappij. Dan moet dat een serieus bedrijf zijn, waar dat ze nog eerlijk kunnen zijn
(…) (I: En een ander soort van job, zoudt ge dat zien zitten? Nu niet direct bij de
haven) Het is te zien wat ik kan doen. (…) (I: En stel dat de VDAB of ik weet niet wie,
zo’n cursus doet over schilderen of zo? Zoudt ge dat dan gaan doen, of?) Ik weet het
niet; ik vind schilderen ook niet zo’n goed jobke. Ik moet het willen doen. Ik ga het
eerder zoeken aan de gezondere kant, misschien de tuinbouw.(Bruno, 35 jaar,
ongehuwd, bm, arbeidszorgcentrum 2)
Omdat de doelstelling van tewerkstelling in de reguliere of beschermde arbeidsmarkt zo sterk
aanwezig is, hebben deze respondenten ook vaak een duidelijk beeld van wat ze wel of niet
wensen te doen:
(I: Zijt ge eigenlijk van plan, ja ge hebt gezegd dat ge ooit nog wel naar een ander
job zou willen zoeken, en wat voor iets zou dat dan moeten zijn voor u?) Mechaniekerswerk of zo, terug in de metaal eigenlijk. (Yvo, 27 jaar, ongehuwd, ziv, arbeidszorgcentrum 4)
Voor zo’n job in de automechanica wou Yvo (27 jaar, ongehuwd, ziv, arbeidszorgcentrum 4)
ook een cursus volgen bij de VDAB. Hij wachtte op het moment van de bevraging echter nog
altijd op de goedkeuring door het RIZIV. Filip (23 jaar, alleenstaand zonder kinderen, ziv,
arbeidszorgcentrum 9) zou later wel als informaticus willen werken. Daarvoor is hij eventueel
bereid een soort van cursus te volgen:
(I: Zou de gij hier voor altijd willen blijven werken of zou ge nog wel …?) Nee, Ik
heb thuis wel ne computer en ik vind computers interessant. Ik heb nen A2 elektronica.
Ik zou graag werk vinden met, iets me computers te doen in de plaats van iets met
hout. (I: Zou de daar nog iets voor willen bijleren?) Ja, ik zijn daar al eens voor gaan
horen achter ne cursus.
De voorbereidenden willen in de toekomst de droom van een reguliere job graag gerealiseerd
zien en wel om verschillende redenen. Eén van de respondenten ziet een reguliere baan als de
manier om volwaardig te participeren aan de samenleving en het label van minderwaardigheid
van arbeidszorg kwijt te geraken. Het gebrek aan status van het werk in arbeidszorg is voor hem
dus een aanleiding om een job op de arbeidsmarkt te blijven ambiëren.
(I: En wat is de voornaamste reden om terug zo’n job te willen gaan doen?) Dat niet
ANA zo? Een gewoon betaalde job, reguliere sector? Het voornaamste eigenlijk is het
gevoel, dan zijt ge voldaan en hoort ge erbij hé. Allez ja, anders krijg ik het gevoel van
ik ben maar iemand die gene werkdruk aankan en dan moet ik maar da ter compensatie doen. (Rudy, 30 jaar, alleenstaand zonder kinderen, uvw, arbeidszorgcentrum 4)

2.2.3.4

Perceptie van de arbeidszorgactiviteiten

Doordat zij de periode in arbeidszorg zien als een voorbereiding op de arbeidsmarkt, doen zij
er ook alles aan om de activiteiten te zien als echt en volwaardig werk. De perceptie van
arbeidszorg bij deze groep van doelgroepmedewerkers is als een – voorlopig - volwaardig
alternatief:
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(I: En dees werk, is dat voor u echt werken ook?) Voor mij is het echt werken. (I:
Ja. Ge beschouwt dat zo?) Ja. (Rudy, 30 jaar, alleenstaand zonder kinderen, uvw,
arbeidszorgcentrum 4)
Uit volgend interviewfragment blijkt duidelijk hoe het arbeidsverleden en het gehanteerde
referentiepunt een rol spelen bij de perceptie. Zo beschouwen diegenen die voorheen enkel
bezigheidstherapie hebben gedaan het werk als echt en zeer zinvol.
(I: Vindt ge het werk da ge hier
zaken da ik al heb gedaan in mijn
dichtste bij echt werken aanleunt.
jaar, alleenstaand zonder kinderen,

doet, vindt ge da echt werken, of nie?) Ja, … van de
verleden, komt het erop neer dat dit dees nog het
Daarvoor moest ik therapie doen en zo. (Filip, 23
ziv, arbeidszorgcentrum 9)

Zij percipiëren arbeidszorg dus niet alleen als echt werk, zij gaan zelf ook pogingen ondernemen het zoveel mogelijk op echte arbeid te doen lijken. Dit uit zich bij Rudy (30 jaar, alleenstaand zonder kinderen, uvw, arbeidszorgcentrum 4) bijvoorbeeld in het feit dat hij werk en privé
zoveel mogelijk gescheiden wil houden:
… ik probeer dat dus echt als werksituatie te houden (…) Er zijn er een paar
[collega’s] waar ik heel goe mee overeen kom. Maar vrienden nog niet. Die hebben nog
niet bij mij thuis geweest en ik ook niet bij hun. En ik ben dat ook niet van plan. Ik wil
daar heel streng in zijn. (I: En is het ook zo een beetje dat ge die twee gescheiden wilt
houden?) Ja. (I: Uw werk en uw thuis? Dat moet niet te veel?) Neen.

2.2.3.5

Gerealiseerde functies

Omdat een betaalde baan voor deze groep van respondenten (op langere termijn) nog steeds
een realistische doelstelling is, doen zij er ook alles aan om zich hierop voor te bereiden. Omdat
de klemtoon bij deze groep van respondenten voornamelijk ligt op de voorbereiding op de
arbeidsmarkt, ligt bij hen de primaire motivatie bij het aanleren van een ritme en een
duidelijke tijdsstructurering. Getuige daarvan volgend interviewfragment:
(I: Ah ja. En hoe belangrijk is dees werk voor u of waarom is da?) Toch wel vrij
belangrijk. Ik vind mij nu nog niet voldoende bekwaam genoeg om in de reguliere
sector te gaan werken. En als ik niks doen da’s helemaal niet vast hé. Dan gaat ge zo’n
routine kweken van ik kom voor niks uit bed. En ik kom vanaf elf uur dat ik opstaan,
gaan ik naar een café op de hoek en dat blijft daar tot twaalf uur en ge maakt er al uw
geld op … (Rudy, 30 jaar, alleenstaand zonder kinderen, uvw, arbeidszorgcentrum 4)
De tijdsstructuur die door arbeidszorg wordt geboden, zorgt ervoor dat zij niet vervallen in
een soort van doelloos leven, wat voor Rudy (30 jaar, alleenstaand zonder kinderen, uvw,
arbeidszorgcentrum 4) tot een depressie zou kunnen leiden. Uit volgend interviewfragment blijkt
eveneens dat sociale contacten minder belangrijk zijn voor dit type van doelgroepmedewerkers:
(I: En de mensen die dat ge hier ziet, is dat ook een motivatie om naar hier te
komen, uw collega’s en zo?) Ja toch wel. Maar ook minder. Het is vooral voor mijn
eigen, te voorkomen dat ik verval in een soort zinloos leven hé. Tot elf uur in mijn bed
liggen, naar het café gaan, ik vind dat echt … dat is het laagste wat er is voor mij … en
dat gebeurt met mij als ik mijn eigen niet arrangeer van twee dagen hier te komen
werken, dan gebeurt dat gewoon.
De sociale contacten vormen inderdaad een pluspunt maar niet het meest essentiële onderdeel van arbeidszorg. Het gevoel dingen bij te leren, die de kansen op de arbeidsmarkt kunnen
vergroten, is daarentegen een belangrijk aspect van de activiteiten voor de groep van de
‘voorbereidenden’. Voor Yvo (27 jaar, ongehuwd, ziv, arbeidszorgcentrum 4) is het aanleren van
nieuwe vaardigheden de eerste motivatie:
(I: En wat vindt ge het plezantste aan het werk dat ge hier doet?) Ik weet niet, dat
ge de voldoening hebt dat de reparatie lukt. (I: En leert ge veel bij vindt ge?) Ik vind
van wel ja.
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Diegenen die al geruime tijd in arbeidszorg werken, hebben ook een duidelijke kijk op de
evolutie van hun capaciteiten en hun nood aan begeleiding. Waar zij aanvankelijk bijna constant
nood hadden aan begeleiding, zijn zij op het moment van de bevraging nagenoeg in staat om
volledig zelfstandig te werken:
Omdat zij er zich terdege van bewust zijn dat de werkdruk in een normale arbeidssituatie
hoger ligt dan in het arbeidszorgcentrum, vragen zij er dikwijls zelf naar om de werkdruk voor
hen iets te verhogen. Eén van de voorbereidenden, die voordien nog in een ander arbeidszorgcentrum heeft gewerkt, legt uit waarom hij zich beter voelt in het centrum waar hij nu is. In het
vorige centrum lag namelijk absoluut geen druk op de medewerkers, in het centrum waar hij nu
werkt wél. Hij vindt dat veel beter gezien zijn voorbereiding op de arbeidsmarkt:
(I: En is er soms iets van druk dat ge voelt, dat iets moet af zijn of zo?) Er is ne
lage werkdruk, maar er is toch wel nen druk. ‘t Is anders dan bij het project X. Daar is
echt niks druk. Allez vind ik persoonlijk. En dat zit ge daar gewoon uwe tijd te verdoen
vind ik. Hier is er toch wel ne druk achter. Ge hebt beloofd aan uw klanten dat het dien
dag af moet zijn, dus dan moet het dien dag toch wel af zijn. (…) (I: Ah ja. En hebt ge
er dan aan gedacht om terug in project X te gaan werken?) Neen, omdat daar den druk
voor mij te laag was, de werkdruk. Daar settelt ge in en … da’s ook geen goei … Ik wil
nog in de toekomst in de reguliere sector werken.

2.2.3.6

Invloed op de levenskwaliteit

Wat betreft de invloed van inschakeling in arbeidszorg op de levenskwaliteit bij
‘voorbereidenden’, kunnen we stellen dat zij zich over het algemeen minder gelukkig voelen dan
in de situatie die zij voor ogen hadden. Door een bepaalde gebeurtenis in hun leven, die hun
leven danig overhoop heeft gehaald (bijvoorbeeld een psychiatrische gebeurtenis, opsluiting in de
gevangenis) hebben zij deze toekomstidealen (tijdelijk) moeten opgeven. Ze voelen zich echter
wel gelukkiger in vergelijking met de periode waarin deze gebeurtenis plaats vond en de periode
vlak erna. Zij gaan er bovendien vanuit dat arbeidszorg hen in staat stelt terug te streven naar
dat ideaal dat zij aanvankelijk voor ogen hadden, vooraleer die bepaalde gebeurtenis in hun leven
plaats vond. Door te werken in arbeidszorg hopen zij hun vroegere geluk terug te vinden. Zo
werd Raf (47 jaar, gescheiden, bm, arbeidszorgcentrum 7) voor een bepaald feit opgesloten en
dus ook ontslagen uit zijn job. Hij had nochtans de ambitie om het in zijn job ver te schoppen.
Door zijn opsluiting werden zijn plannen om zijn carrière uit te bouwen sterk verhinderd. In
vergelijking met de periode toen hij zijn job nog had, voelt hij zich nu minder gelukkig, maar in
vergelijking met de toestand waarin hij zich bevond vlak na zijn vrijlating is hij nu gelukkiger:
(I: Over het algemeen kan ik zeggen dat ik tevreden ben met mijn leven?) Nee, dat
is ni waar he. Nee, allé momenteel wel he maar. Het was zeker niet de bedoeling van
hier te zitten he, dat is met al die … Mijn bedoeling was van iets op te bouwen he … (I:
Tweede stelling is: ben contenter met mijn leven dan vroeger?) Nee, ik ben contenter
ook weer dat maar hetgeen waar ik nu zit zijn ik content. Maar ik kan ni zeggen ik ben
content want hetgeen wat ik voor ogen had … (I: En wat had ge voor ogen?) Ik wou zo
hoog mogelijk komen. Normaal gezien was ik dat jaar examen aan het doen voor
kolonel te worden, normaal gezien voor naar de rang van kolonel te gaan. Maar ziet ge
in plaats van kolonel te worden, zit ik hier … nee, nee. Maar nu ja, momenteel zijn ik
content omdat ik, ik zijn terug op mijn plooien aan het komen.
Voor hem biedt arbeidszorg dan ook de mogelijkheid terug greep te krijgen op zijn leven en
het terug op te bouwen. Arbeidszorg is voor hem dan ook de eerste stap op de weg naar maatschappelijke integratie:
… Maar ja, het is te laat nu he, het is nu eenmaal zo afgelopen he. Nu starten we
weer helemaal van onder he, meer kan ik ook ni doen. Van onder aan de ladder
beginnen en dan terug naar boven he. En ik denk dat dat hier een goed begin, is een
heel goed.
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Ook Filip (23 jaar, alleenstaand zonder kinderen, ziv, arbeidszorgcentrum 9) acht zichzelf wel
gelukkig omdat hij door zijn inschakeling in een arbeidszorgcentrum is weggeraakt uit een
instelling voor begeleid wonen (waar hij naar eigen zeggen zeer ongelukkig was). Als hij zijn
leven echter vergelijkt met de periode waarin hij nog geen psychiatrische problemen had, zite hij
de dingen iets minder rooskleurig zoals blijkt uit het volgende fragment:
(I: Over het algemeen kan ik zeggen dat ik tevreden ben met mijn leven?) Ja, … nee
nie. (I: Kunt ge zeggen waarom ge eigenlijk nie zo tevreden zijt met uw leven?) Ja, ik
vraag mij af wa ik in de toekomst moet doen me mijn leven. (I: Tweede is: Ik ben
eigenlijk nu contenter met mijn leven dan vroeger?) Op korte termijn is da juist omdat
ik just in die instelling zat en nu hier. Op langen termijn is da nie waar omda ik toen
nog nie in de psychiatrie zat en nu wel.
Dat deze doelgroepmedewerkers zich op het moment van de bevraging nog veraf achten van
deze toekomstige doelstelling blijkt eveneens uit de antwoorden op de vraag hoe zij zichzelf
situeren ten opzichte van andere op het vlak van dit welbevinden. Dit werd gemeten aan de hand
van de stelling: “Ik denk dat ik het beter heb dan de meeste andere mensen die ik ken”. Vlakaf
stellen het slechter te hebben dan de meeste anderen, is een uitlating die slechts één maal werd
genoteerd:
(I: Ik denk dat ik het beter heb dan de meeste andere mensen die ik ken?) Neen, ik
probeer mij content te voelen met wat dat ik heb, maar dat is bijlange nog niet wat ik
wil hebben ze. (Rudy, 30 jaar, alleenstaand zonder kinderen, uvw, arbeidszorgcentrum
4)
Yvo (27 jaar, ongehuwd, ziv, arbeidszorgcentrum 4) zegt ook tevreden te zijn met zijn leven
en zelfs gelukkiger te zijn op het moment van de bevraging dan in de periode waarin hij nog een
job had op de reguliere arbeidsmarkt. De belangrijkste reden is voor hem het feit dat het tempo
veel lager ligt en dat er minder druk op hem wordt uitgeoefend. De stress van zijn interimjob had
blijkbaar een zeer negatieve invloed op zijn algemeen welbevinden.:
(I. De eerste stelling is: over het algemeen kan ik zeggen dat ik tevreden ben met
mijn leven?) Ja, dat is waar. (I: Ja en waarom?) Omdat ik mijn eigen gelukkig voel nu.
(I: En als ge dat vergelijkt met vroegere periodes in uw leven?) Ja, met den interim,
dat deed ik eigenlijk ni graag omdat dat te gejaagd was. (I: Was dat dan bijna elke
week een ander job misschien?) Ja, dat waren altijd heel korte periodes. Het langste
dat ik eens ooit gewerkt heb, was twee maanden. (I: Ja, dat is vrij kort natuurlijk. En
dat constant van werk veranderen en zo …) Ja, ge moet iedere keer direct zo rap
mogelijk kunnen aanpassen dat ge direct mee productief kunt zijn in het bedrijf. Dat is
nogal moeilijk als ge dat direct van den eerste dag moet kunnen, is dat niet gemakkelijk. (I: Euh de tweede stelling: ’Ik ben nu contenter met mijn leven dan vroeger?) Ja,
dat is helemaal waar. (I: In vergelijking met de periode van de interimjobs en zo?) Ja.
Ondanks het feit dat hij zich wel gelukkig voelt in de arbeidszorg, blijft een betaalde baan toch
een ideaal. Wat men van de toekomst verwacht, heeft ook een zeer grote invloed op het actuele
welbevinden. Daarom werd er aan de respondenten gevraagd of zij de toekomst optimistisch
inzagen. Er werd gevraagd de stelling “Ik denk dat mijn toekomst er rooskleurig uitziet” te
becommentariëren met waar of onwaar en waarom dat zo was. Of zij hun toekomst rooskleurig
inzien heeft dus ook te maken met het feit of zij hun doelstelling zullen kunnen realiseren. Omdat
een betaalde job een doelstelling is van alle medewerkers uit deze groep, zullen zij hun
toekomstig geluk laten afhangen van het al dan niet hebben van een betaalde job.
(I: Ik denk dat mijn toekomst er rooskleurig uitziet?) Ik hoop van wel. Ik denk dat
wel, als die opleiding lukt en zo, dat ik terug werk zal vinden misschien. Dat zou ik wel
goed vinden. (I: En hoe ziet ge uw toekomst? Een goei job en voor de rest nog iets
waar ge direct aan denkt?) Een goei job, dat zal al veel zijn. (Yvo, 27 jaar, ongehuwd,
ziv, arbeidszorgcentrum 4)
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Buiten het ontmoeten van bekende mensen, is het vinden van een job voor Bruno (35 jaar,
ongehuwd, bm, arbeidszorgcentrum 2) iets dat hem het leven rooskleurig zou kunnen doen
inzien:
(I: Ik denk dat mijn toekomst er rooskleurig uitziet?) Daar vraagt ge iets. Als het
leven hierna is dat ik alles van het leven kan behouden en ik kan nog van alles gaan
doen, wat niet slecht is. Dan is dat wel goed en zie ik dat wel zitten. Maar iets meer, ge
ontmoet een gekende artiest, zo van die dingen die ik wou meemaken. Mensen
ontmoeten. Want ik wil bekende mensen ontmoeten, maar ik weet niet hoe ze zich
gedragen tegenover mij. Daar is niets aan. Daar heb ik nog wel wat schrik voor. En
gaan werken, dat wil ik wel doen. Maar dan moet het een serieus bedrijf zijn, die hun
mensen behouden en die dingen, maar niet dat ze plagen of u in uw werk storen.
De tevredenheid van deze groep van respondenten is dus groot op korte termijn gezien, maar
kleiner op lange termijn. Door een bepaalde gebeurtenis in hun leven hebben zij bepaalde idealen
(onder andere met betrekking tot hun werk) moeten opgeven, waardoor hun tevredenheid kleiner
werd. Door hun werk in arbeidszorg en door zich voor te bereiden op de arbeidsmarkt trachten zij
hun tevredenheid terug op het vroegere niveau te brengen. Of dit tevredenheidsniveau inderdaad
zal toenemen of, integendeel, kleiner zal worden, zal dan ook afhangen van het al dan niet
realiseren van de doelstelling of gewoon van zichzelf meer in staat te achten om de doelstelling
(ooit) te kunnen bereiken. In dit stadium gaan zij ervan uit dat hun tevredenheid enkel nog kan
toenemen en de kans op afhaken zonder alternatief binnen deze groep is dan ook gering. Van de
geïnterviewde voorbereidenden hadden er zes maanden later drie afgehaakt, waarvan één overstapte naar trajectbegeleiding. Voor hem was de voorbereidingsfase ten einde gelopen.

2.2.4
2.2.4.1

‘De Hopenden’
Gepercipieerde tewerkstellingskansen

De laatste groep zijn die doelgroepmedewerkers voor wie arbeidszorg een ‘noodoplossing’ is.
Het vinden van een job op de reguliere arbeidsmarkt is voor de hopenden de eerste en
voornaamste doelstelling en de wens om te werken is eveneens zeer sterk aanwezig. Bovendien
wordt het vinden van een job door hen zelf niet onmogelijk geacht; zij denken over voldoende
capaciteiten te beschikken. Vandaar dat zij de hopenden worden genoemd. Externe factoren zoals
leeftijd of langdurige werkloosheid verhinderen bij deze respondenten echter de toegang tot de
arbeidsmarkt. Omwille van de vele tegenslagen en/of afwijzingen die zij op dit vlak hebben
ervaren, hebben zij tijdelijk deze doelstelling laten varen en hebben zij zich ingeschakeld in
arbeidszorg. Hun inschakeling is dus ook slechts tijdelijk tot zij een reguliere job hebben
gevonden. Deze groep verschilt van het vorige type omdat de voorbereidenden de inschakeling
als een noodzakelijke fase in hun leven beschouwen. Deze fase moet en wil men door om ooit
terug in het regulier circuit te kunnen stappen; voor hen is het bewust gewild. Voor de vierde
groep is arbeidszorg de enige uitweg: ‘omdat er op dat moment niets anders is’, wat duidelijk
naar voor komt in het volgende interviewfragment:
(I: Wa vindt ge ervan om hier te werken?) Pff. Wa vind ik ervan? Er is geen alternatief hé. Voor de rest vind ik nog geen eens werk en het alternatief is niks, totaal niks.
Da’s een regelrechte ramp. Want ze hebben het altijd over werklozen, ge moet eens
proberen gelijk als ik zes keren solliciteren op enen dag op zes verschillende adressen.
Ge moet da eens proberen. Da kan al eens meevallen zenne, maar da haalt ge iedere
dag nie. En ge komt er gewoon nie: als ge er twee in de voormiddag kunt afwerken en
twee in de namiddag, da is bon. Maar als ge dan 54 jaar zijt, dan gaat ge juist voor u te
laten uitlachen natuurlijk. Ge komt daar binnen gelijk als op een interimkantoor: daar
zitten er twintig, dertig gelijk als van 20 en van 25 jaar. Wa kom ik daar nu tussen
zitten? Da is gewoon potsierlijk! Zo, zo ervaar ik da hé. Ik weet da wel: in de gazet
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klinkt da allemaal anders hé, maar euh, zelfs in d’annoncen. Maar euh … Trouwens als
ik werkgever moest zijn, ik pakte ook gene van 54 jaar, maar ook ene van 20 jaar.
(Luc, 54 jaar, alleenstaand zonder kinderen, bm, arbeidszorgcentrum 9)

2.2.4.2. Gepercipieerde werkloosheidsoorzaak
Zij schatten hun tewerkstellingskansen vrij positief in, dit wil zeggen dat zij zichzelf zeer
goed in staat achten een gewone job uit te oefenen. Het probleem ligt voor deze groep dus niet
zozeer in de persoonsgebonden factoren voor werkloosheid maar in de maatschappijgebonden
factoren. Evenwel bezitten ze ook in werkelijkheid eigenschappen die op de arbeidsmarkt minder
gewenst zijn. Omdat de externe factoren minder voor verandering vatbaar zijn, zullen de
hopenden na verloop van tijd soms wanhopig (ontmoedigd) worden, tenzij ze de doelstelling
kunnen realiseren. Voor vorige respondent vormt dus zijn leeftijd - de door hem gepercipieerde
externe oorzaak van zijn werkloosheid - een belangrijke bron van frustratie.
De reden voor het feit dat hij op het moment van het interview niet aan het werk was, zocht
Gerard (43 jaar, alleenstaand zonder kinderen, bm, arbeidszorgcentrum 8) voornamelijk in
externe factoren. Hij ziet zichzelf zowel fysisch als psychisch perfect in staat om een job uit te
oefenen:
(I: En als ge dan zou moeten kiezen, kiest ge dan toch liever voor de dingen dat ge
nu hebt of toch liever dat hard werken?) Ik had liever inderdaad wel hard willen werken
maar omdat er bepaalde instanties zijn die mij niet hebben aangeworven, vond ik dat
helemaal tegen de zin in. Ik was er wel van geschrokken want ze vroegen ben ik fysiek
in orde en geestelijk in orde? En dat was allemaal oké en toch hebben ze me niet
aangenomen en ze vonden dat toch een beetje gek.(Gerard, 43 jaar, alleenstaand
zonder kinderen, bm, arbeidszorgcentrum 8)
Omdat zij de reden voor hun werkloosheid niet bij zichzelf zoeken, verklaren zij hun
werkloosheid door externe factoren, zoals de leeftijd, of zelfs het niet beschikken over de juiste
(politieke) partijlidkaart.
(I: En hebt ge daar zelf een verklaring voor [voor het niet aangenomen zijn]?) Nee,
eigenlijk ik vind het stom dat ik niet ben aangeworven want ik weet dat ik het kan,
want ik ben fysiek in orde, ik weet dat ik fysiek in orde ben. En men heeft mij dan nog
gevraagd van kunt ge die job wel aan. Ik heb gezegd luistert als ik aan de haven werk
in zakgoed, zal ik het is eender wat, industrieel cleaning, ik zeg dan zal ik dat ook wel
aankunnen, met de borstel in de hand. Ik denk wel dat ik dat kan. Dat euh, dat is mij
nog altijd vaag gebleven en nu nog altijd. Dat is een euh, weet ik veel. Politiek gezien
zal het wel zijn want ik ben geen enkele politiek strekker (lacht) maar ik vind het
vervelend. Als ik dan andere mensen zie … tiens, wat is het, wat was het? (Gerard, 43
jaar, alleenstaand zonder kinderen, bm, arbeidszorgcentrum 8)
Voor hem is inschakeling in arbeidszorg slechts een noodoplossing en vormt het een soort van
overbruggingsperiode naar de volgende tewerkstelling:
(I: En wat vind ge ervan om hier te werken?) Voor mij is het nu gezellig omdat ik
weer wacht op een bepaalde tewerkstelling maar het is ni … het blijft maar uit en het
blijft maar uit, dus euh. (I: Wat hebt ge dan in het vooruitzicht misschien?) Ik hoop zo
vlug mogelijk terug in dienst te geraken bij ofwel privé ofwel via bepaalde andere
instanties maar dan full time hè, dus voltijds.

2.2.4.3

Sterkte van de tewerkstellingswens

De arbeidswens is bij hen zeer sterk aanwezig. Dit blijkt vooral uit het gegeven dat bijvoorbeeld Gerard zijn geluk in de toekomst volledig laat afhangen van het al dan niet vinden van een
betaalde baan.
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(I: Ik denk dat mijn toekomst er rooskleurig uitziet?) Ik hoop het ook, misschien
niet alleen met de lotto maar euh ik denk het wel. Ik hoop, allé ik blijf hopen natuurlijk
op die bepaalde tewerkstelling hè en dan zal alles sowieso veranderen hè. Dan gaat
heel uw leven sowieso veranderen hè.(Gerard, 43 jaar, alleenstaand zonder kinderen,
bm, arbeidszorgcentrum 8)
De sterke arbeidswens manifesteert zich bij hem ook in een niet-aflatend zoekgedrag.
Voortdurend kijkt hij op de WIS-computer van de VDAB om te checken of zij een job voor hem
hebben:
(I: En zijt ge ook naar de VDAB of zo geweest om te gaan kijken?) Ja, constant,
constant. Ik kijk constant op de WIS en alles maar dan is ook de leeftijdsgrens is er
ergens tussen de 30 en 35, dat is al redelijk oud. (I: En hoe oud zijt ge nu misschien?)
Ik ben er nu bijna 43, dus dan de arbeidsmarkt ergens een beetje verzadigd of het is al
eender wat. Dus ik ben te duur voor deze maatschappij, voor bepaalde jobs eigenlijk
bent ge te duur.
De zeer sterke arbeidswens gaat bij deze respondenten samen met een zeer grote offerbereidheid. Ook volgend interviewfragment met Gerard geeft duidelijk aan dat de oorzaak van
zijn werkloosheid zeker niet bij een gebrekkige motivatie moet worden gezocht. Zijn offerbereidheid is namelijk zeer hoog; hij zou zowat alle werk aanvaarden. Het probleem ligt volgens
hem eerder bij de bemiddelingsinstanties die hem in de steek hebben gelaten …
(I: Dus ge had het gevoel dat ge er klaar voor waart om te gaan werken?) Ah ja,
want ik heb het zelf beslist, ik ben altijd klaar geweest om te werken dag en nacht ook.
Ik ben altijd bereid om te werken, ik heb het hen ook gezegd bepaalde instanties. Maar
het zijn de instanties die mij achter laten, die me eigenlijk niet steunen dan, vind ik. En
dat vind ik wel vervelend. … (Gerard, 43 jaar, alleenstaand zonder kinderen, bm,
arbeidszorgcentrum 8)
Ondanks de zeer grote offerbereidheid van deze respondent gaat zijn voorkeur duidelijk uit
naar constant en vast werk en zou hij interimjobs liever vermijden:
(I: En voor de sociale tewerkstelling, waar hebt ge dan uw kandidatuur gesteld of
zo, waar wou ge beginnen?) Overal, want dus het maakt me niet uit als ik maar terug
tewerk wordt gesteld want meestal in de privé-sector of interimjobs is redelijk moeilijk
of, of, of … laat ons zeggen … elke dag is niet hetzelfde hè. Ge gaat naar den interim en
toch is er werk, er is geen werk, er is wel werk, er is geen werk. Ge moet smeken voor
werk en dat is ni en financieel ook af en toe.(I: Ja, ja, je zou liever een beetje constant,
allé zeker zijn?) Dus zeker en vast een constantere job hè, dat ge dagelijks weet, een
habitude hè, een gewoon hetzelfde dingen krijgen. Ni op en af en wel, ni, wel, ni, dat is
het ni, dat kan ni. (Gerard, 43 jaar, alleenstaand zonder kinderen, bm, arbeidszorgcentrum 8)
Opvallend is dat beide geciteerde doelgroepmedewerkers leven van een bestaansminimum.
Dit betekent niet alleen dat er voor hen niet meteen een alternatieve rolidentiteit voorhanden is,
zoals dat bij de gerechtigden op een ziekte- en invaliditeitsuitkering wel het geval is. Bovendien is
het ook zo dat de inkomensontevredenheid bij hen veel groter is dan bij de andere statuten. De
verloning, die inherent is aan een job op de reguliere arbeidsmarkt, vormt dan ook één van de
belangrijkste motivaties om zo een job na te streven:
(I: Dus ge hebt daarjuist gezegd dat ge een uitkering hebt?) Dus van het OCMW hè,
bestaansminimumuitkering hè. (I: En komt ge daar mee toe?) Nee, gegarandeerd nee.
Dat is het probleem, daarmee wil ik ook zo vlug mogelijk terug op het arbeidscircuit,
voor dat financieel te kunnen doen. Ik ben nu verhuisd. Ik betaal redelijk veel als huur
en ik heb nog een afbetaling aan die bepaalde instelling en ik eet graag. Dus ik moet
mijn financiën redelijk zien te behouden maar het is onmogelijk. Ik wil mijn best doen
maar het is onmogelijk om echt te kunnen leven, serieus te kunnen leven .(Gerard, 43
jaar, alleenstaand zonder kinderen, bm, arbeidszorgcentrum 8)
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2.2.4.4

Perceptie van de arbeidszorgactiviteiten

Er werd al gesteld dat hoe groter de arbeidsmarktgerichtheid van de doelgroepmedewerkers
was, hoe moeilijker het was om arbeidszorg te zien als echt en volwaardig werk. Dat bij deze
perceptie het arbeidsverleden van de respondent in kwestie een grote rol speelt, blijkt duidelijk
uit het antwoord van Luc (54 jaar, alleenstaand zonder kinderen, bm, arbeidszorgcentrum 9) die
beschikt over een twaalf jaar lange ervaring als ploegbaas:
… Ik ben twaalf jaar ploegbaas geweest, als er iet smerig of iet gevaarlijk of iet
zwaar of iet lastig was, dan pakte ik da maar en ik liet de rest wa een interessanter job
doen. Daar is ne ploegbaas tenslotte voor. Dat hem doe, ‘t geen da blijft liggen.
Over het werk in arbeidszorg zegt hij dan ook:
(I: En ‘t werk zelf, wa vindt ge daar van?) Ja, da is kleuterwerk hé. Nu, ik heb nooit,
ik heb iet tegen verhuizen hé euh, da moet ik erbij zeggen. Ik heb altijd in den bouw
gewerkt. En als ge dan me meer zijt, dan pakte wa meer of ge ga wa rapper, maar da
kunt hier nie. Zo simpel is ‘t.
Ook Gerard (43 jaar, alleenstaand zonder kinderen, bm, arbeidszorgcentrum 8), die jarenlang
in de haven heeft gewerkt, ziet arbeidszorg niet als echt werk. Voor hem is het gewoon een
uitstap in afwachting van een echte job:
(I: En als ge deze job nu zou vergelijken met wat ge ervoor gedaan hebt … ge zegt
hè die verhoudingen zijn anders … maar ziet ge dan nog andere verschilpunten?) Dees
is natuurlijk veel gemakkelijker hè want ik heb werken gedaan dat niet alleen geestelijk
maar fysisch meer nodig is dan dees. Dees is meer voor mij een uitstap eigenlijk. Maar
toch, ge hebt … die werkzin is er nog wel, dat is er nog wel maar het gaat veel
gemakkelijker, veel vrijer hè. Dat is euh. Tegenover op een haven, in een havengebied
wordt het hard tegen hard. Dus dat is wel een verschil.
Zij doen ook al het mogelijke om de arbeidszorgsituatie te doen gelijken op een reële
arbeidsmarktsituatie. Dit doen zij door de begeleiders aan te spreken als ‘baas’ of ‘mevrouw’ of
‘meneer’ en door de uitdrukkelijke vraag de pauzes duidelijk af te bakenen. Op die manier
trachten ze, als een soort ‘coping strategy’, om te gaan met de ervaring van de minderwaardigheid van het werk. Bovendien vormt het voor hen ook een soort van bewijs naar de
buitenwereld toe dat zij nog steeds bereid zijn om een betaalde baan te zoeken en te vinden. Dit
blijkt duidelijk uit het antwoord van Gerard (43 jaar, alleenstaand zonder kinderen, bm, arbeidszorgcentrum 8) over hoe zijn directe omgeving reageerde op het feit dat hij nu in arbeidszorg
werkt. Hier volgt de reactie van zijn beste vriendin:
(I: En wat vond zij [vriendin] ervan dat jij hier kwam werken?) Dat weet zij nog
niet. Nee, nee dat weet ze nog niet. Ze weet wel dat ik wel altijd wil werken maar ik
heb haar altijd al gezegd, luistert het hangt niet van mij af, het hangt van de bepaalde
instanties af om mij aan te nemen.
Zijn zus is echter wel op de hoogte van het feit dat hij terug aan het werk is binnen arbeidszorg. Hij ziet dit als een soort van bewijs van werkbereidheid naar zijn zus toe en dat is volgens
hem dan ook de reden dat de contacten met zijn zus sinds zijn inschakeling in arbeidszorg zijn
verbeterd:
(I: Dan uw zuster?) Ja, die zit nu ook recent euh … die vond dat natuurlijk ook
vervelend dat ik niet was aangeworven natuurlijk hè. Ze zegt ja, als er iets is komt
maar altijd langs hè. Ook maar recent want vroeger zei ze ook ge hebt werk, geen
werk. Ik zeg ‘t is dat er geen werk is. En dat konden ze niet verstaan tot ik die brief
gekregen heb van de stad Antwerpen in samenwerking met de VDAB en OCMW, dat ik
daar naartoe ben gegaan en dan is het nu natuurlijk negatief uitgedraaid eigenlijk hè.
En dat vind ze zelf ook vervelend. Ze heeft nu gezegd ja allé komt af en toe nog eens
langs hè, als er eens iets moest zijn. (I: En zij vond dat dus wel goed dat gij hier komt
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werken?) Ja, ze staat er helemaal achter, dat is geen probleem hè als ik maar iets doe
hè. Als ik van de straat af ben of hoe moet ge zeggen, als ge echt iets kunt presteren of
dat wel. (I: Dus die contacten met uw zus zijn sinds kort terug een beetje opgewakkerd?) Ja.

2.2.4.5

Gerealiseerde functies

Voor hen is de belangrijkste en primaire motivatie voor het werken in arbeidszorg het feit
dat zij er een nuttige daginvulling in vinden. Zij blijven bezig in afwachting van de job waarnaar
zij uitkijken. De nuttige daginvulling vormt voor Gerard dan ook de primaire motivatie om deel te
nemen.
(I: En ge zijt dus zelf op het idee gekomen om hier binnen te stappen?) Ja, omdat ik
… ge kunt moeilijk heel de dag binnen blijven zitten of rondslenteren en omdat ik die
organisatie dan toch beetje ken, dan ben ik hier gewoon opgestapt … voor iets te doen,
voor niet nutteloos te vinden eigenlijk hè. Want het is da ge uw eigen soms nutteloos
ga vinden. Alle, ge wilt iets presteren en ge kunt het niet, allé of het gaat niet. Voor de
rest is dat zeer goed. (Gerard, 43 jaar, alleenstaand zonder kinderen, bm, arbeidszorgcentrum 8)
Een bijkomende motivatie is voor de hopenden de bijdrage die zij via de arbeidszorgactiviteit
kunnen leveren aan de samenleving. Zij kunnen de minderbedeelden het leven aangenamer
maken door hun activiteit:
(I: Ja en wat voor beeld hebt ge dan van wat ge nu aan het doen zijt?) Het is voor
mij … allé het is niet alleen voor mij belangrijk, maar voor iedereen belangrijk en naar
andere mensen. Het is een fantastisch project dat de goederen opgehaald worden
etcetera en terug herbruikt worden en terug kunnen verkocht worden aan mensen die
minder financieel gegoed zijn, of andere nationaliteiten die voorrang krijgen misschien.
Allé, gelukkig via deze organisaties er terug bovenop kunnen komen bijvoorbeeld hè.
Omdat het financieel op de markt redelijk duur is hè nu.
Ook bij Luc (54 jaar, alleenstaand zonder kinderen, bm, arbeidszorgcentrum 9) is die
combinatie van een bezigheid te hebben maar wel een bezigheid met een sociale dimensie,
duidelijk aanwezig:
(I: En wa vindt ge positieve punten om hier te werken?) Hier, niks, geen positieve
punten. Just ja, ge moet ‘iets’ doen hé. ‘t Geen da ik hier positief vind, is da ik hier zit,
we werken ook maar voor mensen die da … die da nie meer kunnen spenderen zo dus,
wie gaat het anders doen?
De functies die absoluut niet worden gerealiseerd, zijn het verwerven van een status – maar
dit was bij geen enkele doelgroepmedewerkers het geval – en het aanleren van vaardigheden en
attitudes. Dit heeft natuurlijk te maken met de perceptie van de arbeidsactiviteit als eenvoudig,
weinig vaardigheden vereisend, kortom een perceptie van arbeidszorg als niet echt volwaardig
werk:
(I: En hebt ge het gevoel da ge hier iets bijleert?) Niks. (I: Nee?) Ik zou nie weten
wa. Behalve de schilders en de behangers en zo, vloerbekleding leggen en zo, die zullen
nog wel wa bijleren. Maar nu verhuizen, wa kunnen die nu bijleren? Euh, ik heb altijd
geire geknutseld ook hé, nu doen ik thuis niks nie meer, omda ik hier knutsel, ik zal het
zo zeggen. Ik verbeter mij, het is misschien geen kleuterwerk, ‘t is knutselwerk
allez.(Luc, 54 jaar, alleenstaand zonder kinderen, bm, arbeidszorgcentrum 9)
Hoe rijker het arbeidsverleden en hoe groter de gerichtheid op de arbeidsmarkt, hoe minder
men het werk als volwaardig percipieert en hoe minder men het gevoel heeft iets bij te leren. Dit
blijkt ook uit het antwoord van Gerard (43 jaar, alleenstaand zonder kinderen, bm, arbeidszorgcentrum 8) op de vraag of hij het gevoel heeft iets bij te leren met de arbeidszorgactiviteiten:
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(I: En hebt ge toch het gevoel dat ge hier nog iets bijleert toch?) Persoonlijk niet
want wat ik nu zie, dan ga ik het vergelijken met bepaalde bureelactiviteiten. De
mensen werken hier heel goed hè, heel hard want iedereen heeft zijn eigen job maar
als dat nu zie dan weet ik wat inkomend en uitgaand is. Ik heb vroeger aankoopdienst
ook nog gedaan, dus ik weet wat inkomend, wat uitgaand is, wat moet besteld worden,
wat moet geleverd worden. Dus dat heb ik allemaal gedaan, dus ik zie ongeveer wel
een klein vergelijk maar dat is mij ni onbekend dees, heel dees werk. Of het nu kleren
zijn of drukwerken, of het is eender wat, dat is voor mij hetzelfde.
Ook de sociale contacten zijn voor hen van minder cruciaal belang. Zo stelt Gerard dat hij al
een uitgebreid sociaal netwerk had, alvorens deel te nemen in arbeidszorg. Dit is volgens hem
eveneens het gevolg van zijn jarenlange beroepsloopbaan:
(I: Is dat ook reden waarvoor ge naar hier zijt gekomen om nog meer mensen te
leren kennen?) Het is het probleem, ik ken zo veel mensen eigenlijk. Ik kén eigenlijk zo
veel mensen want meneer [naam begeleider] vond het ook al de eerste dag redelijk …
niet vervelend … dat ik zo veel mensen op straat tegen kom omdat ik ja, ik heb op
verschillende jobs gezeten, dus ik ken ook verschillende mensen. Of dat op een bureel
is, of hè, wij hebben dan in bepaalde cotés gezeten waar dat mensen mij kennen,
andere nationaliteiten ‘t is al eender. Ik zit eerder in allerlei publiek eigenlijk hè.

2.2.4.6

Invloed op de levenskwaliteit

Het effect op het algemeen welzijn van de ‘hopende’ respondenten is dat zij de negatieve
effecten kunnen verlichten die met een tijdelijke frustratie van de tewerkstellingswens gepaard
gaan. Bovendien tonen zij met het werken in arbeidszorg hun arbeidsbereidheid aan de
buitenwereld, waardoor ze de schuldvraag omtrent de reden van hun werkloosheid en het stigma
dat eraan verbonden is kunnen ontlopen. Wanneer de verwachte of verhoopte tewerkstelling te
lang uitblijft, is de kans wel reëel dat er zich symptomen van ontmoediging zullen voordoen. Na
verloop van tijd kan de respondent dus overstappen van de categorie van de hopenden naar de
categorie van de ontmoedigden, met een daling van de gepercipieerde levenskwaliteit als gevolg.
(I: Zijn er voor u nog andere belangrijkste aspecten aan dit werk?) Euh nee, ik weet
niet. Allé voor mij is het meer een ontspanning dees eigenlijk hè. Ik ben ni gestresseerd, allé op het laatste wel gestresseerd geworden omdat het elke keer ni doorgaat,
het werken ni doorgaat en dan komt ge ergens down te zitten. Maar nu, het gaat veel
vlotter. Dus ik heb geen enkel probleem eigenlijk. (Gerard, 43 jaar, alleenstaand zonder
kinderen, bm, arbeidszorgcentrum 8)
Eén van de twee respondenten uit deze groep was na zes maanden overgeschakeld op een
job in het reguliere circuit. De andere was nog steeds werkzaam in arbeidszorg en vertoonde
sterke tekenen van ontmoediging. De reden waarom deze groep slechts twee respondenten bevat
is dat de karakteristieken van deze doelgroepmedewerkers het minst beantwoorden aan
doelgroepomschrijving van arbeidszorg: 'die personen die omwille van persoons- en/of
maatschappijgebonden redenen geen arbeidscontract op zich kunnen nemen in het reguliere of
beschermde tewerkstellingscircuit.'

3. Besluit
De factor die het verschil in perceptie van de levenskwaliteit voor het grootste deel mee
verklaart, is ongetwijfeld de arbeidsmarktgerichtheid van de doelgroepmedewerkers. Deze
arbeidsmarkt-gerichtheid geeft aan in welke mate de doelgroepmedewerkers de traditionele
arbeidsmarkt (nog altijd) als referentiekader hanteren. Het duidt aan waar de doelgroep-
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medewerker zich situeert op het continuüm tussen welzijn en werk. Het aangetroffen onderscheid
tussen de doelgroepmedewerkers naargelang van hun arbeidsmarktgerichtheid, bepaalt echter
niet alleen de manier waarop hun levenskwaliteit gestalte krijgt. Het speelt bovendien ook –
naast een aantal andere factoren – een cruciale rol in de manier waarop het arbeidszorggebeuren
gestalte krijgt binnen de verschillende arbeidszorgcentra. Ook de arbeidszorgcentra zullen een
plaats innemen op het continuüm tussen welzijn en werk. Deze stelling zal worden becommentarieerd in volgende paragraaf.

B. ARBEIDSZORGCENTRA TUSSEN WELZIJN EN WERK
In de vorige paragraaf zagen we dat de doelgroepmedewerkers geen homogene groep
vormen; integendeel, ze verschillen onder meer wat betreft hun beleving van arbeidszorg en hun
arbeidsmarktbetrokkenheid. Ook tussen de arbeidszorgcentra zelf bestaan aanzienlijke verschillen. Ook zij situeren zich ‘tussen welzijn en werk’. Hoewel alle arbeidszorgcentra een dimensie
‘arbeid’ en een dimensie ‘zorg’ – of een dimensie ‘werk’ en een dimensie ‘welzijn’ – bevatten,
verschilt de mix van beide ingrediënten van centrum tot centrum. Zo zijn er centra waar relatief
meer nadruk wordt gelegd op het ‘werk’ en andere waar relatief meer nadruk ligt op ‘welzijn’. Er
kan, met andere woorden, een typologie van arbeidszorgcentra worden opgesteld, naargelang
van de onderlinge verhouding van het ‘werkaspect’ en het ‘welzijnsaspect’. Zo kunnen we de
negen centra onderverdelen in drie types, waarbij we in elk type drie arbeidszorgcentra kunnen
onderbrengen.
De centra verschillen aanzienlijk van elkaar op een aantal cruciale kenmerken. Het eerste is
de doelgroepsamenstelling. Die kan bestaan uit meer of minder arbeidsgeoriënteerden, uit
sterkere of zwakkere doelgroepmedewerkers. Een tweede kenmerk is het al dan niet aanwezig
zijn van een bepaalde vorm van werkdruk en de reacties van de doelgroepmedewerkers daarop.
Het derde kenmerk is de plaats die de begeleiding inneemt in het arbeidszorggebeuren. Vormt
het een groot deel van het takenpakket van de begeleider? Bestaat er een grote nood aan
begeleiding vanuit de doelgroepmedewerkers zelf? Wordt er veel belang gehecht aan functioneringsgesprekken? Heeft de begeleider veel nood aan extra informatie en ondersteuning om deze
begeleiding zo adequaat mogelijk te kunnen doen verlopen? Het vierde kenmerk betreft de
benadering van het arbeidszorggebeuren. Hecht men veel belang aan het arbeidsaspect? Wordt
er veel of weinig belang gehecht aan het benaderen van de reële werksituatie? Gebeurt dit ook op
vraag van de doelgroepmedewerkers zelf? Nemen vrijetijdsactiviteiten tijdens de werkuren een
grote of kleine plaats in het totale activiteitenpakket in? Bestaat er nood aan deze vorm van
activiteiten vanuit de doelgroepmedewerkers of niet? De werkorganisatie is het vijfde kenmerk.
Wordt er nadruk gelegd op het naleven van regels en afspraken? Wordt er belang gehecht aan
goede arbeidsattitudes? Is de aanpak van de begeleiders ten opzichte van de doelgroepmedewerkers minder of meer gedisciplineerd? Worden er vanuit de begeleiders of vanuit de doelgroepmedewerkers zelf eisen opgelegd met betrekking tot het arbeidsproces? Het zesde kenmerk
tenslotte heeft betrekking op de visie van het betrokken arbeidszorgcentrum op de andere
centra.
We beginnen de bespreking van de drie clusters met de centra waar de klemtoon op ‘werk’
relatief gezien groter is. Daarna komen de centra aan bod die worden gekenmerkt door een mix
van beide aspecten. Tenslotte worden die centra besproken waar de nadruk eerder ligt op zorg
dan op arbeid.
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1. Eerste type van ARBEIDszorgcentra: de centra met de
klemtoon op arbeid
1.1

Doelgroepsamenstelling

Een eerste factor voor het al dan niet behoren tot een bepaald type van arbeidszorgcentra is
de doelgroepsamenstelling. Dat de samenstelling van de doelgroep voor een groot deel –
zoniet
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arbeidszorgcentra is logisch gezien de centraliteit van de persoon binnen arbeidszorg. Arbeidszorg
is georganiseerd rond het principe ‘werk op maat’, waardoor de eigenschappen van de persoon de
organisatie van het werk bepalen. In het eerste deel kwam al aan bod dat er een duidelijk onderscheid kan worden gemaakt tussen die doelgroepmedewerkers die minder arbeids(markt)gericht
zijn en diegenen die meer arbeids(markt)gericht zijn. Het aandeel van beide groepen in de
populatie doelgroepmedewerkers van een bepaald arbeidszorgcentrum is dan ook verantwoordelijk
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arbeids(markt)georiënteerde doelgroepmedewerkers is uiteraard sterker vertegenwoordigd dan
de minder arbeidsgeoriënteerden in de arbeidszorgcentra die een klemtoon leggen op arbeid.
Volgende begeleider geeft dat duidelijk aan. Hij bevestigt daarenboven de reeds geopperde
stelling dat de arbeids(markt)gerichtheid van de respondent ook onder meer samenhangt met de
gepercipieerde oorzaak van zijn werkloosheid en het persoons- of maatschappijgebonden
karakter ervan.
… Maar ik heb wel in die zin een overwicht van mensen van een opvanghuis, die ook
op arbeidsvlak eigenlijk sterk staan … en dus eigenlijk omwille van maatschappelijke
redenen in dit circuit geraakt zijn en dat maakt dat ik een sterke ploeg heb. (begeleider
7)
Een andere manier om het aandeel meer arbeidsgeoriënteerden te achterhalen, is het bepalen
van het belang dat door de begeleiders wordt gehecht aan doorstroming. Verwacht wordt
namelijk dat het belang van doorstroming groter zal zijn bij die centra waar het aandeel van meer
arbeidsmarktgeoriënteerden groter is.
(I: En als ge nu merkt dat iemand echt wel klaar is om die stap zetten naar de
reguliere arbeidsmarkt, gaat ge die dan stimuleren om die stap te zetten?) Zeker en
vast. Ja. Iets wat ik principieel niet doe, is hier iemand houden, ook niet om aan mijn
getal te blijven, maar ik ga zeker niemand binnen arbeidszorg houden, als die een kans
heeft op een beschutte werkplaats of het regulier circuit. (begeleider 7)
… er is een deel dat ik weet van ja, als ze er klaar voor zijn, vanaf dat ze bepaalde
dingen verworven hebben, dan kunnen die prima doorstromen (…) ik stimuleer dat
altijd wel … (begeleider 8)
De groepssamenstelling is wellicht de meest determinerende factor voor de eigenheid van
een arbeidszorgcentrum is. Dit is een eerder toevallige factor in die zin dat dit afhangt van de
mensen die zich op een bepaald moment bij een arbeidszorgcentrum aandienen en van de mate
waarin zij minder of meer arbeidsmarktgeoriënteerd zijn en dus meer of minder druk aankunnen.
Zo is het de huidige groep deelnemers zelf die, in dit voorbeeld, een strikte afbakening van de
pauzes eist, terwijl dat in de vorige groep deelnemers niet het geval was.
… Ik weet dat ik er in het begin op heb gehamerd dat er een pauze is van tien uur
tot kwart over tien en van drie uur tot kwart over drie, niet omdat ik dat vond, maar
omdat zij wilden dat er een omschrijving was voor de pauze. Want in het begin was dat
niet. Dan werd er gepauzeerd of niet gepauzeerd. Dat stamt nog van de vorige
bevolking van XX [naam arbeidszorgcentrum]. Maar dat was niet formeel gemaakt. Nu,

148

voor mij hoefde dat ook niet, maar de mensen vroegen om dat formeel te maken, dus
... Maar dan hangt er ook aan vast dat die pauze een kwartier duurt en geen drie
kwartier, want het kan eens zijn dat er ‘s middags wordt gepraat over één of ander
onderwerp en dat het uitloopt of gewoon dat het gezellig is en dat het uitloopt, maar in
de regel vragen ze een structuur, dus dan is het een structuur. (begeleider 7)
Gezien het verloop in doelgroepmedewerkers dat de meeste arbeidszorgcentra kennen, is
deze groepssamenstelling dus een zeer variabel en dynamisch gegeven. Met een verschil in
doelgroep verandert echter ook de aanpak van de doelgroepmedewerkers en alle andere
specifieke eigenschappen. Het behoren tot een bepaald type van arbeidszorgcentra is dus een
veranderlijk gegeven en kan evolueren in de loop van de tijd: zelfs op zeer korte termijn …
… Dan denk ik nu de laatste dagen dat ik mijzelf overbodig heb gemaakt. Ik zeg niet
dat dat volgende week nog zo is en een paar weken geleden was het ook niet zo, maar
nu draait alles op rolletjes. Als ik nu op vakantie ga, draait de boel voort en die zal goed
draaien en dat is niet altijd geweest, terwijl in [arbeidszorgcentrum 5] met die expsychiatrische patiënten is dat niet. Dus wat ge daar doet, is totaal verschillend
(begeleider 7)
… het was voor mij ook allemaal nieuw en in het begin hebt ge nen andere aanpak
als na een aantal maanden en dan hebt ge weer andere mensen en dan hebt ge weer
nen andere aanpak, ik bedoel, ge kunt niet éne aanpak hebben die voor iedereen
marcheert (begeleider 8)
De eigenheid van de groep kan volgens één van de begeleiders worden bepaald door één
enkele persoon, met als gevolg dat als die persoon het arbeidszorgcentrum verlaat, de groepssamenstelling volledig kan veranderen:
… Maar ja, nu heb ik weer die stabiele ploeg. Uiteindelijk zijn dat sommige personen
die die routine doorbreken en dan blijven hangen en er anderen in meesleuren en nu
zijn die mensen er niet meer, dus loopt het allemaal op wieltjes. (begeleider 7)
Toch kunnen er in de groepssamenstelling ook andere dan ‘toevallige’ factoren worden
achterhaald, zoals de aard van de doorverwijzers waarmee wordt gewerkt en in mindere mate de
selectiecriteria die worden gehanteerd door de begeleiders. In een van de meer arbeidsgerichte
arbeidszorgcentra wordt gewerkt met opvangcentra als doorverwijzers, die meestal medewerkers
doorverwijzen die om maatschappijgebonden redenen niet kunnen participeren aan de arbeidsmarkt. De aard van de doorverwijzers bepaalt in dit geval sterk de arbeidsmarktgerichtheid van
de doelgroep en dus ook de specifieke samenstelling ervan:
... Maar ik heb wel in die zin een overwicht van mensen van een opvanghuis, die
ook op arbeidsvlak eigenlijk sterk staan … (Begeleider 7)
… Maar het is er wel van gekomen dat een aantal tehuizen doorverwijzen. Met als
gevolg dat ik hier ook een bepaalde doelgroep heb die anders is dan in andere
projecten. Die dan een doorverwijzing hebben via een dienst die vooral met psychiatrische patiënten werkt.(begeleider 8)
Formeel noemden de begeleiders als selectiecriteria: vrijwilligheid, motivatie en groepsdynamiek. Toch konden we hier en daar enkele uitspraken noteren die misschien ook wel mee
verantwoordelijk zijn voor de eigenheid van dit arbeidszorgcentrum. Zo bijvoorbeeld het volgende
impliciete selectiecriterium …
… langs den andere kant als ge er teveel hebt, die constant zien tot waar ze kunnen
gaan, beïnvloedt dat ook de groep. ‘k Begin dus ook wel wat meer tegengas te geven,
dus daar moeten ze een beetje evenwicht in houden en wat dat betreft pas ‘k ook op
me wie da’k aanneem … (begeleider 8)
… of het trachten door te verwijzen van iemand die relatief drukkinggevend is ten opzichte van de
andere doelgroepmedewerkers, naar een ander, minder arbeidsgericht arbeidszorgcentrum …

149

… Het kan wel tot conflicten leiden, maar als er vrij goede bijzitten … dat we iemand
zetten die technisch heel goed is naast iemand die nog geen vijs kon sorteren eigenlijk,
zonder dat ge daarop stond te zien. Dat leidt wel tot spanningen, natuurlijk. Dus dat ga
ik nu ook wat proberen te vermijden. Als er mensen zijn die echt te weinig technische
bagage hebben, zou ik proberen die ergens anders naartoe te sturen of zo
...(begeleider 9)
… of het afwijzen van iemand die ervoor zorgt dat de situatie niet meer werkbaar is en er geen
echte arbeidssituatie meer kan worden gecreëerd:
… Dat is dan een mens die eindeloos in de problemen zit, maar het moet nog
werkbaar zijn. Ge moet ergens een arbeidssituatie creëren en ja, alcoholisme is niet
gedaan met niet dronken zijn. Het is wel ruimer dan dat. (begeleider 7)
In de keuze van een bepaald arbeidszorgcentrum door de (potentiële) doelgroepmedewerkers
– de zelfselectie dus – speelt onder meer de aard van de activiteit een rol. Zo gaat een centrum
dat relatief zware arbeid verricht, naar alle waarschijnlijkheid meer arbeids(markt)gerichte doelgroepmedewerkers aantrekken en omgekeerd:
(I: Het feit dat mensen een vergoeding krijgen of niet, denkt ge dat dat belangrijk is
in die hun motivatie om …?) Ja, voor sommigen wel. Voor anderen speelt vooral het
soort werk: of dat ze kunnen doorwerken, dat ze iets kunnen presteren, dat ze iets
kunnen afleveren. Dat is ook persoonsgebonden, denk ik. (begeleider 9)

1.2

Aan- of afwezigheid van werkdruk en de reacties daarop

De werkdruk ligt in deze drie centra hoger dan in de overige centra. Dit kan voornamelijk
worden afgeleid uit de antwoorden die de geïnterviewde begeleiders geven op de vraag hoe de
doelgroepmedewerkers reageren op stressverwekkende factoren en hoe zij daarmee omgaan.
Kunnen zij relatief goed of slecht omgaan met iets hogere vormen van werkdruk? Volgens één
van de drie begeleiders wordt de iets hogere werkdruk door bijna iedereen geaccepteerd:
(I: En andere mensen, appreciëren die dat dat er zo wat druk is of hoe reageren die
erop?) Ik denk dat de meesten het eigenlijk ook wel plezant vinden dat er zo wat druk
is. Ja. Ge werkt voor klanten en ge levert een product af. Als dat product af is, zijn
zowel de klanten als zijzelf content eigenlijk. Maar dat moet wel binnen een redelijke
termijn gebeuren, want als ge een dag nodig hebt om een kast in elkaar te zetten, dan
zijn de klanten ook niet meer content. (begeleider 9)
Een andere begeleider gaat zelfs verder en stelt dat de doelgroepmedewerkers er zelf naar
vragen. Volgens hem kan een verhoogde – maar wel beperkte - vorm van werkdruk een bron van
voldoening zijn voor sommige doelgroepmedewerkers:
… over het algemeen wordt er hard gewerkt, wordt er doorgewerkt … en ik denk dat
dat iets meer voldoening geeft van zo een beetje toch wel de indruk te hebben dat hij
hard werkt en er wordt wel hard gewerkt en ik denk dat dat vooral ja, een goed gevoel
geeft en dus positief werkt. (begeleider 8)
De begeleiders geven bovendien aan dat de reacties van de doelgroepmedewerkers op en de
manier waarop zij omgaan met een verhoogde werkdruk vrij homogeen zijn. Slechts een minderheid van de groep lijkt minder goed opgewassen te zijn tegen iets meer stress in de arbeidszorgactiviteiten:
… Dat was een dagje om niet regelmatig terug te doen: het was veel te druk, maar
dat kan een keer plezant zijn, maar een aantal mensen lijdt er onder. Er zijn er een
paar tussen - het zijn er weinig , die absoluut niet tegen stress kunnen. (begeleider 7)
Door de vrij hoge werkdruk in dit type van arbeidszorgcentra is er een aantal doelgroepmedewerkers dat afhaakt:
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(I: En denkt ge dat die druk die er toch wel een beetje is, zijn er daarom al mensen
door afgehaakt of …?) Ja, er zijn er hier nu al zes. Dat is eigenlijk veel en voor mij ook
niet zo leuk. (begeleider 9)
Bovendien is het ook zo dat diegenen die het werk niet aankunnen, een zekere druk creëren
naar de werking toe. Hoewel dit niet meteen een reden was voor de persoon in kwestie om af te
haken, had dit wel effect op de andere doelgroepmedewerkers, vertelt één van de begeleiders:
… We werken samen met het X [naam sociale werkplaats] hier en er is werk dat
moet gebeuren. Dus moet het ook een beetje vooruitgaan. Er komt toch ook een beetje
stress bij en als er dan iemand tussenzit die er totaal niets van terechtbrengt, verhoogt
dat de stress alleen maar bij de ander. Tot hier toe is dat eigenlijk nog maar één keer
voorgekomen en die persoon paste toch wel redelijk, maar dan moest die kanten van
de kast vasthouden en dat was wel nuttig. Dat ging nog wel en dat klikte nog wel met
de rest. Buiten dan dat hij toch heel drukkinggevend was. (begeleider 9)
Bij deze drie meer arbeidsgerichte arbeidszorgcentra ligt de werkdruk dus relatief hoog.
Nochtans kan slechts in één van de drie arbeidszorgcentra daarvoor externe oorzaken aangewezen worden. Het gaat hier om een arbeidszorgcentrum dat een deeltaak uitvoert van een
sociale werkplaats. Dit impliceert dat het arbeidszorgcentrum het tempo van de sociale werkplaats, wat soms vrij hoog kan zijn, dient te volgen. Hierover zegt de begeleider van dat centrum
het volgende:
…We werken samen met XX [naam sociale werkplaats] hier en met de verhuisploeg
en er is werk dat moet gebeuren. Dus moet het ook een beetje vooruitgaan. Er komt
toch ook een beetje stress bij (…) (I: Maar eigenlijk jullie werk, hangt eigenlijk ook af
van wat de sociale werkplaats aanneemt?) Ja. (I: En nemen ze soms teveel aan zodat
jullie niet meer kunnen volgen?) Nee, allez ja, soms is het heel druk, maar dat gebeurt
ook in onderling overleg zo wat. (begeleider 9)
In een ander van de drie centra bestaat er enkel een soort van informele druk, waarvan de
invloed op de doelgroepmedewerkers zoveel mogelijk door de begeleider wordt beperkt:
… Nu, hier moet er een bevoorrading zijn van de verschillende winkels en daar ben
ik verantwoordelijk voor en niet de verschillende medewerkers. Ge hebt hier vooral de
informele druk. Eigenlijk is onze verkoopster nogal moeilijk: “En dat is niet goed. En dat
zijn dweilen en ge moet niet voor hier of daar sorteren”. (…) (I: Maar de medewerkers
nemen niets van die druk over?) Nee, nee. Eigenlijk zo wat informeel. Zo wat gezaag
dat het niet goed is gesorteerd, maar uiteindelijk is er gewoon geen verschil. Trouwens,
mocht dat ook een weerslag hebben op de medewerkers, dan ben ik er ook wel om op
de tafel te kloppen … (begeleider 7)
Nochtans geven de drie centra aan dat financiële rendabiliteit zeker tot de mogelijkheden van
(hun) arbeidszorgcentra moet kunnen behoren. Zij veronderstellen dan ook dat hun doelgroep in
staat is rendabele activiteiten uit te oefenen, zodat de arbeidszorgcentra eerst en vooral uit de
kosten kunnen komen …
(I: Vindt gij ook dat de activiteiten die ze hier doen dat die meer rendabeler zou
moeten worden gemaakt?) Dat is de vraag in ieder geval. Ik vind dat we niet commercieel moeten gaan denken, maar we zouden in ieder geval uit de kosten moeten komen.
Dus ik ben er wel over aan het nadenken op welke manier we dat gaan kunnen doen.
Maar het mag niet ten koste gaan van arbeidszorg op zich: het concept. Het moet een
plaats blijven voor mensen, die dat niet meer terechtkunnen, die dat niet mee kunnen
in een sociale werkplaats, beschutte werkplaats of een gewone job. (begeleider 9)
Ook de volgende begeleider is overtuigd van de potentialiteit van zijn doelgroep, maar voegt
er later in het interview wel aan toe dat dit misschien niet in alle arbeidszorgcentra het geval is:
(I: Denk je dat de werking die da je nu doet ook rendabeler kunt maken op de een
of andere manier?) Ja, ik denk dat er misschien wel een tekort is aan arbeidszorg en da
ze om het, want ze moeten ook aan zichzelf denken hé, ni alleen aan, allé ja ‘k bedoel
als ge subsidies krijgt en als ge erkend zijt, allemaal geen probleem want dan ga de
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naar de staat, maar… allé ‘k denk dat daar wel ergens een … moeste ‘kik da hebben
opgestart, dan zou kik da als norm proberen te houden da ge op zijn minst zorgt da ge
geen verlies maakt … (begeleider 8)

1.3

Belang van begeleiding in het totale takenpakket

In dit type van arbeidszorgcentra wordt er in mindere mate aan begeleiding gedaan dan in
de overige centra. Zowel de begeleiding op de werkvloer als de meer psychosociale begeleiding
nemen hier een kleinere plaats in. Dit heeft te maken met de geringe nood die er bij de doelgroepmedewerkers zelf aan begeleiding bestaat. Een van de begeleiders geeft aan dat de doelgroepmedewerkers een strikte scheiding wensen te maken tussen privé-leven en werk en zij
geeft dan ook aan deze wens te willen respecteren:
… Er zijn er een aantal die heel duidelijk aangeven: “Dit is hier mijn werk en ik heb
thuis mijn privé-leven”. Niet om cru te zijn, maar een soort eigenwaarde. Die komen
hier werken en ik moet niet te therapeutisch gaan doen … (begeleider 7)
Begeleiding voorzien daar waar er geen behoefte aan is, kan zelfs negatieve effecten hebben
volgens een andere begeleider. Daardoor wordt immers te zeer onderstreept dat zij aan
arbeidszorg doen en dus geen echt werk verschaffen. Dit moet ten allen prijze worden vermeden:
… momenteel is iedereen vrij zelfstandig en ik heb ook langs de andere kant wel,
zeker met mijne doelgroep maar dat verschilt dan weer compleet met diegene die ik nu
heb, die hebben weinig nood aan extra begeleiding en extra zorg en dan heb ik zoiets
van, allé als die iets moeten doen en alles gaat goed, moet je die dan het gevoel geven
van in arbeidszorg te zitten? (begeleider 8)
De geringe nood aan begeleiding vanuit de doelgroepmedewerkers uit zich ook in de geringe
behoefte aan functioneringsgesprekken, die ook kunnen worden gezien als een vorm van
begeleiding. Niet alleen bestaat er weinig nood aan maar bovendien zou het voeren van
functioneringsgesprekken met alle deelnemers de nodige tijd en aandacht afleiden van diegenen
die er wel nood aan hebben:
… Nu, normaal gezien hebben wij - da’s een optie van ANA - om de zes weken
functioneringsgesprekken. Nu, in de praktijk gaat dat niet en ik heb er ook mijn
bedenkingen bij of dat dat realistisch is en zinvol. (…) Er zijn er een aantal die mij zot
verklaren als ik die spreek om de zes weken. Alles draait goed, ze hebben hun zegje in
de vergadering; er kan altijd beneden worden gepraat en die tijd wordt ook vrijgemaakt
en als het nodig is, ook formeel hier alleen. Maar om met iedereen om de zes weken
een gesprek te gaan doen, ik denk zelfs dat het negatief kan zijn. Ge moet de zaak niet
omdraaien door de participatiegedachte erachter om dat uit te schakelen. God, als het
goed gaat, dan gaat het goed en de ene heeft meer aandacht nodig dan de andere en
de ene moet meer individueel worden bijgestuurd dan de andere (begeleider 7)
De begeleiding gebeurt vrijwel altijd informeel en het gebeurt enkel formeel wanneer zich een
reëel probleem aandient. Informele begeleiding bestaat er in dat problemen op het vlak van het
werk, maar vaak ook privé-problemen op de werkvloer worden besproken:
(I: En worden er ook zo op geregelde tijdstippen evaluaties of zo gehouden met de
verschillende medewerkers om te zien waar ze staan en noteert ge dat of zo?) Bij ons
gebeurt dat anders omdat we heel veel in een auto zitten, omdat we heel veel op
verplaatsing moeten en in de auto wordt er wel heel veel over gebabbeld. Ge komt eens
in het atelier, dan gaat dat niet of als ge bij mensen thuis bent, dan gaat dat ook niet
meer. In de auto wordt er wel heel veel over gebabbeld en dan heb ik meestal wel een
beeld van hoe het zit met de mensen en hoe hun werk is. En ik doe eigenlijk alleen
evaluatie als er echt een vraag is of als er echt een probleem is. Dan zeg ik van “‘kom
even, want ik wil even iets willen bespreken met u”, want voor de rest is dat eigenlijk
niet nodig, denk ik.(begeleider 9)
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De begeleiding neemt, met andere woorden, een kleiner deel in van het totale takenpakket
van de begeleiders in deze arbeidszorgcentra. De nadruk ligt op de arbeidssituatie en de begeleiding is hieraan ondergeschikt en staat in functie van het werk:
(I: En die opvang zelf, hoever mag dat gaan volgens u?) …Iedereen trekt zijn eigen
grenzen daarin. Nu, dat is waar en er zullen altijd verschillen zijn van wat iemand wel
doet en wat iemand niet doet. Ik ben daar vrij strikt in … Maar de nadruk ligt op een
arbeidssituatie en ik vind dat het daar ook bij moet stoppen. Wat niet wil zeggen dat ge
ook wel een begeleidersfunctie hebt; dat ge problemen moet signaleren en als er
iemand hier een telefoon moet doen of iets niet weet, zal ik er echt wel een antwoord
op geven. Ik zal echt wel moeite doen om zaken te achterhalen, maar ik ben geen
therapeute en ik kan een aantal zaken niet oplossen en ik moet zorgen dat hier iemand
kan worden ingeschakeld in het werk en zich kan handhaven binnen het werk.
(begeleider 7)
De nood aan begeleiding is soms zo klein dat één centrum gemakkelijk een aantal uren of
zelfs dagen zonder begeleider kan draaien. Hoewel er bij afwezigheid van de begeleider wordt
gevraagd niet te werken met bepaalde machines, slaagt men er toch in hen alleen te laten
werken. De begeleider zelf lijkt deze situatie niet echt optimaal te vinden, maar in andere
arbeidszorgcentra is zulks vaak gewoon uitgesloten:
… ‘s Woensdags zou het kunnen dat ze er alle zeven zijn en dan zit ge met het
probleem om de mensen in het atelier tewerk te stellen en dan heb ik eigenlijk liever
dat ze niet aan de zaagmachine werken. Dan is er ook geen controle over het werk.
(begeleider 9)
Volgens één van de begeleiders moet het zelfs de doelstelling van een begeleider zijn om
zichzelf overbodig te maken:
… als ik bij mezelf denk: “Wat doe ik hier nu dag in, dag uit?” dan denk ik nu de
laatste dagen dat ik mijzelf overbodig heb gemaakt. Ik zeg niet dat dat volgende week
nog zo is en een paar weken geleden was het ook niet zo, maar nu draait alles op
rolletjes. Als ik nu op vakantie ga, draait de boel voort en die zal goed draaien
(begeleider 7)
Omdat de nood aan begeleiding vanuit de doelgroepmedewerkers kleiner is zal ook de nood
aan ondersteuning en informatie bij de begeleiders kleiner zijn. Zij worden minder
geconfronteerd met vragen of problemen waarop zij het antwoord schuldig moeten blijven. Dit
heeft dan weer voor gevolg dat de behoefte aan het ontmoeten van andere begeleiders, waarmee
dan over specifieke problemen kan worden overlegd, kleiner is. De plaats of het moment waarop
zo’n overleg kan plaatsvinden zijn de deelgroepvergaderingen. Deze worden dan ook door deze
begeleiders als minder interessant beschouwd, althans op het vlak van overleg over bepaalde
problematieken bij de doelgroep:
… Als ik iemand vertel over mijn project, dan kan iemand anders daar niet in volgen,
want die kennen mijn mensen niet en die hebben een totaal andere doelgroep, maar ge
zit wel samen in een vergadering, één keer per maand. (…) Maar in een vergadering
met de mensen van het arbeidszorgcentrum X en Y, daar heb ik eigenlijk geen voeling
mee. Ik zeg niet dat ik die mensen niet kan hebben. Maar professioneel vind ik dat dat
eigenlijk niet zoveel opbrengt. (begeleider 7)
Eén van de drie heeft wel veel nood aan ondersteuning en informatie. Dit heeft echter te
maken met zijn eerder technische opleiding en achtergrond:
(I: Hebt ge het gevoel dat ge op bepaalde dingen toch wel wat ondersteuning of
informatie kunt gebruiken?) Ik krijg wel ondersteuning of informatie. Maar dat mag nog
altijd meer zijn natuurlijk. Ik kom zelf uit de tuinarchitectuur. Ik heb absoluut geen
ervaring in dit soort werk. Maar er zijn wel regelmatig cursussen en zo. Daar heb ik dus
al veel van geleerd. (begeleider 9)
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1.4

Benadering van het arbeids(zorg)gebeuren

Het zo getrouw mogelijk benaderen van de reële werksituatie is een zeer belangrijk
gegeven in dit type van arbeidszorgcentra. Hieraan wordt zowel door de begeleiders als door de
doelgroepmedewerkers veel belang gehecht. De reden waarom ook de doelgroepmedewerkers dit
belangrijk

vinden,

heeft

volgens

de

begeleiders

juist

te

maken

met

de

sterke

arbeids(markt)gerichtheid van de doelgroepmedewerkers:
(I: Probeert gij dan zoveel mogelijk een echte werksituatie te creëren?) Dat is hier
ook zo, dat is hier ook zo; ik denk veel meer dan in andere projecten - niet omdat ik
hier ben - maar omdat ik een andere doelgroep heb. Een concreet zicht heb ik niet op
ander doelgroepen, maar ik hoor dat wel eens van mijn eigen deelwerking. (begeleider
7)
(I: Vindt gij het ook belangrijk dat de activiteit hier zoveel mogelijk een echte werksituatie benadert?) In zoverre dat dat kan, ja. Nu zullen er altijd grote verschillen
blijven, maar dat is ook de vraag van wat de meeste mensen doen: ze komen hier om
te werken en zijn dus aan het werken en dat blijft werken. (begeleider 9)
De begeleiders gaan er vanuit dat het benaderen van de reële werksituatie zorgt voor voldoening bij de doelgroepmedewerkers. Ook hier wordt het verband gelegd met de arbeidsmarktgerichtheid van de doelgroepmedewerkers. Meer arbeidsmarktgerichte mensen eisen dat de
arbeidszorgactiviteit zoveel mogelijk een reële werksituatie benadert en dus zo weinig mogelijk
gelijkt op bezigheidstherapie. Daaruit halen zij volgens de begeleiders hun voldoening:
… Maar ik denk al bij al geeft hen dat wel het gevoel dat het om werken gaat en niet
om een beetje bezigheidstherapie (…) ik denk hoe meer dat het op echt werk lijkt, hoe
meer dat ze er voldoening van gaan hebben; in mijn geval is dat ook zo omdat ik met
nen doelgroep zit die in principe wel kunnen werken maar door de leeftijd of door
bepaalde toestanden niet meer in het gewone circuit geraken. (begeleider 8)
Deze benadering van de reële werksituatie draagt er eveneens toe bij dat de doelgroepmedewerkers zo weinig mogelijk ervaren dat ze in het beschermde circuit zitten:
… ik ben er eigenlijk, als de mensen het aankunnen, ben ik er tegen arbeidszorg zo
te bestempelen als arbeidszorg. Ik laat het dan liever, ik bestempel het liever als arbeid
dan als arbeidszorg. En als ze bij mij komen werken, ja, dan mogen ze doorwerken en
mogen ze moe zijn ‘s avonds. Ik denk dat ze daar meer voldoening van hebben.
(begeleider 8)
Uit dit alles volgt dat de begeleiders er vanuit gaan dat de doelgroepmedewerkers arbeidszorg
percipiëren als echte en volwaardige arbeid:
(I: En hebt ge ook het gevoel dat zij wat zij hier doen ervaren als echt werken? Of
zien ze dat anders?) Ja, ja zeker en vast. Ze beschouwen het echt wel als arbeid en ze
willen dat trouwens ook. Dat neemt niet weg dat ze er allemaal - zonder uitzondering zich heel duidelijk van bewust zijn dat het circuit op zich niet als 100% gelijk wordt
geschakeld met een regulier circuit, want er heeft ooit eens iemand gezegd - en dat
vergeet ik nooit – “En wat denkt gij wel, er is bij ons allemaal een reden waarom wij
hier zijn. Er ontbreekt aan iedereen hier iets”. (begeleider 7)
(I: Hebt ge de indruk dat zij dat ook bezien als echt werken?) Ja, ik denk het wel.
Op die manier dat het een job is die ook moet gebeuren. En iemand moet dat doen, dus
… (begeleider 9)
(I: En hebt ge de idee dat zij het werk dat ze hier doen als echt werk beschouwen?)
Ja, op één ding na. (I: Dat ze geen vergoeding hebben?) Jawel, maar wat is 40 frank?
(begeleider 8)
In deze centra berust het pleidooi voor het uitkeren van een vergoeding dan ook voornamelijk
op het argument dat het kan bijdragen tot een meer reële werksituatie:
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(I: En hebt ge dan ook de idee dat wanneer die vergoeding eraan vasthangt dat ge
meer uw eisen kunt stellen of ...?) Ik denk het wel, ik denk het wel. En ge vertrekt ook
vanuit een gelijke basis. Ik denk dat bij geen vergoeding ge al eerder verzeilt in een
therapietoestand.(begeleider 7)
Slechts één centrum van de drie besteedt aandacht aan vrijetijdsactiviteiten; daarmee
bedoelen we activiteiten andere dan het werk, die tijdens de werkuren worden georganiseerd. Bij
de overige twee centra zijn deze vorm van activiteiten nagenoeg onbestaande. Omdat dit soort
van
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werksituatie
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doelgroepmedewerkers de activiteit zoveel mogelijk doen gelijken op echt werk, wordt er door de
begeleiders weinig ruimte voor vrijgemaakt. Zelfs in het invullen van de vrije tijd wordt door één
van de begeleiders geprobeerd een echte werksituatie na te bootsen:
… Nu daarna is dat geëvolueerd omdat ik zag wat voor ploeg ik had en iets wat ik
nooit heb gewild en nog niet, is chiro-activiteiten gaan organiseren. ‘Nu gaan we eens
allen een stadswandeling doen.’ Waar ik wel achtersta, zijn vormingen … Maar wat hier
wel af en toe is: “Vandaag stoppen we om drie uur” dat ge eens een extra kunt garanderen, ook in vergelijking met de andere projecten dat ze niet moeten werken, maar
dat ze er een voordeel van hebben. Maar op een volwassener manier. Ik wil niet de
kindertuin of de therapeut gaan uithangen. Ik vind dikwijls niet de motivatie om te
zeggen: “Nu gaan we vanmiddag eens een balspel doen”. Voor mij niet gelaten als dat
in een ander project wel gebeurt, maar voor mijn ploeg zie ik dat niet zitten. Ik denk de
mensen trouwens ook niet ... (begeleider 7)
Ook in arbeidszorgcentrum 5 wordt er zeer weinig aan vrijetijdsactiviteiten tijdens of buiten
de werkuren gedaan:
(I: Maar tijdens de uren wordt er dan iets gedaan in de plaats van het werk, een vrij
tijdsactiviteit?) Bij ons is dat er tot hier toe nog altijd overgeschoten. De enige uitstap
die we tot hiertoe hebben gedaan, is naar een begrafenis geweest (…) en dan vrijdagavond ook soms mee een pint gaan pakken en dan zet ik mijn pet af en dan ben ik
gewoon iemand anders. Maar de meesten gaan graag naar huis na het werk. Juist de
anciens of de mensen die thuis toch maar alleen zitten, die toch wel graag eens iets
anders doen. (begeleider 9)
Bovendien bestaat er volgens één van de begeleiders weinig tot geen behoefte aan zulke
activiteiten bij de doelgroepmedewerkers, juist omdat ze enkel komen om te werken. En als die
behoefte al zou bestaan dan is het, volgens dezelfde begeleider, toch maar bij een enkeling en hij
of zij weet dat het in andere centra ook gebeurt:
… Maar chiro-activiteiten, dat is niet aan mij besteed, maar vooral niet aan mijn
ploeg, maar ook omdat ik een stabiele ploeg heb met mensen die zich een lange
periode kunnen concentreren en die eigenlijk naar hier komen om te werken en dit
aanzien als een volwaardige job. Dus, wat zou ik daar tussen gaan komen door te
stellen dat we vanmiddag een gezelschapsspelletje spelen. Dat is totaal uit de lucht
gegrepen. (I: Ge merkt zo niet dat er dan behoefte is om iets te doen buiten de uren of
zo?) De behoefte is er wel door de wetenschap die ze ervan hebben, he. Zoiets komt
wel terug, maar dat komt altijd van dezelfde en dat is iemand die overal chiroactiviteiten zou willen hebben, maar het is eigenlijk zo dat de vraag alleen wordt
gesteld omdat geweten is dat de andere ploegen het wel doen. Maar volgens mij niet
vanuit een behoefte om de werkroutine te doorbreken. Dus, nu op een ander job, als er
een daguitstap wordt georganiseerd, waarom niet? Maar dat is een uitzondering en
geen regelmaat en in die zin sta ik er wel achter. (begeleider 7)
Het éne arbeidszorgcentrum waar wel vrijetijdsactiviteiten worden georganiseerd, ziet deze
activiteiten als compensatie voor de zware arbeid die zij moeten leveren:
… allé ja, ik vind ‘t is arbeidszorg en nen hele dag echt werken, voor sommige
mensen is da heel zwaar, X [doelgroepmedewerker] bijvoorbeeld zegt het wel nooit
maar, volgens mij is dat momenten echt wel zwaar, ik bedoel die is ook wa zwaarlijvig
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en dan nen helen dag moeten liggen doorpezen, dan is ‘t wel goed da ge dan ne keer
kunt afwisselen me een activiteit … (begeleider 8)

1.5

Werkorganisatie: arbeidsreglementering en -verhoudingen

Het arbeidsproces in deze drie ‘arbeidsgerichte’ centra verloopt vrij gedisciplineerd. De
arbeidsreglementering is strikt en er wordt het meeste nadruk gelegd op de stelling dat
‘arbeidszorg vrijwillig is maar niet vrijblijvend’. Zo worden de doelgroepmedewerkers er strikt aan
gehouden aanwezig te zijn op de dagen en de uren die zij voordien hebben opgegeven:
… Ik wil het ook niet te los hebben, dat iedereen maar komt wanneer het hem
goeddunkt, want het valt natuurlijk onder vrijwilligerswerk of stage; dus dat is ook weer
zo. Dat is administratief dat dat eronder valt. Maar ik vind wel dat als er een afspraak
wordt gemaakt van ‘gij komt die en die dagen’, dan vind ik dat ze zich daaraan moeten
houden. … Dus het kan ook zijn dat wanneer iemand niet komt opdagen, dat heel het
roulement van de het centrum moet worden aangepast en als dat regelmatig is, vind ik
niet dat dat kan. (begeleider 7)
Een instrument om deze naleving te kunnen afdwingen – in de centra waar een vergoeding
wordt betaald – is de uitbetaling van die vergoeding naargelang van het aantal gepresteerde uren
en minuten.
... Normaal gezien probeer ik wel voor de mensen die vergoeding zo ruim mogelijk
te houden. Wat wij wel hebben - dat is intern - ik heb met XX [naam coördinator
moederorganisatie] afspraken gemaakt rond ziekteverlof … Als iemand ziek is, betaal ik
dat door, maar er staat een maximum van dagen op en dat wordt alleen gedaan als die
persoon bewezen heeft een persoon te zijn, die regelmatig aanwezig is. Dus iemand die
de ene dag wel komt, de andere dag niet, de andere dag weer en dan een periode niet,
wordt dan niet doorbetaald. (…) Dus als iemand het niet opbrengt om hier regelmatig te
zijn, dan kan je niet van dat voordeel genieten. En daar staat echt wel een grens op;
dat wordt strikt opgevolgd. Als iemand te laat komt, wordt er een halfuur afgetrokken
of een uur. (begeleider 7)
De werkorganisatie in de drie arbeidszorgcentra wordt dus gekenmerkt door een strikter
toezicht op regels en afspraken maar ook op een sterkere beklemtoning van het belang van
‘werkattitudes’. Hoewel de overgrote meerderheid van de medewerkers van deze centra sterk
betrokken is op de arbeidsmarkt, zijn er hier en daar ook wel medewerkers te vinden die minder
blijk geven van deze eigenschap. Voor de ouderen is dit minder van belang volgens de
begeleiders; zij hebben wel de juiste attitudes die op de arbeidsmarkt vereist zijn maar vinden
gewoon geen job. Vaak zijn het jongeren die veel minder arbeidsmarktbetrokken zijn. De twee
volgende begeleiders zien het als hun taak meer arbeidsmarktgerichtheid bij deze jongeren aan
te kweken:
(I: En werkattitudes of zo? Houdingen ten opzichte van de arbeidsmarkt, is dat ook
iets waar dat gij op hamert?) Ook extreem bij jongeren; bij de ouderen is dat eigenlijk
niet. Die krijgen de kans niet, maar die zouden het wel willen, terwijl de jongeren - nu
spreek ik wel alleen over degenen die hier zijn geweest - hun kansen niet inschatten,
hun eigen aandeel ook niet zien. Bijvoorbeeld als ge ergens nieuw begint en ge zegt
“God, ik was de eerste dag zo moe dat ik de tweede niet ben gegaan”. Ja, als dan de
werknemer na een week zegt: “Ge moet na een week niet meer komen”, dan vind ik
dat evident, maar zij vinden dat niet. (begeleider 7)
(I: Zijn er bepaalde effecten of veranderingen die ge probeert te bereiken bij de
doelgroep?) Bij sommigen, euhm, tja, op ‘t moment ni direct iets concreets, maar toen
da’k zo die jongeren had, had ik zo wel iets van whoo gasten, ‘t is hier echt wel de
bedoeling dat ge iets leert, een goede werkattitude aanleert … (begeleider 8)
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Het beklemtonen van goede werkattitudes, het strikt toezien op het naleven van regels en
afspraken kadert bovendien eveneens in de pogingen een reële werksituatie na te bootsen. Zo
stelt volgende begeleider:
… Er is een afspraak rond gemaakt: als ze er ‘s morgens niet op tijd zijn, dan zijn
wij weg. We gaan niet wachten en in dat opzicht proberen we wel een werksituatie te
benaderen. Ook als er iets wordt gedaan, moet dat op tijd en goed zijn. We kunnen
geen half werk hanteren. En als het niet goed is, moet het opnieuw worden gedaan.
Maar we kunnen het niet maken om een vliegenraam af te leveren waar de druppels
[verf] nog aanhangen. (begeleider 9)
Uit voorgaand interviewfragment blijkt dat er dus niet alleen eisen worden gesteld met
betrekking tot het arbeidsproces maar ook wat betreft de kwaliteit van het afgeleverd product of
dienst. Het stellen van zulke eisen kan eigenlijk pas echt worden gerechtvaardigd als er voor de
geleverde prestaties een vergoeding wordt betaald, althans volgens één van de begeleiders:
… En zonder uitzondering voor alle projecten en in geld, niet in natura. Want ik vind
dat echt dat is iemand naar beneden halen als je hun vervoer nog niet betaalt om hier
te komen werken. Uiteindelijk stel ik wel eisen in de werkplaats. Ik pik het niet als
iemand zomaar op zijn achterwerk gaat zitten in de refter. Maar waar sta je, als je dat
niet ...? (begeleider 7)
Bovendien worden er niet alleen eisen gesteld door de begeleiders naar de medewerkers toe
maar ook door de medewerkers ten opzichte van zichzelf en ten opzichte van de collega’s:
… Wat er wel is, is een sociale controle over degenen die onverwittigd afwezig zijn of
die hun verantwoordelijkheden niet opnemen, dat wel. Dat kan zijn over de kapstokken
die ze niet kieperen in de bak waar ze thuishoren, een tafel niet opruimen of niet komen
opdagen. Maar eigenlijk vind ik dat een gezonde manier dat ik niet altijd moet zeggen …
(begeleider 7)
Niet alleen de arbeidsreglementering in deze centra verschilt van de andere maar ook de
arbeidsverhoudingen liggen duidelijk anders. In dit type van centra bestaat er namelijk meer
hiërarchie in de verhouding tussen de doelgroepmedewerkers en de begeleiders, eveneens op
vraag van de doelgroepmedewerkers zelf om de activiteit meer op echte arbeid te doel gelijken:
... Officieel volgens mijn contract ben ik begeleidster-instructrice, maar hier ben ik
de bazin. En dat komt niet van mij, maar dat komt van hen [de doelgroepmedewerkers]. En eigenlijk vind ik dat niet slecht. Niet omwille van die hiërarchie, maar ze
kunnen zichzelf naar waarde schatten als er een bazin is en geen begeleidster, want dat
zou wel eens in het verkeerde keelgat kunnen schieten. (begeleider 7)
(I: Hebben ze het gevoel … ze zien dat gij toch wel een beetje de baas bent of
liggen die relaties anders?) Tijdens het werk organiseer ik het werk, dus word ik ook
wel als baas aanzien, maar er zijn ook wel vriendschappelijke relaties. (begeleider 9)

1.6

Visie van de centra wat betreft hun positie in de typologie

De drie centra lijken zich terdege bewust van de positie die zij innemen in de typologie. Vanuit
de confrontatie met de andere centra binnen bijvoorbeeld de deelvergaderingen, krijgen zij een
eerste visie op de verschilpunten tussen hun centrum en de overige centra:
... Ik heb het misschien gemakkelijker dan bijvoorbeeld XX [naam arbeidszorgcentrum], omdat ik denk ik een sterkere groep heb dan arbeidszorgcentrum X.
(begeleider 7)
(I: En gijzelf werkt ook in een ander arbeidszorgcentrum. Wat zijn de verschilpunten
op het eerste zicht volgens u tussen die twee?) De mensen zijn verschillend, ook de
achtergrond is verschillend. Daar komen de meeste mensen uit de psychiatrie. Die
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werken daar ook op een niveau lager. Ge kunt daar altijd een gesprek voeren.
(begeleider 9)
… in arbeidszorgcentrum X, die hebben nogal nen hele zware doelgroep, zo licht
mentaal en dit en dat (…) XX [naam arbeidszorgcentrum] die hebben een verschrikkelijk zwakke doelgroep … dan heb ik zoiets van whoo, dat neigt eerder naar bezigheidstherapie als naar arbeidszorg omdat ja pfff … of hoe da kik in mijn werking arbeidszorg
ervaar … mijn werking ik vind dat die bijna met volwaardig werk bezig zijn …
(begeleider 8)

2. Tweede type van ARBEIDSZORGCENTRA: centra die
balanceren tussen arbeid en zorg
Volgend type van arbeidszorgcentra wordt eerst ook getypeerd aan de hand van de zes
kenmerken die werden toegelicht op pagina 1: (1) de doelgroepsamenstelling, (2) de mate van
werkdruk, (3) het aandeel van de begeleiding, (4) de benadering volgens de dimensie arbeid of
welzijn, (5) de werkorganisatie, (6) de plaats in de typologie in de visie van de begeleiders.

2.1

Doelgroepsamenstelling

Wat deze ‘tussenliggende’/’gemengde’ arbeidszorgcentra alleszins gemeen hebben is dat hun
doelgroepsamenstelling gemengd is; dit wil zeggen dat zij zijn samengesteld uit een groep
‘sterkere’ en een groep ‘zwakkere’ doelgroepmedewerkers. Daarmee bedoelen de begeleiders dat
er een groep is die vrij zelfstandig is en die regelmatig aanwezig is, naast een groep van
doelgroepmedewerkers die minder regelmatig komt en meer aandacht en begeleiding nodig
heeft.
… En dat we wel met een basisgroep zitten van mensen die twee of drie keer
komen. Om daar dan de minder handige mensen - zo zal ik ze maar noemen - waar dat
we echt veel begeleiding op de werkvloer moeten insteken dat we dat wat kunnen
verdelen zodat het niet is dat we er vijf op een dag hebben dat ge elk twee of drie in
het oog moet houden, maar dat ge bijna mee moet werken. (begeleider 3)
Deze groep van zelfstandige werkers wordt in dit arbeidszorgcentrum zelfs mee ingezet om de
meer hulpbehoevenden te begeleiden en hen bepaalde taken aan te leren.
… Want nu zijn we de laatste tijd aan het proberen - en dat lukt vrij goed - om
sommigen van die mensen - we hebben een hele goede schilder-behanger - bij iemand
bij te zetten en de ene bewoner de andere te laten aanleren. En dat lukt vrij goed.
(begeleider 3)
In een ander arbeidszorgcentrum worden deze zelfstandige doelgroepmedewerkers de vaste
kern van noeste werkers genoemd. Zij zijn, volgens hun begeleider, altijd bereid in te springen bij
extra werk:
(I: En als ge ‘t zo druk hebt, merkt ge daar dan effecten van op de medewerkers
zelf?) Ja, ge hebt twee noeste werkers, drie noeste werkers, waar ik over praat. Die
willen niets liever dan arbeid om niet te moeten nadenken. Dat noem ik de noeste
werkers (…) dus ik heb drie noeste werkers en de rest, alle anderen, die kiezen en
zeggen: “Dat willen we en dat willen we niet”. En dat vind ik heel schoon. Op één of
andere manier vind ik dat heel schoon, maar ik heb dus maar een vaste kern van drie
noeste werkers buiten de vaste dagen: da’s maandag, woensdag en donderdag.
(begeleider 1)
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Slechts een deel van de doelgroepmedewerkers van deze arbeidszorgcentra zijn nog op de
arbeidsmarkt gericht. Zelfs dan nog neemt werken aan de doorstroming naar reguliere of
beschermde arbeidsmarkt slechts een beperkte plaats in het arbeidszorggebeuren in. De reden
hiervoor is niet zozeer dat er door de begeleiding geen belang wordt gehecht aan doorstroming
maar dat er vanuit de doelgroepmedewerkers bijna geen vraag is om dit te doen.
(I: En qua doorstroming en zo, als ge ziet dat iemand klaar is om door te stromen,
gaat ge dan mee die mens stimuleren omdat te doen?) Wat dat we hier nog niet
hebben gehad, is de vraag naar doorstroming. Wat ons voordeel is, is dat we vlak naast
de werkwijzer zitten waar we een heel goed contact mee hebben. Nu wat ik regelmatig
doe tussendoor op de basis, is beginnen over de sociale tewerkstellingsplaatsen met
klussen en banen en alles wat er maar bestaat. Die mensen kennen het ook niet. (…)
Soms krijg ik mensen binnen dat ik weet dat ik daar niet over moet beginnen, maar
misschien binnen een jaar dat we dat al eens herbekijken met die begeleidster. Dat wel.
Als ik iets van ronken over werken hoor, ik pak ze vast. Ik ga hiernaast naar de werkwijzer. (…) (I: Maar het is eerder en makkelijker op initiatief van u dat ge erover begint,
want zelf beginnen ze er niet over?) Nee, tot hier toe heb ik eigenlijk nog niemand
gehad, nee. Ik heb nog nooit echt een duidelijke vraag gehad (begeleider 1)
De mogelijkheden tot doorstroming worden in een ander arbeidszorgcentrum regelmatig
herbekeken maar

meestal wordt dan geconstateerd dat die

mogelijkheden beperkt of

onbestaande zijn:
(I: En wordt er nu nog altijd belang aan gehecht om mensen eventueel klaar te
maken voor de reguliere arbeidsmarkt?) Ik moet zeggen. We zitten hier eigenlijk rond
arbeidszorg; daar wordt eigenlijk niet voor gewerkt om te solliciteren. Die laten we
eigenlijk gewoon op hun eigen ritme werken en soms willen ze gaan solliciteren en oké,
dan laten we ze solliciteren en willen ze eens voor werk gaan en zich inschrijven in het
interim-bureau. Maar in het algemeen merken we dat die niet kunnen doorstromen; dat
die hun werkritme nog te laag ligt en dat hier echt waar de tijd nodig is om hier te
blijven. (begeleider 4)
Dat er weinig vraag tot doorstroming komt vanuit de doelgroepmedewerkers betekent echter
niet dat er geen aandacht aan wordt besteed door de begeleiders. Men tracht hen te stimuleren
om die stap te zetten door het aanreiken van informatie en door hen in contact te brengen met
gespecialiseerde voorzieningen. Bij één van de centra behoort informatie hieromtrent tot het
standaardpakket, wat dan weer te maken heeft met de nabijheid van een tewerkstellingsinitiatief
bij dit arbeidszorgcentrum. Toch zullen ze de doelgroepmedewerkers zelden of nooit dwingen
deze stap te zetten en laten ze het eerder afhangen van de doelgroepmedewerker zelf. Die
ontdekken zelf of ze er klaar voor zijn als zij voelen dat de arbeidszorgactiviteit saai wordt en niet
meer uitdagend is, kortom wanneer arbeidszorg geen volwaardig alternatief meer vormt:
… Stilletjes aan groeit dat dan toch. Dat ze die drempel zelf overschrijden en dat ze
fier zijn over zichzelf. (…) En eenmaal dat die drempel over is, merken we ook aan de
persoon die zegt dat die inderdaad iets meer wil doen. “Hier is het te beperkt. Nu wil ik
...” (I: Dat ze zelf initiatief nemen?) Maar te rap willen we er nooit mee zijn, want het is
al gebeurd dat ze die stap zetten en na een maand hier terugstonden. Dus dat het niet
ging en voor hen te zwaar was. (begeleider 4)
Doelgroepmedewerkers stimuleren om door te stromen zonder dat ze er zelf klaar voor zijn,
kan zeer negatieve gevolgen hebben, volgens een andere begeleider. Het is daarom belangrijk dit
niet te overhaasten:
… We stimuleren dat wel een beetje door rond gewoon werk te praten en als we zelf
interessante aanbiedingen zien of in de kranten lezen, gaan we dat wel eens laten zien.
Ge gaat niet zeggen van “Zou dat niets interessant zijn?” want dan knappen ze meestal
af, maar ge laat dat wel eens achteloos liggen en soms beginnen ze al eens te piepen.
Ge probeert dat wel te stimuleren, maar echt rechtstreeks zeggen van “zou het geen
tijd zijn als gij eens gaat werken?” nee, want dan zakken ze totaal in. (begeleider 3)
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Wegens de gemengde samenstelling van de doelgroep is slechts een beperkt deel van de
doelgroepmedewerkers in staat door te stromen. De weinige keren dat er doorstroming wordt
gerealiseerd, geeft dat wel voldoening, hoewel de begeleider later in het interview aangeeft dat
dit zeker geen doelstelling mag worden:
… Als ge zo’n mannen dan wat ziet openbloeien: dat kan maar heel klein zijn, maar
dat zijn de dingen waarom ge uw werk doet, vind ik. Niet zozeer voor het resultaat dat
we er vorig jaar vier hebben kunnen laten gaan werken, dat speelt geen rol. We hebben
er hier een paar die hier waarschijnlijk de rest van hun leven of toch voor heel lang hier
zullen blijven, maar die nooit die stap zullen zetten. Maar die voelen zich toch al beter.
Maar er zijn er natuurlijk ook een aantal die die stap hebben gezet en dat schept
natuurlijk ook wel voldoening, omdat ze hier dan toch ook de kans hebben gekregen om
een aantal dingen terug te leren. (begeleider 3)
Samengevat kunnen we stellen dat in deze drie centra een deel van de doelgroepmedewerkers nog gericht is op de arbeidsmarkt en een deel deze hoop volledig heeft laten varen. Deze
arbeidsmarktgerichtheid wordt echter niet opgedrongen en doorstroming gebeurt dan ook
meestal op vraag van de doelgroepmedewerkers zelf en wordt enkel gestimuleerd als men er vrij
zeker van is dat de doelgroepmedewerker er klaar voor is.
Voor deze specifieke aard van de doelgroepsamenstelling zijn ook een aantal externe factoren
verantwoordelijk, zoals de aard van de doorverwijzers en de selectiecriteria die door de begeleiders worden gehanteerd. Hoewel motivatie door de drie begeleiders formeel wordt erkend als het
belangrijkste selectiecriterium, blijkt dat één centrum minder geneigd is om kandidaten aan te
nemen die zeer sterk op de arbeidsmarkt betrokken zijn en slechts voor kortere tijd in arbeidszorg wensen te werken. Zij geven de voorkeur aan mensen die voor langere tijd aan arbeidszorg
willen deelnemen en dus impliciet ook een minder arbeidsmarktgerichte ingesteldheid vertonen:
… Want iemand vreemd aannemen voor drie maanden, daar gaan we misschien nee
tegen zeggen, misschien niet. Dat zal van persoon tot persoon afhangen. (begeleider 3)
Omwille van het belang dat er wordt gehecht aan de sociale contacten en de hele entourage,
is de groepsdynamiek een belangrijk gegeven bij de selectie. Er wordt nagegaan of deze persoon
de sfeer en de rust die er in het centrum heerst, niet teveel dreigt te verstoren.
(I: En als er iemand zich komt aanbieden, op wat wordt dan vooral gelet om die
persoon aan te nemen of niet? Wat is doorslaggevend?) Zowat van alles. In de eerste
plaats zien we vooral naar de groep die hier al is. Ook een beetje belangrijk dat ge niet
echt een te zware problematiek gaat binnennemen, maar dat het niet op de groep mag
wegen. Dus de groep staat wat centraal en de groep die we nu hebben is eigenlijk
redelijk goed vast en hangt eigenlijk goed aan elkaar en we willen dat niet kapotmaken
door er iemand bij te krijgen. (begeleider 3)
Omdat dit niet uit één intake-gesprek kan worden afgeleid, wordt meestal een proefperiode
ingelast. Na afloop daarvan wordt dan geëvalueerd of de persoon al dan niet binnen de groep
past. Het niet passen binnen de groep van een doelgroepmedewerker is dan ook de voornaamste
reden binnen deze centra om iemand af te wijzen. De evaluatie na de proefperiode gebeurt in één
van de centra zelfs collectief: de hele groep wordt er bij betrokken.
… Mensen krijgen een maand tijd om te zien of de groep hen leuk vindt en of zij de
groep leuk vinden. Daar krijgen ze een maand tijd voor. (…) Na een maand kunnen we
evalueren; ik evalueer ook met de groep. Zeer moeilijk, omdat ik voor een stuk met
beroepsgeheim zit, niet echt beroepsgeheim, maar een deel vertrouwelijkheid naar de
mensen toe. (….). Dus de groepsdynamiek is voor mij heel belangrijk.(begeleider 1)
Bovendien speelt ook hier een vorm van zelfselectie. Gezien de vrij hoge technische vereisten
die met bepaalde activiteiten gepaard gaan, zullen waarschijnlijk de eerder sterke doelgroepmedewerkers zich voor deze arbeid aanbieden:
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… Ook betreffende het werkschema moet ge technisch al heel sterk staan om een
fiets te kunnen opbouwen. (begeleider 4)

2.2

Aan- of afwezigheid van werkdruk en de reacties daarop

In vergelijking met de andere clusters, ligt in deze cluster van arbeidszorgcentra de
werkdruk eveneens vrij hoog. Een aanzienlijk aantal doelgroepmedewerkers in deze centra is
echter niet opgewassen tegen deze druk. De begeleiders merken dan dat deze doelgroepmedewerkers zich op de achtergrond houden of zelfs afhaken.
… En dat is een groot verschil, dat we de stress proberen weg te nemen die er op
een gewone werkplaats wel is. Soms gebeurt het wel dat er onder stress wordt
gewerkt. En dan ondervinden wij dat wijzelf, de twee begeleiders, veel meer moeten
doen en dat de mannen dan wegkruipen. (begeleider 3)
De reacties van de doelgroepmedewerkers zijn heterogeen omwille van de heterogene
samenstelling van de groep. Bij een te hoge werkdruk lijken sommigen te willen afhaken.
Wanneer men deze niet-stressbestendige doelgroepmedewerkers dan voldoende weet te
motiveren om toch te blijven, vraagt dat ook om extra aandacht en begeleiding, hoewel dit niet
altijd evident is:
(I: Merkt ge nu ook dat mensen afhaken omdat het tempo te hoog is?) Dat is niet
heel duidelijk. Er zijn er die afhaken hoor, maar dat is niet heel duidelijk. We hebben nu
wel iemand die nu toch is gebleven, maar die omwille van dat systeem ook weg wou
gaan, omdat het echt wel te zwaar was. Maar die hebben we dan kunnen motiveren en
stilletjes aan bereid kunnen vinden om hier te blijven. Ook denk ik dat heel belangrijk
is, is dat ze meer aandacht willen hebben, dan (…) Die jongen heeft aandacht nodig en
die moet ge zeggen: “Ja, ge doet het goed en we zijn vandaag tevreden over jullie”. En
dat gaat hier niet altijd. Ik probeer er op te letten, maar we merken wel dat dat niet
altijd evident is. (begeleider 4)
Zowel niet- stressbestendige als de stressbestendige doelgroepmedewerkers haken af, zij het
om verschillende redenen. De niet-stressbestendigen omdat zij de druk niet aankunnen, de
stressbestendigen omdat zij de stap wensen te zetten naar de reguliere of alternatieve
arbeidsmarkt:
Maar op zo’n momenten moet ge dan wel ingrijpen. Anders gaan er afhaken en dat
willen we dan niet. Dat zou een beetje ... Maar voor velen blijkt dat dan wel een grote
invloed uit te oefenen, want de mensen, waar wij dat aan zien, ook naar het verleden
toe van diegenen die daar echt stressbestendig tegen zijn of toch een groot gedeelte al,
die ook gaan zien naar werk en doorvloeien. (begeleider 3)
Een aantal doelgroepmedewerkers blijkt dus niet geschikt om onder hogere druk te werken.
Toch zijn de effecten van een relatief hoge werkdruk op de doelgroepmedewerkers uiterst gering
want deze worden geheel of gedeeltelijk gecompenseerd door allerlei technieken. De eerste en
belangrijkste manier is het opvangen van die extra druk door de begeleiders:
(I: En als de druk hoger ligt, zijn er dan effecten op de medewerknemers?) Dan
begint ge aan sommige gasten te zien van ‘het gaat niet meer’. Ene heeft dat heel rap
en die haakt dan af. En daarom trachten we dat te vermijden. Af en toe kan dat niet
anders. En dan schieten we zelf wat mee in gang en trekken we ze er soms ook weer
terug bij. (begeleider 3)
Een ander arbeidszorgcentrum moet onder druk van de moederorganisatie een zekere
rendabiliteit halen door het aannemen van extra (rendabel) werk, dat soms zeer stresserend kan
zijn voor de doelgroepmedewerkers. Hier wordt dat extra werk dus door de begeleiders zelf
gecreëerd, maar tegelijk zorgen ze ervoor dat de doelgroep hiervan niet al te veel hinder ondervindt:
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… “En waarom moeten wij al die externe recepties aannemen? Om geld binnen te
brengen”. Ik zeg dat zo niet tegen hen, want dat kan heel stresserend overkomen,
maar ik zal dat via andere wegen dan wel meedelen en dan de druk wegnemen en die
op de begeleiders leggen. Dat vraagt heel veel energie. (I: Al die bijkomende druk,
moet ge zelf opvangen?) Ja, en die creëer je voor een stuk zelf ook, want je kunt niet
anders. (begeleider 1)
Het derde centrum kent ook een aanzienlijke werkdruk omdat het zelfbedruipend is. Er wordt
echter nooit druk uitgeoefend op de doelgroepmedewerkers door de begeleiders. Zij vangen de
druk zelf op:
(I: En dan een feit dat ge toch wel een beetje rendabel moet zijn om hier de huur te
kunnen betalen. Ziet gij dat zelf als een obstakel of ...?) Nee, want dat is een activiteit
die ge inbouwt. Als er een fiets niet op tijd af is, is het aan ons om dat op te lossen. Ze
worden niet gepusht om te zeggen “Allez. Spoei, spoei. Maak nu wat fietsen op, want
dat moet hier verkocht worden”. Nee, dat moeten wij zelf organiseren en in de zomerperiode, vorig jaar toch, zat ik hier tot acht-negen uur ‘s avonds omdat hier bijna geen
volk was met het schoon weer. Die verdwijnen en dan moet ik het maar oplossen, want
die gasten moeten hier evengoed op hetzelfde ritme werken (…) (I: Maar de extra druk
wordt voor het grootste stuk opgevangen door u dan?) Ja. (I: Dus de medewerkers zelf
zullen daar niet echt veel van merken.) Nee, dat zijn dingen die wij ook allemaal
proberen op te bouwen. (begeleider 4)
In één van de drie centra kan men beroep doen op vier begeleiders, wat uiteraard een groot
verschil betekent met de andere centra:
… vooral ook omdat we eigenlijk met vier begeleiders hier zitten: twee die heel de
week komen van het veiligheidscontract en dan nog een derde die donderdag en vrijdag
komt en ik sta hier maandag en dinsdag. (…) (I: Hier staan wel veel begeleiders in
vergelijking met sommige andere) Ja, inderdaad die luxe hebben we. (begeleider 4)
Een andere techniek om té hoge werkdruk weg te nemen bij die doelgroepmedewerkers die
dit niet aankunnen, is de creatie van specifieke, eenvoudigere jobs. Het kan dan gaan over het
zetten van koffie en de afwas doen. In één centrum wordt er zelfs over gedacht om het centrum
op te splitsen in twee vormen van activiteiten: een eenvoudigere activiteit voor de minder
stressbestendige doelgroepmedewerkers en een gecompliceerdere activiteit voor de meer
stressbestendige:
… Dus is het een beetje de gedachte geweest om het atelier te scheiden en mensen
die in het arbeidscentrum zijn, gewoon de afbraak te laten doen, de onderdelen oppoetsen en herschilderen en daar stoppen. Willen ze na een uur eens een sigaretje roken of
een kopje koffie drinken, dat kan heel rustig. En van daaruit zien hoe hun werk vordert
en laten doorstromen naar het andere XX [naam arbeidszorgcentrum]. (begeleider 4)
De extra druk wordt in deze centra niet enkel opgevangen door de begeleiders. Ook de harde
kern van meer stressbestendige doelgroepmedewerkers kan die druk gedeeltelijk mee opvangen.
(I: Maar als er dan extra werkdruk is - er zijn dan zogezegd drie noeste werkers die kunnen dan zogezegd die extra druk wel aan en de rest ...) ... trekt zich terug door
gewoon niet mee aan de activiteit te doen. Wat maakt dat ge er als begeleider van
uitgaat dat ge een externe opdracht aanneemt. Die receptie moet daar zijn voor het
cultureel centrum. Ge kunt het niet maken dat die er niet is. Die druk moeten wij op
ons nemen. Ik en XX [medebegeleidster] gaan er altijd vanuit dat als we opdrachten
aannemen, we ze met twee ook aankunnen. Stel dat er niemand komt. (begeleider 1)
We kunnen ons daarom afvragen waarom de werkdruk in deze centra relatief gezien vrij hoog
ligt, rekening houdend met het feit dat een aantal doelgroepmedewerkers hiertegen niet is
opgewassen. De oorzaken van deze hoge druk zijn verscheiden met als belangrijkste verklarende
factor de relatie met de moederorganisatie in twee van de drie centra. Ondanks het feit dat de
deze relatie voor de twee centra totaal verschillend is, vormt het toch voor beide een bron van
stress. Zo is één centrum financieel gezien volledig afhankelijk van de moederorganisatie. Deze
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moederorganisatie staat volledig in voor het bekostigen van de werking van het centrum. Maar
langs de andere kant eist de moederorganisatie een soort van compensatie door het behalen van
een zekere rendabiliteit. Om dit te kunnen realiseren, worden er tal van nevenactiviteiten
aangenomen, die de werkdruk aanzienlijk verhogen.
… Deze bureau kost 10.000 fr. huur per maand. De keuken kost 8.000 à 9.000 fr.
per maand. Dus wij zouden per maand 20.000 moeten opbrengen. Nu hebben wij vorig
jaar volledig op de kosten van het buurtwerk geleefd, want [naam coördinator moederorganisatie] betaalt dat eigenlijk en alle projecten, die 15% van alle kosten worden
door [de moederorganisatie] betaald. Wij teren dus volledig op de zak van de moederorganisatie. Dat wordt niet altijd in dank afgenomen door de andere kleine projecten.
(…) Die financiën: daar wordt over gezaagd. Dat gaat conflicten brengen naar de
toekomst toe: wij moeten rendabeler zijn; wij moeten geld opbrengen, maar ik zou niet
weten hoe. Dus wij doen ons best; wij pakken al eens recepties aan: wij hebben van
januari tot nu veel te hard gewerkt. Er zijn een paar mensen die teveel stress hebben.
Ik heb een voorbeeld van mensen die naar een ander project gaan omdat we geen
structuur meer kunnen aanbieden. (begeleider 1)
Het is per slot van rekening ook ‘geen ploeg die rendabel kan zijn’, volgens de begeleider.
(begeleider 1)
De relatie met de moederorganisatie kan echter ook op een andere manier druk creëren op de
werking van het centrum. Als het centrum volledig onafhankelijk is van de moederorganisatie,
betekent dit ook vaak dat het, bij gebrek aan andere financierings- en subsidiekanalen, volledig
zelfbedruipend moet zijn. Er moet dus een bepaald niveau van productiviteit worden gehaald om
uit de kosten te kunnen geraken, wat uiteraard extra werkdruk met zich meebrengt:
… We zijn zelfbedruipend hier en enkel het personeel is betaald. Maar voor de rest,
de huur, gas, elektriciteit, aankoop materiaal, moeten we met onze winsten betalen
hier, dus ... Dat is een goede 50.000 fr. per maand dat we moeten zien op tafel te
leggen. (…) (I: En vanwaar komen de middelen die ge nu hebt? Vanwaar zijn die voor
het grootste deel afkomstig?) Van de verkoop. Verkoop van herstellingen: we hebben
heel veel herstellingen, verkoop van tweedehands fietsen. Die staan nog geen week in
de vitrine of die zijn verkocht. Het personeel wordt betaald: drie door de stad en drie
door ANA. En de huur bestaat uit meer dan 30.000 fr. per maand plus elektriciteit en
water dat ge moet betalen en de aankoop van het materiaal. Dan zijn er soms nieuwe
wielen nodig. Dus ik dacht dat we zo’n 50.000 fr. per maand moesten halen om de
maand rond te komen. (begeleider 4)
Het strenge arbeidsreglement vormt voor één arbeidszorgcentrum een andere stressverwekkende factor. Dat reglement is voor sommige doelgroepmedewerkers te hoog gegrepen, aldus de
begeleider:
… Als ge zegt dat hier een huishoudelijk reglement bestaat dat nog gemaakt is in de
tijd van de jongeren en dat dat goed is aangepast aan ex-gedetineerden of voorlopig in
vrijheid gestelden, maar met betrekking tot mensen van arbeidszorg ligt die lat te hoog.
(begeleider 4)
De aard van de activiteit en dan meer bepaald het werken op bestelling of het werken met
klanten kan ook veel stress teweegbrengen. Hiertegenover staat dan weer dat deze vormen van
activiteit sommige doelgroepmedewerkers dan weer juist veel voldoening geven. Het werken met
klanten kan voor sommige doelgroepmedewerkers soms toch zwaar zijn …
… dus hier de opbouw, met klanten bezig zijn, met de kassa bezig zijn. Dus dat ligt
al wat zwaarder. Ook het ritme ligt wat zwaarder dat mensen een zwaarder reglement
hebben … (…) (I: Maar iedereen doet dus wel dezelfde activiteit?) Ja. (I: Het is niet dat
er voor de zwakkeren een andere activiteit wordt ...) Nee. We proberen toch dat
iedereen de winkel doet, dat iedereen koffie zet en dat verschillenden de afwas doen en
dus we leren dat ook aan. Dus als er iemand amper kan tellen of niet kan rekenen of
zo, oké, dan leren we dat aan als die in de winkel staat. Maar ge merkt toch dat voor
sommigen dat toch te hoog is, als er bijvoorbeeld twee klanten in de winkel staan en er
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komt er nog een derde binnen: “Meneer, ik wil een remmetje ...” Dat wordt teveel dan.
(begeleider 4)
De aard van het werk maar ook de aard van de materie waarmee wordt gewerkt, heeft een
invloed op het voorkomen van werkdruk:
… Dat maakt het heel zwaar en dat is eigen aan de materie voeding. Dat ge met
hout niet hebt, maar dat ge met een boerderij ook hebt. Uw planten moeten er wel uit,
maar met hout hebt ge dat niet en met uw kleren ook niet. Die kunnen blijven liggen. Is
het vandaag niet dan is het morgen. Maar met de materie voeding hebt ge dat niet. Dat
kost ten eerste veel geld: dat moet herwerkt of verwerkt worden. Dat moet proper
afgeleverd worden of mensen bellen u geen tweede keer. (begeleider 1)
De effecten van deze relatief hoge werkdruk op de doelgroep zijn echter uiterst gering omdat
quasi alle stressverwekkende factoren worden weggewerkt. Bovendien spelen twee van de drie
centra met de gedachte de werkdruk nog verder te verlagen. Zo ziet de begeleider van arbeidszorgcentrum 1 het wel zitten om een onderdeel te worden van een sociale werkplaats, die het
grootste deel van de werkdruk en de economische verantwoordelijkheid zou kunnen dragen. Het
arbeidszorgcentrum zou hierin kleine deeltaken kunnen uitvoeren. Er zou ook nog een plezierig
neveneffect kunnen ontstaan door eventuele doorstroming van het arbeidszorgcentrum naar de
sociale werkplaats:
… Zoveel werken op momenten en op andere momenten niks. Onvoorstelbaar, dus
daarom zou het ook niet slecht zijn mochten we een klein onderdeel van een sociale
tewerkstellingsplaats worden, ik vind dat ideaal. (I: Maar daarbinnen zou dan wel
arbeidszorg moeten blijven bestaan?) Ja, als ge dan een receptie hebt, die aangenomen
wordt door de sociale tewerkstellingsplaats, kunnen wij kijken in de groep van ‘wie wil
er mee’. Dan is uw aanbod ook een stuk anders en veel minder stresserend. Voor ons
ook. En ik denk dat dat een heel goede samenwerking kan zijn plus ook een soort van
doorstroming. (begeleider 1)
De redenering wordt ook in omgekeerde richting gevoerd. Omdat de druk vrij hoog ligt, wordt
erover gedacht een arbeidszorgcentrum binnen het arbeidszorgcentrum te creëren en het
arbeidszorgcentrum met andere woorden op te splitsen in een deel waar de druk relatief hoog ligt
en een deel waar de druk zo laag mogelijk wordt gehouden:
… omdat wij met de gedachte zitten van het fietsenatelier te scheiden. Probleem is
hier en dat merk ik doordat er zijn die doorstromen of willen doorstromen, dat het
reglement hier te zwaar ligt. Als ge zegt dat hier een huishoudelijk reglement bestaat
dat hier gemaakt is nog in de tijd van de jongeren en dat dat goed is aangepast aan exgedetineerden of voorlopig in vrijheid gestelden, maar met betrekking van mensen van
arbeidszorg ligt die lat te hoog. (…) Dus is het een beetje de gedachte geweest om het
atelier te scheiden en mensen die in het arbeidscentrum zijn, gewoon de afbraak te
laten doen de onderdelen oppoetsen en herschilderen en daar stoppen. Willen ze eens
na een uur een sigaretje roken of een kopje koffie drinken; dat kan heel rustig. En
vandaar uit zien hoe hun werk vordert en laten doorstromen naar het fietsenatelier; dus
hier met de opbouw met klanten bezig zijn, met de kassa bezig zijn. Dus dat ligt al wat
zwaarder. Het ritme ligt wat zwaarder dat mensen een zwaarder reglement hebben en
die gedachtegang speelt heel hard hier en ik denk dat we zeker een groter publiek
zullen hebben. Daar ben ik zeker van. (begeleider 4)

2.3

Belang van begeleiding in het totale takenpakket

Hoewel deze drie centra proberen het aandeel van begeleiding en werk zo evenwichtig
mogelijk te houden, wordt er in vergelijking met het vorig type van arbeidszorgcentra in deze
centra aanzienlijk meer aandacht besteed aan begeleiding. Dit is uiteraard een gevolg van de
aard van de doelgroep. Daarom is het vaak zo dat indien een doelgroepmedewerker al niet –
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extern – door een andere hulpverleningsorganisatie wordt begeleid, de toestand in het
arbeidszorgcentrum vaak niet meer werkbaar wordt. Omdat ook het arbeidszorgcentrum niet in
staat is de volledige begeleiding van deze mensen op zich te nemen, haken ze soms wel af:
(I: En merkt ge dat er ook hier ter plekke behoefte is aan zo’n begeleiding of zeggen
de mensen eerder: “Ik ben hier om te werken; meer moet dat voor mij niet zijn”)
Sommige mensen, die geen echte begeleiding hebben, zien u als begeleider als een
middelpunt en zijt ge de mens, waar die jongen terecht kan met alles en dat is toch de
bedoeling om te zeggen dat er nog dingen bestaan waar die jongen nog terecht kan
enzovoort. (…) Maar de mensen die afhaken zijn ook vooral mensen die geen externe
begeleiding hebben. (…) (I: En voor de mensen die dan zo geen begeleiding krijgen,
kunnen jullie daar voor een stuk in voorzien?) Wel dat is te zeggen: we stoppen ermee
in dat opzicht; ik heb er nu ook één en dat is niet meer haalbaar. … afgezien dat als er
problemen zijn toch zo vlug mogelijk dat ze een externe begeleiding hebben. Daar
zoeken we wel naar, maar we nemen de problematiek niet meer op. Dus we proberen
het dan gewoon te houden rond de arbeidszorg zelf. (begeleider 4)
Door de grotere nood aan begeleiding van de doelgroepmedewerkers, gaan de begeleiders
daar ook vaak verder op in. Daardoor wordt de grens tussen nulde- en eerstelijnshulp soms zeer
vaag:
… Wij zijn geen nuldelijns. Echt niet. Misschien in theorie wel. Maar ook op school,
als je leert nuldelijns, eerstelijns, tweedelijns, derdelijns. Iedereen weet dat als hij in
praktijk komt dat de grens tussen nuldelijns en eerstelijns zeer vaag is. Onze stagiair
hoor ik het nog zeggen dat het nuldelijns is, maar ik zei dat het in de praktijk al
eerstelijns is. (begeleider 1)
Bovendien wordt door de drie begeleiders aangegeven dat het arbeidszorgcentrum een
uitstekende plaats is om aan begeleiding te doen. Eén van deze drie geeft in volgend interviewfragment aan dat door het frequent contact met de doelgroepmedewerkers, ze veel beter kunnen
worden opgevolgd en begeleid …
… Omdat ik vooral enorm geloof in het project van ANA en ik vind het heel fijn om
zo met de mensen te werken op de werkvloer. Ge kent ze wat beter. Ge kunt ze beter
opvolgen omdat ge ze dan toch twee volle dagen ziet. Ik vind dat heel leuk. Dat is echt
waar. (begeleider 4)
Door de losse en informele omgang met elkaar in het arbeidszorgcentrum, lijkt het zelfs een
plaats waar meer dingen naar boven komen dan in een formele begeleidingssituatie. Door het
doorspelen van de informatie die binnen het arbeidszorgcentrum wordt verkregen, kan zelfs de
begeleiding in de externe begeleidingsorganisatie meer worden bijgesteld. Omgekeerd kan ook
het arbeidszorgcentrum aan de moederorganisatie informatie opvragen betreffende de doelgroepmedewerkers, zodat de werksituatie kan worden aangepast. Er bestaat met andere woorden
een wisselwerking tussen een externe instantie – in dit geval de moederorganisatie die aan
begeleiding doet – en het arbeidszorgcentrum. Deze wisselwerking werd zelfs geformaliseerd in
werkvergaderingen, waarbij zowel de begeleiders van de moederorganisatie als de begeleiders
van het arbeidszorgcentrum aanwezig zijn. Uit volgend interviewfragment blijkt dat voor de
begeleiders het arbeidszorgcentrum de plaats bij uitstek is om aan begeleiding te doen.
… Dat er wel een goede wisselwerking is en nu blijkt het dat vanuit onze kant meer
informatie naar [naam moederorganisatie] toegaat, omdat ze blijkbaar hier wat meer
vertellen, dan ... Ja, hier is de sfeer wat losser. Ook omdat ge soms met een bewoner
aan het werken bent en ge zit daar met twee en die begint te vertellen over iets en zo
beginnen vertellen is veel losser dan dat ge bij iemand … Ik zeg niet dat het ander
verkeerd is, maar op een bureau moeten komen, is zowat … dus hier is het wat losser
en hier kan ook wat meer en ja, blijkbaar heeft dat een goede invloed op hen en komt
er hier wat los en is het onze taak om wat door te geven (…) Wij geven heel veel door
aan … [de moederorganisatie] omdat hier op zo’n losse manier …, want ge bent hier
aan het schilderen en die begint te vertellen en wij komen soms veel meer te weten dan
wat de begeleidster weet, die misschien al langer de persoon in begeleiding heeft.
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Omdat ze zich hier gewoon op hun gemak voelen en ze beginnen automatisch te
vertellen … (begeleider 3)
Het belang van functioneringsgesprekken voor de doelgroepmedewerkers wordt door de drie
arbeidszorgcentra wel erkend. Het kan belangrijk zijn voor (sommige) doelgroepmedewerkers om
regelmatig feedback te krijgen. Toch komen de begeleiders er vaak niet aan toe deze gesprekken
om de zes weken te voeren, zoals in de richtlijnen van ANA werd opgenomen. De reden die de
begeleiders daarvoor opgeven, is dat de doelgroepmedewerkers deze gesprekken soms als
bedreigend ervaren …
… Maar het moeilijkste van al zijn die functioneringsgesprekken: dat is om de zes
weken en dan moet dat gebeuren en dat vind ik zo ... ik weet niet … Er zou een ander
systeem voor moeten zijn, vind ik. Dat is wel nuttig die gesprekken vind ik, pas op.
Maar om de zes weken, ‘nu gaan we wel eens een babbeltje doen’ ik probeer dat wel
buitenshuis te doen, maar dat is zo precies van: “Nu moeten we iets gaan ...” (I: En
vinden de medewerkers dat ook wel belangrijk, die functioneringsgesprekken of ...) Ja,
die vinden dat wel belangrijk, onze doelgroepmedewerkers. Ja, ze vinden dat wel
belangrijk, maar nu voer ik al die gesprekken zo wat tussendoor. Als ze iets goed doen,
moet dat worden gezegd. Als ze iets slecht doen, moet dat ook worden gezegd en wordt
dat bijgedraaid...(begeleider 4)
… of dat er wordt getwijfeld aan het nut van deze gesprekken omdat er niet naar een concrete
doelstelling wordt gestreefd …
… Maar het zal wel belangrijk zijn voor de medewerkers, zeker. Maar ik maak daar
nu ook geen grote moeilijkheden mee. OK, om de zes weken en ik probeer die discussie
dan anders aan te gaan en OK, dan doen we het zo. Maar ik zeg het nog, het is belangrijk dat ge vorderingen ziet, maar ge streeft naar niks. Dat is arbeidszorg: ze kunnen
hier zitten zolang dat ze willen en ze voelen dat zelf aan. Dat merkt ge heel duidelijk
omdat werk hier naar hun ritme gemaakt is. Maar als ze meer kunnen, willen ze toch
weg en dan kunt gij zeggen: “Ah ja, dat is juist; nu zie ik het ook”. Dan hebt ge de
discussie gehad. Maar dat is mijn opinie. (begeleider 4)
… of omdat de begeleiders niet in staat zijn voor deze gesprekken tijd vrij te maken. Eén van de
begeleiders vond een oplossing in het systematisch en schematisch noteren van haar gesprekken
met de doelgroepmedewerkers op de werkvloer en deze te hanteren als een soort van begeleidingscontract:
… Dus ik heb eigenlijk een aantal dingen ook wel laten verwateren en dat zijn de
functioneringsgesprekken. Nu, hoe heb ik dat opgevangen? Door begeleidingscontracten
te maken, een papier voor mezelf waarin ik één keer per maand of meer of soms om de
twee maanden als het niet frequent nodig is, allemaal kleine dingen opschrijf in
trefwoorden, die die mensen aanbelangen om op basis daarvan begeleidingsplannen te
kunnen maken. Dat is voor mij het functioneringsgesprek, want de eigenlijke gesprekken gebeuren op de werkvloer, maar die vat ik samen en zet die op mijn begeleidingscontract. (begeleider 1)
Omdat de nood aan begeleiding bij de doelgroepmedewerkers vaak vrij groot is, kunnen we
ons de vraag stellen of de begeleiders ook meer nood hebben aan achtergrondinformatie en
ondersteuning. Hier bestaat blijkbaar een groot verschil tussen de centra die volledig autonoom
werken en de centra die kunnen terugvallen op een andere hulpverlenende organisatie. Zoals
reeds werd vermeld, heeft één van de centra een nauw contact met de moederorganisatie voor
het bespreken van problemen bij de doelgroepmedewerkers en het opdoen van achtergrondinformatie. Zij krijgen van daaruit de nodige ondersteuning en terugkoppeling. De andere twee
centra werken echter volledig autonoom en hebben dus niet meteen een nauw contact met
organisaties die hen de nodige ondersteuning zouden kunnen geven.
(I: En als ge nu zo een acuut probleem voorstelt, wat gaat ge dan doen? Is er dan
iemand speciaal, waar ge informatie haalt?) Nee, ook niet mijn verantwoordelijke. Onze
verantwoordelijke laat ons eigenlijk volledig alleen en zelfstandig werken. Die weet niets
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inhoudelijk van ons programma; die weet niet hoe wij een intake-beleid hebben; die
kent de dossiers van de mensen niet. Die weet eigenlijk niets. Die laat ons volledig
doen. (begeleider 1)
Eén van de begeleiders geeft aan dat er over bepaalde dingen zoals medicatie veel te weinig
is geweten. Het niet krijgen van feedback hieromtrent, kan volgens haar zelfs zeer gevaarlijk zijn:
… Op dat gebied, met de zware problematiek die hier soms is, hebben we dat als
feedback niet. En dat kan volgens mij wel gevaarlijk zijn op sommige momenten.
(begeleider 1)
Het verplicht bijwonen van vormingsdagen door de begeleiders en de mogelijkheid een beroep
te doen op een externe psycholoog bijvoorbeeld, zou volgens haar zo’n gevaar kunnen vermijden
en veel van deze problemen te kunnen oplossen:
En dat vind ik wel heel moeilijk dat aan het project wel een soort van supervisie zou
mogen zijn van externe psychologen, die ook voor de begeleiders nodig zijn omwille
van de vragen. Ook omwille van psychopathologische vragen, rond medicatie, waarmee
wij zeer veel worden geconfronteerd. (begeleider 1)

2.4

Benadering van het arbeids(zorg)gebeuren

Begeleiding neemt dus een centrale plaats in het arbeidszorggebeuren in. Dit wil echter niet
zeggen dat het werkaspect daardoor volledig op de achtergrond verdwijnt, integendeel. Er wordt
door deze centra voortdurende geschipperd tussen arbeid en zorg, tussen werk en welzijn. Zo
stelt volgende begeleider dat zowel de begeleiders als de doelgroepmedewerkers op alle
mogelijke manieren duidelijk proberen te maken dat ze aan het werk zijn:
… En er zijn er ook die dat laten horen: “We zijn hier aan het werken. ‘t Is tijd voor
koffie”. En daarna moeten ze terug gaan werken. Ze spreken ook altijd over werk; wij
nemen nu ook de gewoonte aan: we zijn op het werk en we zijn niet met bezigheid
bezig. Dus ge probeert op allerlei mogelijke manieren toch de indruk te geven dat ze
aan het werk zijn. En zij hebben daar ook een heel belangrijke rol in en ze laten dat wel
horen. Dus het is werken en geen bezigheid. (begeleider 3)
Dit neemt echter niet weg dat de arbeid even op de achtergrond wordt geschoven, wanneer
bijvoorbeeld tijdens de pauzes een belangrijke problematiek wordt aangesneden. In dat geval
primeert de zorg even op de arbeid, dit althans volgens dezelfde begeleider:
(I: Wordt er strikt aan de pauzes gehouden?) Er zijn er die gesprekken aanknopen
en het rekken … Als ze soms eens geen zin hebben om te werken, dan beginnen ze
gesprekken en om ze dan terug in gang te krijgen ... Want ze hebben dan echt wel
ellenlange verhalen bij en dan soms wel zaken waarvan dat ik zeg: “Ola, hier moet ik
wel wat meer naar luisteren, want er gaan heel belangrijke dingen uitkomen”. Maar in
feite moet ge dan toch wel voortwerken, maar dan is dat één toch belangrijker en dan
gaat ge daar toch even op in. (begeleider 3)
Ook voor de doelgroepmedewerkers primeert, in tegenstelling tot het vorig type van arbeidszorgcentra, de arbeid op zich niet altijd, maar eerder de welzijnsaspecten zoals de sociale
contacten. De begeleider van één van de centra gaat zelfs nog verder door te stellen dat, indien
er enkel die sociale contacten zouden zijn zonder het werk, er nog meer volk zou komen
opdagen:
(I: En wat zijn de belangrijkste punten dat mensen hier blijven werken of belangrijk
vinden?) De sociale contacten. Eerst sociale contacten en dan pas arbeidsactiviteit. Dat
is wel duidelijk. Die twee dat zijn de grootste drijfveren. … Dus voor hen is dat niet
zomaar arbeidsactiviteit. Voor hen is dat zeer ruim en die sociale contacten primeren,
da’s duidelijk. Ook zelfs bij de noeste werkers. Die sociale contacten, en arbeidsactivi-
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teit komt op de tweede plaats. Als ik nu een praatclub elke week hield, zou er nog veel
meer volk komen. Dus … (begeleider 1)
De begeleider ziet haar eigen taak dan ook eerder in termen van het werken aan deze sociale
contacten en begeleiding en minder in termen van werken aan de arbeidsactiviteit zelf:
(I: Wat zijn de belangrijkste taken van een begeleider en hoever kunt ge daar
volgens u in gaan?) Wat voor mij het belangrijkste is, is het inhoudelijke werken, meer
dan de arbeidsactiviteit. Eerst het contact met de mensen, in de eerste plaats. Daarom
stapt ge als begeleider in de sociale sector, denk ik. (begeleider 1)
Daar waar bij het eerste type arbeidszorgcentra de vergoeding centraal stond in de arbeidszorgwerking als een manier om de reële werksituatie te benaderen, is dat bij deze drie centra
minder het geval. Het uitbetalen van een vergoeding wordt wel belangrijk geacht omwille van het
respect en de waardering voor de doelgroepmedewerkers, maar minder om het arbeidsaspect
zelf. Eén begeleider maakt zelfs een onderscheid tussen ‘zwakke’ en ‘sterke’ figuren naargelang
zij deelnemen aan arbeidszorg juist omwille van die vergoeding of niet. Nog een aanduiding dat in
dit centrum welzijn primeert op arbeid, is dat een vergoeding in natura (zoals een warm middagmaal) kan bijdragen tot gezelligheid binnen de groep:
(I: En de vraag bij de intake, wordt daar dan achter gevraagd?) Sommigen wel en
wanneer ze horen dat er geen geld wordt betaald, dan verdwijnt een stuk ook. Maar
niet altijd. Ik onderscheid dat in sterke en zwakke figuren. Ik heb iemand gehad die
geld wou, toch is komen meedraaien en na vier dagen heeft afgehaakt en interim gaan
doen is. Dat was duidelijk voor mij dat die ook niet in arbeidszorg thuishoorde. Maar die
groep die we nu hebben, vindt dat niet erg. Ze weten dat, want ik vertel hen dat en er
zijn er die niet weten dat in ander projecten geld wordt gegeven. Hoe zouden die dat
moeten te weten komen? [naam doelgroepmedewerker] vertelt dat niet tegen de rest.
Dus ik vertel dat eerlijk zelf. (I: En jij denkt niet, mochten ze hier een vergoeding
toekennen dat er hier dan een massale toestroming zou zijn van …?) Nee, als ik de
mensen zelf mag geloven is niet de vergoeding zelf waardevol. (…) dan heb ik zo’n idee
van ‘laat de vergoeding maar al weg, want voor al dat werk meer, al dat geloop meer’.
We geven ze in natura eten en dat geeft ook gezelligheid. (begeleider 1)
Bij de vraag waar deze begeleider een vrij te spenderen bedrag het eerst in zou investeren,
kregen we dan ook als eerste antwoord ‘materiaal en infrastructuur’ en slechts op de tweede
plaats ‘een vergoeding’:
… Dat geld zou dan al gaan naar huur, elektriciteit en gas voor de keuken, omwille
van de goede vrede in huis en ook voor het gevoel van dat we daarvoor betalen en ten
tweede naar materiaal voor de mensen. De vergoedingen niet echt. Niet dat dat zoveel
geld is. Ik ga er geen bedrag op plakken. Nee, maar in de eerste plaats materialen
aankopen. (begeleider 1)
De belangrijkste motivatie om deel te nemen is in eerste instantie dan ook niet de arbeidsactiviteit op zich, althans volgens de begeleider, maar de hele entourage met de sociale
contacten, de gezelligheid, de babbel.
(I: En wat zijn volgens u de belangrijkste motivaties om naar hier te blijven komen?
Om te beginnen komen ze naar hier om …?) Ik denk eerder om sociale contacten en
bezig zijn met een groep; ik denk echt wel dat ze dat heel hard nodig hebben. (…) Het
is ook niet dat ze hier uitsluitend moeten werken, maar ze hebben hier ook de babbel,
de gezelligheid, op het middaguur eens een biljartje. Dus ge merkt dat wel. Dat zijn wel
de grootste motivaties zodat ze hier komen. (begeleider 4)
Nochtans merk je wel, volgens dezelfde begeleider, dat na verloop van tijd het werk op
zichzelf wel stilaan belangrijker wordt, dat doelgroepmedewerkers meer eisen aan zichzelf gaan
stellen wat betreft kwaliteit. Dit heeft voornamelijk te maken met de ontwikkeling van hun eigen
capaciteiten:
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(I: En vindt ge dat belangrijk dat ge zoveel mogelijk een echte werkplaats, een reële
werkplaats hebt gecreëerd, of …?) Ja, zeker. Vooral als we meer middelen hebben en
het leuker maken hier, want dat zou voor hen ook beter zijn, maar ik vind het wel heel
belangrijk dat ze in een werkplaats op een werkvloer zitten en ja ... Ze moeten hun
werk goed doen en ze vinden het ook belangrijk. Ge ziet dan: ze komen van niks en ze
bouwen toch iets op, maar ge ziet zelf ook dat ze streven naar kwaliteit, alhoewel, daar
wordt niet echt in gepusht, maar ge ziet dat. Ge merkt dat. Ik weet dat ze tevreden
zijn: ge hoort dat aan de uitspraken. Ge hoort hoe ze met de klanten bezig zijn. (I: Ze
gaan zo op de duur ook eisen stellen aan zichzelf zonder die ...) Zeker. (begeleider 4)
Hoewel welzijn in deze centra belangrijker is dan in de vorige, wordt het werkaspect vooral
benadrukt door de vergelijking te maken met bezigheidstherapie. Bij bezigheidstherapie is het
werkaspect in mindere mate aanwezig. Een echte arbeidsmatige activiteit, waarbij er echte
producten worden geproduceerd of diensten worden geleverd, is daar vaak niet aanwezig.
Arbeidszorg benadert in dit opzicht meer de activiteiten die in de arbeidsmarkt voorkomen, maar
waar zij omwille van allerlei factoren niet in kunnen meedraaien:
… Ze zijn niet met prutswerk bezig: ik spreek van de hele dag folderkes plooien; ze
zijn echt wel met iets nuttig bezig. Hun motoriek wordt beter: ze moeten toch veel
prutswerk in de andere betekenis doen in alles. Ze kunnen zich uiten. (…) … weet ge, in
het begin: arbeidszorg, ik heb erin moeten groeien en ik heb wel ontdekt dat het dat
exact is wat ik wou bieden aan jongeren of aan andere mensen. Dat soort arbeid. Dat
soort van werken. Waar ze zich goed in voelen, waar ze geapprecieerd kunnen worden,
waar ze zich nog nuttig in voelen, waar het geen bezigheidstherapie is. Dat is heel
belangrijk. Want het is dikwijls gedacht bij de start dat het hier bezigheidstherapie is,
maar men is volledig ingeschakeld en zodanig ingeschakeld dat ze precies het gevoel
hebben dat ze iets nuttig doen. Ik lever iets bij eigenlijk. Alhoewel ze uit zichzelf weten
dat ze niet hogerop geraken en niet kunnen meedraaien in het systeem dat nu
aangeboden is, vooral in de westerse wereld. In elk geval, dus ... Waar ik heel hard
achtersta. (begeleider 4)
In vergelijking met bezigheidstherapie lijkt arbeidszorg dus meer op echte arbeid. Een
vergelijking met werk in de reguliere sector betekent noodgedwongen inzien dat arbeidszorg geen
loonarbeid is. De doelgroepmedewerkers zijn zich hier volgens hun begeleider ten volle van
bewust:
(I: Ge zei daarjuist iets van volwaardig werk, hebt ge daar zicht op of de mensen
dat ervaren als volwaardig werk?) Nee, dat heb ik eens voor mijzelf zitten toetsen. Wij
houden die voor dat dat volwaardig werk is. Natuurlijk is dat een volwaardig werk, want
ze maken een product en werken dat af en dat is een afgewerkt product, maar zij
weten dat dat binnen een sociale sector-setting is. Dus zij weten dat het weeral de
hulpverlening i, die hen iets aanbiedt en ze weten ook dat het mijn rol en [naam collega
begeleider] rol is dat ze altijd door ons worden aanvaard, hoe ze ook zijn. Maar of wij
dan zogezegd het idee van volwaardigheid kunnen geven, dat denk ik niet als ge dat
vergelijkt met een reguliere arbeidssituatie, nee. Daar zijn ook die mensen; maar voor
hen is dat ook stigmatiserend: zo’n mensen van ‘kijk, wij zijn er voor jullie bezig te
houden’. Die beseffen dat goed; die beseffen dat potverkoffie zeer goed en dat moet
langs één kant ook frustrerend werken. (…) ‘t Is een zinvolle activiteit, pas op! Maar dat
jullie het gaan interpreteren als een evenwaardige arbeidssituatie: nee, want dat onderscheid zien ze duidelijk genoeg. Dat is nu eenmaal zo. (begeleider 1)
Door de gemengde doelgroepsamenstelling kunnen we er eveneens vanuit gaan dat de
perceptie van arbeidszorg bij de doelgroepmedewerkers verschilt. Zo zijn er de meer arbeidsmarktgerichten, die er alles aan doen arbeidszorg te doen gelijken op echt werk maar die het
vaak het moeilijkst hebben om arbeidszorg te zien als echt en volwaardig werk. Daartegenover
hechten de weinig arbeidsmarktgerichten er niet zoveel belang aan om de arbeidszorgactiviteit
zoveel mogelijk op een reële arbeidssituatie te doen gelijken. Het is echter wel deze groep van
doelgroepmedewerkers die arbeidszorg het meest als echt en volwaardig werk percipieert.
Bovendien is het zo dat hoe meer de doelgroepmedewerkers op de arbeidsmarkt gericht raken,
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hoe minder zij arbeidszorg zien als een volwaardig alternatief en hoe meer zij pogingen doen om
het erop te doen gelijken of hoe meer pogingen ze ondernemen om zo’n volwaardige job te
vinden, zoals blijkt uit volgend interviewfragment.
(I: Hebt ge dan ook de indruk dat ze dat hier ervaren als echt werk?) Sommigen
wel, anderen niet. Ik denk dat sommigen er echt geen benul van hebben wat echt werk
is. Ze zien dat wel als werk, maar het gaat veel te traag om echt werk te zijn. Ook de
mensen die vooruit willen: daar zie je dat wel aan. Daar gaan we soms te traag voor en
het is stilletjes aan toch tijd om te vragen om stilletjes aan een stap voort te zetten en
daaraan zie je dat ze op een bepaald moment de link leggen: “Nu is het geen echt werk
meer”. In het begin wel, want het gaat nog allemaal snel genoeg, voor ons soms te
snel. Maar vanaf dat het trager gaat voor hen, dan voelt ge ook dat het voor hen tijd is
om de stap te zetten en ze aanzien het ook niet meer als werk. (begeleider 4)

2.5

Werkorganisatie: arbeidsreglementering en –verhoudingen

In twee van deze drie centra is de arbeidsreglementering veel minder strikt dan in de vorige
drie centra. In het andere centrum is er wel een strikt reglement, dat volgens de begeleider
dikwijls te streng is voor de doelgroepmedewerkers die er werken:
(I: En op de regels die hier gelden, wordt daar streng op toegezien: bijvoorbeeld op
tijd komen.) Ja, daar wordt heel streng op toegezien. Dat is heel belangrijk. Het I s...
Daar heb ik het moeilijk mee, maar ge kunt niet anders hier ... (…) Daar heb ik het zelf
moeilijk mee, maar ge ziet ook inderdaad dat ze zich aanpassen en ze moeten aan die
regels voldoen, maar ik had ze graag de kans laten hebben dat het wat losser was als
eerst die moeilijke drempel overschreden is: ‘Ik kom toch al wat naar hier en het gaat
wat losjes en stilletjes aan ...’ (begeleider 4)
In de andere centra loopt het arbeidsproces dus minder gedisciplineerd. Wel wordt er van de
doelgroepmedewerkers verwacht dat ze verwittigen bij afwezigheid, maar zelfs als dit niet
gebeurt, wordt er niet echt zwaar aan getild. Meestal hebben ze er wel een goede reden voor:
(I: … Wordt er van iemand verwacht dat die de dagen die hij heeft opgegeven, dat
hij hier ook echt is?) Ja, het is wel zo dat we met iedereen hebben afgesproken dat het
altijd kan zijn dat ge niet kunt komen, van te verwittigen. Er is een antwoordapparaat
hier en ze hebben allemaal het telefoonnummer. Dus dat vragen we wel. Meestal
verwittigen ze zelf op voorhand van ‘kijk, volgende week moet ik naar de dokter’ of ‘ik
ga later zijn’ en dat is geen probleem. Maar af en toe gebeurt het eens dat er iemand
niet komt opdagen en dan informeren we achteraf wel naar de reden, waarom ze niet
zijn komen opdagen en negen op tien keer zijn dat wel aanvaardbare redenen.
(begeleider 3)
Omdat er aan sociale contacten zowel door de begeleiders als door de doelgroepmedewerkers
relatief veel belang wordt gehecht, worden er ook regelmatig vrijetijdsactiviteiten beoefend:
… Dat vind ik heel belangrijk en dan voor hen dat sociale: in plaats van heel de dag
altijd op hun studio te zitten, al eens buiten te komen. Ze zien andere mensen. Ze leren
terug wat in groep omgaan. Ze doen wat activiteiten soms buiten het werk. (I: Vindt ge
dat ook belangrijk dat ze ook buiten …?) Dat laat ik ze regelmatig wel horen. Wat
hebben we al gedaan? We zijn eens gaan sporten, gaan volleyballen. Maar er zijn
mannen die helemaal niet sportief zijn, maar die toen dan toch mee, omdat iedereen
meedoet. (begeleider 3)
Zo'n vrijetijdsactiviteit kan zowel een ontspannende als een vormingsgerichte activiteit zijn:
(I: Worden er ook veel activiteiten georganiseerd hier vanuit ...?) Ja, we proberen
om de veertien dagen een activiteit te organiseren. Dat kan zowel zijn eens naar het
feestcentrum gaan, als gaan picknicken, als gaan bowlingen, als gaan minigolven ... Er
is al eens een advocaat geweest om uit te leggen wat uw rechten bij arrestatie zijn. De
politie is hier al eens geweest rond veiligheid. Dat zijn zaken die we wel om de veertien
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dagen trachten te organiseren. (I: En merkt ge dat ze daar iets aan hebben?) Ja, met
de verkiezingen hebben we van Internet zo’n formulier afgehaald om te zien op wat ge
moest stemmen. Dat hebben ze hier ook gedaan, dus ... Ze hebben er iets aan en ze
vragen er ook naar. (I: Ge ziet dat ook aan de rest?) Ja, “wanneer gaan we nog eens
iets doen” en voorstellen en zo. (begeleider 4)
Een gemengde doelgroepsamenstelling, een verschillende perceptie van arbeidszorg en het
verschillend belang aan het arbeidsaspect impliceert dat niet alle doelgroepmedewerkers evenveel belang hechten aan de juiste arbeidsattitudes. Het aanleren van arbeidsattitudes wordt dan
ook individueel bekeken en aangepast naargelang van de arbeidsmarktgerichtheid van de doelgroepmedewerker. Voor diegenen die ooit nog wel de stap naar de arbeidsmarkt willen zetten,
moet het aanleren van attitudes, volgens de begeleider van arbeidszorgcentrum 3, eveneens een
doelstelling zijn van arbeidszorg:
… dan kun je hen dingen bijbrengen, waarden bijbrengen om in het arbeidscircuit
stevig in uw schoenen te staan en laat dat dan maar twee of drie jaar duren. Bij
anderen gaat dat misschien een paar maanden duren. Bij sommigen gaat dat misschien
een paar jaren duren. Dat weet ge niet. Maar dat zij misschien ooit die stap zetten, is denk ik - wel de doelstelling van arbeidszorg. Om dan duidelijk te werken met de voetnoot: het is geen verplichting (…) Maar toch dat ze stilletjes leren allerlei normen en
waarden die in de arbeid gelden: van op tijd komen, u houden aan afspraken die gelden
binnen dat project of binnen arbeid. Als zij heel stilletjes de tijd krijgen om dat te leren
en heel stilletjes met hun handen leren werken en direct te leren behangen … Er zijn
mensen bij die nooit iets hebben gedaan met hun handen, zal ik maar zeggen. Ze
hebben dat misschien wel gekund, maar ze hebben dat nooit geprobeerd, nooit eens
aangedurfd. Die krijgen dan binnen arbeidszorg de tijd en de ruimte om dat aan te
leren en op hun eigen tempo, rustig. Daarmee dat ons eigen tempo ook is: het moet
goed zijn, maar het mag zo lang duren als ge maar wilt. Het mag traag gaan, als het
maar goed is. Alles rustig en wie weet stappen ze ooit nog wel eens in het arbeidscircuit.
Werken rond attitudes zit sowieso ingebed in de werking van een ander arbeidszorgcentrum
maar wordt wel individueel aangepast aan elke doelgroepmedewerker:
… En ik werk rond attitudes dat ik denk wat men verwacht in de horeca of wat men
verwacht van een sociaal tewerkgestelde. Hoe verwacht men dat die bepaalde persoon
functioneert? Op basis daarvan zal ik mij daar ook wel op oriënteren, maar nu praktisch
voor dat uit te leggen, is dat individueel, is dat verschillend van iemand zijn gedrag en
karakter en ... (begeleider 1)

2.6

Visie van de centra wat betreft hun positie in de typologie

De visie van deze drie centra op de andere was minder eenduidig. Toch vermeldt één van de
begeleiders, die ook gedurende een beperkte periode de begeleiding van een ander centrum op
zich heeft genomen, dat de werkreglementering in zijn centrum strenger is dan in het andere:
(I: Dus ge werkt nu in een ander, ge hebt nu in een ander centra gewerkt, vindt ge
dat een leerrijke ervaring om daar een keer in mee te draaien?) Zeker, zeker en vast.
Omdat ge ook ziet hoe het er werkt en ge het verschil ziet met onze regels hier, die
regels die zwaarder liggen. Volgens de jongeren dan, want ik weet niet of het waar is,
want als ze mij zeggen dat ze er ergens toch soepeler mee zijn ... Ge moet wel
bepaalde regels hebben: op tijd komen en zo, dat wel. Maar die soepelheid is hier niet.
Dat is wel … (begeleider 4)
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3. Derde type van ArbeidsZORGcentra: de centra met de
klemtoon op zorg

Het derde type van arbeidszorgcentra neigt op het continuüm van welzijn tot werk meer in de
richting van het welzijnsaspect. Het zorgaspect van arbeidszorg staat bij deze centra centraal, dit
wil zeggen centraler dan bij de vorige twee groepen. Welke kenmerken onderscheidt dit cluster
nu precies van de overige twee? We zullen ze kort overlopen.

3.1

Doelgroepsamenstelling

De groepsamenstelling binnen deze drie centra is net zoals in de vorige centra gemengd,
maar het overgrote deel van de medewerkers zijn minder stressbestendig, meer hulpbehoevend
en weinig arbeids(markt)georiënteerd. Volgende begeleider geeft aan dat er een duidelijk verschil
is in capaciteiten tussen de doelgroepmedewerkers maar dat het merendeel duidelijk veel meer
nood heeft aan begeleiding op de werkvloer. Slechts een beperkt aantal kan vrij autonoom
werken:
(I: En is dat hier ook zeer uiteenlopend: de capaciteiten of de technische …) Ja, dat
wel. Wij hebben vooral mensen die als ge heel duidelijk uitlegt wat er precies moet
gebeuren van begin tot einde en dat een keer voordoet …, die dan op die manier aan de
slag kunnen en dan ga ik toekijken of het nog goed gaat. En anderzijds hebben we die
mensen die – waar ik daarjuist over sprak - die graag iets van begin tot einde zelf
aanpakken. Dat zijn zowat de twee uitersten. (begeleider 5)
Een aantal onder hen zijn, volgens deze begeleider, soms een beetje te zwak en staan dan
ook vaak aan de kant:
… er zijn bijvoorbeeld, er zijn hier wel een tweetal mensen die een beetje aan de
kant staan. Die zitten niet echt mee in het project, maar die hebben ook wel nood aan
bezigheid. Dus dat is zo, ja, kantje boordje eigenlijk een beetje. X heeft gezegd dat het
een beetje te zwaar is of teveel is. Dat is het enige moment dat het goed gaat. Eerlijk
gezegd zijn er momenten dat hij het gewoon niet ziet zitten. (begeleider 2)
Het gaat dan ook vaak om een doelgroep met een zware problematiek. Arbeidszorg is echter
slechts mogelijk wanneer aan bepaalde primaire levensbehoeften is voldaan. Zolang dat niet het
geval is, kan arbeidszorg nooit prioritair zijn voor de doelgroepmedewerkers:
… Dat ligt moeilijk omdat ik zo onlangs te horen heb gekregen van “ja, die is bij ons
buiten gevlogen [uit het opvangcentrum], maar kan die niet meedoen aan uw project?”
Die mag gerust meegaan van mij maar ja, ook mensen komen dan ook terug op straat.
En wat is dan de prioriteit voor die mensen? Dat is dan een dak boven uw hoofd. Dan is
dat arbeidsproject voor die mensen ook echt niet meer het belangrijkste. (begeleider 2)
De arbeidsmarktoriëntatie bij de doelgroepmedewerkers van de centra met een klemtoon op
zorg, is ook vrij gering. Dit zou volgens de begeleider van één van de centra te maken kunnen
hebben met het feit dat de meerderheid van de doelgroepmedewerkers in zijn centrum een
invaliditeitsuitkering ontvangt en dat zij minder arbeidsmarktgeoriënteerd zijn dan doelgroepmedewerkers in andere statuten:
(I: Merkt ge soms van mensen dat zij de reactie krijgen vanuit hun omgeving dat
wat zij doen misschien niet echt werken is voor hen?) Ik denk dat de meesten toch wel
aan hun omgeving duidelijk gemaakt hebben dat ze gewoon heel graag bezig zijn en
dat dat de enige manier is in hun statuut. Want het is zo, de meesten die dat ik hier
heb zijn mensen die invalide zijn. Een invaliditeitsuitkering. Misschien dat er toch wel
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een kloof is met anderen die misschien toch meer arbeidsgeoriënteerd zijn, in vergelijking met dezen. Dat is mijn mening. (begeleider 6)
De geringe arbeidsmarktoriëntatie blijkt bovendien ook uit de beperkte aandacht voor en
vraag naar doorstroming. Allereerst worden de begeleiders zelden of nooit geconfronteerd met de
vraag naar doorstroming bij de doelgroepmedewerkers. Een aantal wil gewoon niet meer
doorstromen en er wordt enkel aan doorstroming gewerkt wanneer de doelgroepmedewerkers
daar zelf expliciet naar vragen:
… Ik denk daar wel mee over na en zo, maar het is niet zo dat ik hier een bestand
heb van jobkes en dat ik ze probeer door te verwijzen. Zeker niet als ze er zelf geen
nood aan hebben. Er zijn ook mensen die hier zijn, die dat ook niet meer willen. Die
zeggen: “Ik heb dat al dikwijls genoeg geprobeerd; dat zijn altijd negatieve ervaringen;
ik wil gewoon hier zijn en ik kan goed leven met mijn uitkering”. Dan vind ik dat ook
OK. Ik zit niet aan die norm dat vast werk en betaald werk het enige goede is.
(begeleider 6)
Als er al een vraag naar doorstroming komt vanuit een doelgroepmedewerker en de begeleider constateert dat er ook een mogelijkheid bestaat, dan gaat men hierin zeer voorzichtig te
werk. Er wordt een concreet stappenplan opgesteld en er wordt aan de arbeidsattitudes gewerkt,
zodanig dat de einddoelstelling van doorstroming kan worden gerealiseerd. Deze doelstelling en
de specifieke aanpak die ermee gepaard gaat, geldt dan enkel voor de persoon in kwestie en
wordt dan ook individueel bekeken en aangepast:
(I: En als er u nu iemand van u …, ziet ge iemand evolueren, ziet ge dat die persoon
klaar is om een sociale werkplaats of een beschutte of een reguliere job te doen. Gaat
ge die daarin stimuleren?) Als wij dat constateren en die persoon constateert dat zelf
ook en die drukt zelf de wil uit, dan gaan we daar dieper op in. En dan wordt dat een
heel duidelijk, concreet stappenplan, zodanig ge een zicht krijgt van de weg voor uw
einddoelstelling, zijnde een beschutte werkplaats, zijnde het reguliere tewerkstellingscircuit, een plan dat we dan heel duidelijk gaan opdelen. (…) Dus de personen die er
echt om vragen en we zien de mogelijkheid ook zelf zitten, gaan we zoveel als we
kunnen proberen te helpen, ook naar arbeidsattitudes. (…) En dat zorgt wel voor een
verschil in wat de ene mag en wat de andere mag. Maar dat is dan ook duidelijk omdat
anderen weten dat de persoon meer mag doen in zijn doelstelling om in een beschutte
werkplaats te raken en door te stromen. Die anderen hebben het eigenlijk gemakkelijker. (begeleider 5)
Als de doelgroepmedewerker echter die vraag niet stelt of geen aanstalten daartoe maakt –
terwijl de begeleider toch merkt dat een bepaalde persoon ervoor in aanmerking zou kunnen
komen – wordt er bijna nooit op ingegaan. Soms wordt wel eens gepolst naar de interesse hiervoor bij de doelgroepmedewerkers, maar over het algemeen wordt het aan de doelgroepmedewerker overgelaten om zijn interesse duidelijk te maken:
… Maar als ik dat zelf denk, maar de persoon zelf voelt dat zo niet aan, of wil liever
hier blijven, dan ga ik dat niet echt forceren. Ik zal dan wel eens polsen van ‘zeg, zou je
geen interesse hebben om iets anders te gaan doen’ maar ik denk dat dat meestal
vanuit henzelf komt. Een echte job trekt eigenlijk toch altijd aan. (begeleider 6)
Gebrek aan interesse tot doorstroming bij een doelgroepmedewerker die er eventueel wel
klaar voor is, confronteert volgende begeleider zelfs met morele twijfels. Is het wel verantwoord
aan doorstroming te werken als je er niet 100% zeker van bent dat een persoon klaar is om door
te stromen. Uiteindelijk is de situatie totaal verschillend van de situatie op de arbeidsmarkt, zodat
men de kansen op succes van de doelgroepmedewerker toch niet volledig kan inschatten:
… Kijk, als die persoon het zelf niet zegt of zelf niet aanbrengt. We hebben ook altijd
zo’n twijfel van ‘iemand draait niet goed, maar werkt hier goed mee, functioneert hier
goed in deze arbeidscontext’. De vraag die ik mij persoonlijk dan altijd stel van ‘in
hoeverre is dat dankzij de manier waarop het hier georganiseerd is?’ En de manier
waarop het hier georganiseerd is, is helemaal anders dan de productieprocessen waarbij
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er wel druk is en waar het wel tempo is en als we gaan ervaren dat is ongeacht de druk
of het tempo dat iemand goed meekan of meedraait … Nu, ik kan er zo geen duidelijk
antwoord opgeven, ik heb er morele twijfels over. (I: Maar het is niet dat ge dan
zachtjes gaat aanbrengen van ‘allez, als die mensen er zelf niet over praten’, dan…) Ja,
tot nu toe is dat wel zo geweest. Maar het is ook voor een stuk zo omdat mensen die
juist als de begeleiders eventueel gaan denken ‘dat kan wel’ zij er eigenlijk al daarvoor
of ongeveer in dezelfde periode zelf mee afkomen. (begeleider 5)
Een doelgroepmedewerker volledig klaarstomen voor de arbeidsmarkt kan men, volgens één
van de begeleiders, onmogelijk realiseren binnen het arbeidszorgcentrum. Men kan wel werken
op een aantal domeinen die de doorstroming bevorderen, maar iemand er volledig op
voorbereiden kan men nooit: de eigenheid van arbeidszorg laat dat niet toe. Bijvoorbeeld op het
vlak van het ritme van het productieproces kan men nooit het tempo aanleren dat wordt vereist
op de arbeidsmarkt.
… Maar we zitten er binnen het team ook nog moeilijk mee. Die paar personen die
dat vragen of wensen: het is eigenlijk heel zwaar om dat op te nemen en om die
stappen in te delen plus dat ons productieproces er ook niet naar is om dat tempo aan
te leren dat vereist is in een beschutte werkplaats. (…) Voor mensen echt op
arbeidstempo te kunnen klaarmaken op een beschutte werkplaats of in het reguliere
arbeidscircuit, hebben wij soms niet genoeg werk vooraf om mensen tot die vereisten te
brengen om daar te kunnen werken. Dus, dat maakt het wel moeilijk. (…) Een
beschutte werkplaats gaat soms heel duidelijk iets monteren en heel de dag aan die
montage werken. En daar kunt ge op tempo werken, terwijl wij hier heel verschillende
dingen maken en ‘tempo, tempo, tempo maken’ kunnen wij niet bieden. (begeleider 5)
De aard van de doorverwijzers is de meest determinerende factor voor de doelgroepsamenstelling. Bij arbeidszorgcentrum 5 is de doorverwijzing vanuit de moederorganisaties, die
zich voornamelijk in de psychiatrie bevinden, in hoofdzaak verantwoordelijk voor de specifieke
doelgroepsamenstelling:
… De grootste groep is toch wel - ongeveer de helft daarvan - is toch wel van
psychische aard. En dan maken we misschien een verschil met andere arbeidszorgcentra: dat wij daar nogal, ook vanuit de moederorganisaties, dat vandaar ook
doorverwijzingen gebeuren dat dat zo wat een doelgroep is geworden.
Net zoals bij de vorige centra wordt er, omwille van het belang van de sfeer en de samenhorigheid, bij de selecties vooral gekeken naar de groepsdynamiek. Past de persoon bij de groep?
Wordt door zijn aanwezigheid de rust en de orde niet al te veel verstoord?
… Ik zou dat proberen af te wegen en weer in functie van de groep … Functioneert
dat binnen de groep, is de groep bereid om zo iemand op te nemen, want dat kan niet
alleen van de begeleider komen. Daar moet ook respect voor zijn vanuit de groep en
dat is gewoon een taak van de begeleider om daar open voor te staan en daar mee aan
te werken. (begeleider 6)
Afwijzen van een doelgroepmedewerker gebeurt zelden of nooit. In één centrum gaat men
daarin zeer ver, hoewel de begeleider zelf zich daar wel degelijk van bewust is:
… Het gebeurt soms dat ik iemand meeneem die niet onder invloed is, maar toch de
dag ervoor serieus was doorgezakt of zo en als ik dat weet … Het is natuurlijk ook een
beetje afhankelijk van in hoeverre ik die persoon al ken. Want als het iemand nieuw is,
weet ik dat niet direct en dan ben ik ook eerder voorzichtig. (…) Dat is moeilijk: ik weet
ook niet hoe die gaat reageren, hoe gaat die functioneren, hoe gaat die zich op één of
andere manier in een situatie anders gaan gedragen. Dat kan ik niet weten, maar er
zijn een aantal mensen, waar ik dat nu wel van weet en dan weet ik dat dat kan, dat
die handelbaar is. Alleen vraagt dat iets meer aandacht, maar dat kan. (begeleider 2)
En toch blijft ook het arbeidsaspect voorop staan, zoals blijkt uit het verhaal van de begeleider
van arbeidszorgcentrum 6, over een ex-deelnemer:
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… Dat was echt iemand voor in een buurthuis: minder actief, maar op elkaar betrokken. Die kwam hier duidelijk niet om te werken. Daar ben ik dan ook vrij streng in
geweest: die kwam hier eigenlijk ook om te eten en koffie te drinken en ik heb daar een
grens aan gesteld en dan is hij dus ook afgehaakt. Dat is misschien toch een manier
van selecteren dat ge op bepaalde momenten toch die gerichtheid hebt van ‘het begint
hier een beetje uit de hand te lopen’. (begeleider 6)

3.2

Aan- of afwezigheid van werkdruk en de reacties daarop

De arbeidszorgcentra van dit type worden alle drie gekenmerkt doordat werkdruk quasi
volledig afwezig is. Dat komt, volgens één van de begeleiders, omdat de doelgroepmedewerkers
zo’n druk niet aankunnen. Een bijkomende reden is dat het om vrijwilligerswerk gaat, waardoor
het ethisch niet verantwoord zou zijn de doelgroepmedewerkers onder druk te laten presteren:
… Het is echt niet met die druk. Dat zeggen ze ook: “Die stress is hetgeen dat ik op
het andere werk niet aankan”. Dat is belachelijk om dat hier zo te gaan creëren. Bovendien is het nog allemaal vrijwillig ook, dus moeten ze dat niet gaan uitbuiten.
(begeleider 6)
Te hoge druk zou er zelfs de oorzaak van kunnen zijn dat een doelgroepmedewerker afhaakt.
Toch hebben we gezien dat ook te lage werkdruk kan leiden tot afhaken. Vandaar dat een hogere
werkdruk pas in het arbeidsproces wordt geïntroduceerd op vraag van de doelgroepmedewerker.
De werkdruk wordt dan ook individueel aangepast:
… De meeste mensen die hier bezig zijn, moeten kunnen bezig zijn, maar als de
druk te veel wordt, haken ze af. Daarom dat ik ook zeg dat ik individuele begeleiding
belangrijk vind omdat de ene mens iets meer druk nodig heeft dan de andere. En als ik
merk dat ik tegenover iemand de druk te weinig leg, gaat die zich op de duur vervelen
en dan zou die kunnen afhaken. Ik bekijk dat altijd individueel. (begeleider 2)
Een reden om de werkdruk voor een bepaalde doelgroepmedewerker te verhogen, is de
voorbereiding tot doorstroming naar de arbeidsmarkt. In dat geval begint men de werkdruk
geleidelijk aan te verhogen door kleinere doelstellingen te formuleren op korte termijn, door
bepaalde verwachtingen met betrekking tot het arbeidsproces te stellen aan de individuele doelgroepmedewerker:
(I: Dus de medewerkers zelf ervaren niets van druk of …) Dat hangt ook weer
persoonsgericht per medewerker ervan af. Bijvoorbeeld is er een medewerker die naar
een beschutte werkplaats zou doorvloeien en daar is het natuurlijk weer belangrijk om
de normale druk te installeren. Zo proberen we persoon per persoon toch die druk
individueel te bepalen. Sommige mensen worden aan een bepaalde verwachting gesteld
van ‘begin er nu aan’ en tegen de middag dat zeker klaar heeft en ge dat ‘s morgens
ook zegt. “Als gij goed doorwerkt, zult gij deze middag wel klaar geraken”. Dat is dan
wel een bepaalde verwachting uiten, maar een waarvan we zeker zijn dat het doenbaar
is. En dan is eigenlijk het effect dat dat klaar is al op zich belonend doordat die weet dat
die verwachting gesteld is en dat die gehaald is. Maar ja, daar wordt ook weer heel hard
mee gespeeld van persoon tot persoon. (begeleider 5)
Toch zijn er aan bepaalde vormen van ‘tijdelijke’ werkdruk ook positieve effecten verbonden:
zij kunnen een bron van voldoening zijn voor de doelgroepmedewerkers. Het is eerder de
constante druk die negatieve effecten genereert:
(I: Wordt er langs een of andere kant druk uitgeoefend of is er absoluut geen druk
voor bepaalde resultaten die ge moet bereiken?) In het algemeen niet. Het kan bijvoorbeeld eens zijn naar Portival toe. (…) En dat beetje druk dat er dan is, moeten we klein
krijgen, want Portival zorgt ook voor een voldoening van ‘we hebben het klaar gekregen
en de mensen gaan het zien’. Dat is geen probleem. Het is eerder de constante druk
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van ‘het moet vooruit’. Daar kunnen ze niet tegen en daar kan ik ook niet tegen.
(begeleider 6)
Binnen deze drie centra konden nagenoeg geen stressverwekkende factoren worden teruggevonden. Ze worden bijna allemaal weggewerkt. Daarvoor worden technieken gehanteerd zoals
bij de vorige cluster van centra. Zo worden er bijvoorbeeld eenvoudige jobs gecreëerd voor die
doelgroepmedewerkers voor wie de arbeid te zwaar is:
… Er zijn er anderen die hier inderdaad zo wat komen voor de gezelligheid die dan
verantwoordelijk zijn voor het koffie maken, maar die eigenlijk niet bezig zijn met de
boot. Het is echt zo dat dat van mens tot mens zo wat verschillend is. (…) Hier is
iemand die verantwoordelijk is voor de koffie en voor de soep ‘s middags en zo. Dat is
gewoon uit frustratie van hem en van mij: dat technisch werk bleek te moeilijk te zijn.
Het was heel moeilijk om dat uitgelegd te krijgen. Ik heb dat altijd zelf gedaan om dat
uit te leggen. Maar dat is nog aanvaardbaar, maar dikwijls had hij het ook verkeerd
begrepen en hij voelde zelf dat het hem niet lag. Hij vindt het plezant koffie te maken
en hij roert graag in de soep en hij wast graag af en dat is voor mij heel gemakkelijk. Ik
moet er niet meer aan denken. Vroeger was dat altijd zo: takenverdeling en schema’s.
Hij zegt dat hij dat graag doet en dan heb ik hem die taak gegeven en hij is dus ook
verantwoordelijk daarvoor en dat is een van de weinige verantwoordelijkheden die ik
hem kan geven. (begeleider 6)
In arbeidszorgcentrum 5 was vroeger een hersteldienst ondergebracht. Men heeft deze
productie op bestelling echter volledig laten vallen omdat dit soort van activiteiten te stresserend
bleek voor de doelgroep en ook voor de begeleider die alle extra druk moest opvangen. Sindsdien
legt men zich enkel nog toe op de verkoop:
(I: En is er ook druk van een andere aard, bijvoorbeeld om een bepaald aantal
producten gerealiseerd te zien op een bepaalde termijn. Is dat er?) Nee, daar hebben
wij gelukkig geen last van. Wij hadden dat in het verleden met ons fietsenatelier: het
werkte zo dat klanten rechtstreeks een fiets konden binnenbrengen voor een reparatie
of om na te kijken of om een nieuwe fiets te bestellen. Maar daar zijn we wel helemaal
van afgestapt met de reden dat dat echt voor teveel druk zorgde. Je had enerzijds de
werkdruk naar de medewerkers toe en dan stonden klanten te klagen van ‘Ja, dat is
nog niet af’. Anderzijds, de werkdruk voor mijn collega dat die op de duur al heel
moeilijk nog op de werkvloer kon staan en dat die constant klanten moest gaan
opbellen van ‘Sorry, het zal wat later zijn’. Dus we hadden eigenlijk veel meer klanten
dan dat we aankonden die dan eigenlijk een maand moesten wachten om geholpen te
worden. (begeleider 5)
Een andere manier om stressverwekkende factoren weg te werken, komt alleen in deze
cluster van arbeidszorgcentra voor; de verantwoordelijkheid voor de eindafwerking wordt bij de
begeleiders gelegd. In de overige centra wordt de eindafwerking in de handen van de doelgroepmedewerkers gelegd; er wordt van hen een zekere kwaliteit geëist. De begeleider gaat ervan uit
dat deze verantwoordelijkheid toch alleen maar zorgt voor frustratie en dus ook voor extra druk
op de doelgroepmedewerkers:
… Sommige dingen - bijvoorbeeld eindafwerking van bepaalde producten, zowel bij
de fietsen als bij de andere - worden sowieso door de begeleiding gedaan omdat
sommige dingen … – dat hangt ook heel hard van de populatie van de medewerkers af maar bepaalde dingen waarvan ge zegt: “Dit ga ik als begeleider afwerken, want anders
gaan de personen die ik eraan zet er door gefrustreerd geraken”. Bijvoorbeeld voor een
busversnelling: dat is iets dat de begeleider van de fietsen altijd zelf zal doen, omdat
als ge het aan iemand anders van de medewerkers geeft, dat frustratie wekt. Natuurlijk
is het zo binnen een productieproces dat ge van die dingen er zo weinig mogelijk hebt
opdat ge tijd hebt om te begeleiden en dat ge dan niet met zulke dingen moet bezig
zijn. (begeleider 5)
Bovendien is het de visie van de begeleiders dat van de doelgroep waarmee zij werken niet
kan en mag worden geëist dat ze rendabel zijn. Dit zou een te grote werkdruk veroorzaken en het
concept en de eigenheid van arbeidszorg in het gedrang brengen:
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… Uiteindelijk halen we het materiaal, het aangekochte materiaal er volledig uit plus
een groot stuk van die onkostenvergoeding. Al de rest zoals verwarming, investering in
machines wordt er helemaal niet uitgehaald. Dus werkgereedschappen en boren. En we
streven er ook niet naar om dat eruit te halen. We zouden ernaar kunnen gaan streven,
een lopende band installeren en dan kunt ge dat wel halen. We zouden dan misschien
ook wel andere mensen moeten gaan zoeken. Maar dat is absoluut zeker niet de bedoeling want dan gaan we voorbij aan ons doel. (begeleider 5)
Toch zijn niet alle rendabele activiteiten uitgesloten voor deze doelgroep:
(I: Vindt gij het een optie om de activiteiten die gebeuren meer rendabel te maken
of is dat uitgesloten?) In de context van boten is dat uitgesloten, denk ik omdat dat
bijna niet mogelijk is. Zoals arbeidszorgcentrum 6 nu draait, is die kostendekkend. Dus
het is niet zo dat wij op termijn van de opbrengst van de Trotter gaan kunnen lonen
uitbetalen, denk ik. We moeten echt alles gaan herzien en als we veel commerciëler
varen dan moeten we de boten eigenlijk heel anders bouwen, maar dat is niet onze
optie. (…) Maar ik denk niet dat wij echt rendabel gaan kunnen zijn. Want dat past niet
binnen dit soort concepten. (…) Ik denk wel dat met deze doelgroep iets te doen is dat
rendabel is en in die zin zou ik het dus positief vinden, maar ik denk dat het met boten
niet mogelijk is. Ik bedoel: vakmannen kunnen tegenwoordig ook niet meer overleven.
Het gaat heel moeilijk in de botensector. Ik denk dat het voor ons daar nog veel
moeilijker zal gaan en in die zin denk ik ook dat het belangrijker is om op de latente
functies door te gaan en zo verder, dan als wij die economische druk erbij gaan halen.
Dat is wat we juist gezegd hebben dat als we rendabel willen zijn, dan moeten we van
sector veranderen; het gaat niet anders. En dat is heel slecht. Maar ik denk dat als de
combinatie er zou kunnen zijn, waarom niet? Als ik ooit ergens een mogelijkheid zie of
uitvind of dat iemand dat uitvindt. Ik bedoel dat is zeker niet ik alleen (begeleider 6)

3.3

Belang van begeleiding in het totale takenpakket

We kunnen er vanuit gaan dat in de centra waar de klemtoon ligt op zorg, de begeleiding van
de doelgroepmedewerkers van groot belang zal zijn. En inderdaad, de richtlijn om de begeleiding
binnen arbeidszorg te beperken tot nuldelijnszorg wordt door de begeleiders vaak als zeer
problematisch ervaren. Er wordt geprobeerd de doelgroepmedewerkers zo snel mogelijk door te
verwijzen maar omdat dit niet altijd mogelijk is, wordt er vaak meer aan begeleiding gedaan dan
strikt genomen is voorzien:
… Voor de rest inzake afbakening van nuldelijnszorg, eerstelijnszorg. Je zou ook in
die richting iets strikter uw doelstelling kunnen gaan formuleren. Mijn vraag is dan ook
of dat ook weer niet afhangt van de aard van de mensen. Wij proberen ons te richten
op nuldelijnszorg, maar soms is dat echt niet mogelijk dat ge dat mensen aandoet. Die
hebben meer nodig zodat ge soms centrale figuur moet gaan spelen (…) We pakken
soms meer op dan nuldelijnszorg, maar we proberen dat toch zo snel mogelijk door te
schuiven. Zo snel mogelijk, allez, voor dat er plaats gevonden is, waar dat mensen
kunnen heengaan, blijven we wel andere dingen doen dan wat eigenlijk officieel niet
onze taak is. Nu, dan zou ge kunnen gaan zeggen dat ge die doelstelling kunt gaan
afbakenen en nuldelijnszorg: nuldelijnszorg is nuldelijnszorg, maar in de praktijk is dat
niet haalbaar. Tenzij dat er dan naast arbeidszorg iets is van co-arbeidszorg of zo.
(begeleider 5)
De nood aan begeleiding bij de doelgroepmedewerkers is dan ook vaak zeer hoog, wat een
enorme werkdruk voor de begeleiders met zich meebrengt:
(I: Eisen zij te veel aandacht of tijd op die ge niet kunt gebruiken?) Ja, dat wordt
door iedereen zo wat ervaren. De druk is echt heel hoog. (begeleider 5)
Geen begeleiding geven aan diegenen die er nood aan hebben, kan ertoe leiden dat de doelgroepmedewerkers afhaken. Vandaar dat begeleiding vaak voorrang krijgt op het werk zelf:
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… Hier is dat anders. Zij komen echt vanuit hun eigen dingen naar mij. Ja, soms heb
ik wel van ‘ik vind dat ik er moet op kunnen inspelen of dat ik daar naar moet luisteren
en dat dat een stukje erbij hoort dat ge niet kunt zeggen dat ge u enkel met arbeidsactiviteiten gaat bezighouden’. Dat kunt ge gewoon niet. Ge kunt daardoor gaan
afhaken, volgens mij. Allez, dat is gewoon zo. Ge zit met een zekere vertrouwensrelatie
op de duur met die mensen en dan heb ik zoiets van als die mensen met een probleem
naar mij komen en ik moet dan zeggen: “Ja sorry, daar ben ik hier niet voor in functie.
Dan moet ge maar naar daar, naar die persoon”. Ik denk dat dat hard zou aankomen.
(begeleider 2)
Het is inderdaad die vertrouwensrelatie tussen de begeleider en de doelgroepmedewerkers die
ervoor zorgt dat het arbeidszorgcentrum de ideale plaats is om aan begeleiding te doen. De
informele omgang in de arbeidssituatie maakt dat de begeleiding een heel stuk gemakkelijker
verloopt dan de formele begeleiding:
(I: Maar zijn er eigenlijk veel mensen die dan zo met hun problemen afkomen?) Ja,
het is zo, tijdens het werk. Ik heb zo … Ik heb dat eigenlijk altijd al een stuk gehad,
vroeger als ik in andere centra werkte als begeleider. Ge komt eigenlijk heel veel te
horen van die mensen, terwijl ge er met samenwerkt, omdat dat ook alleen op een
manier gebeurt. Het vroegere centrum waar dat ik werkte, had ook zowat die
ingesteldheid en ik sta daar mee achter, omdat ik zoiets heb van ‘achter een bureautje
mensen ontvangen, nee’. Die mensen hebben het meestal al moeilijk om die stap te
zetten. Maar ik heb zoiets van: ge kunt die mensen beter gaan halen en rustig
omgeven, in een sfeer waar ze zich ook goed in voelen. Dan gaan ze zich ook makkelijker naar u toe kunnen profileren. (begeleider 2)
Bovendien bestaat er bij één arbeidszorgcentrum en zijn doorverwijzers, die hier vaak de
externe begeleidingsorganisaties zijn van de doelgroepmedewerkers, een verregaande wisselwerking. Wanneer de begeleiders aanvoelen dat er iets schort bij één van de medewerkers,
geven zij dit door aan deze organisaties. Omgekeerd wordt er ook raad gevraagd aan de begeleidende organisaties omtrent sommige doelgroepmedewerkers. Op die manier kan de begeleiding
in beide organisaties worden geoptimaliseerd:
… als we merken dat als er van een bepaalde persoon een aantal hulpverleningsinstanties rondhangen of een aantal instanties er mee werken en we merken van kijk,
blijkbaar is de communicatie niet goed of is dat toch ook niet al te best op elkaar
afgestemd of we merken dat ze van ons nogal veel verwachten buiten dat werken …
Dan nemen we zeker toch al contact op met die hulpverleningsinstanties die die
persoon ook nog helpen op andere vlakken. (I: Ja, dus voor persoonlijke begeleiding
wordt er meestal ook wel beroep gedaan op die organisaties?) Ja, dat is de andere
richting. Als we niet goed weten van ‘die doet dit of dat,’ hoe we er nu mee moeten
gaan omgaan, dat we dan eens …- altijd in samenspraak met de medewerker met de
vraag of dat kan of mag - nemen wij wel eens contact op met andere instanties.
(begeleider 5)
Als begeleiding inderdaad zo’n belangrijke plaats inneemt in het arbeidszorggebeuren, kunnen
we ons de vraag stellen of er veel belang wordt gehecht aan de functioneringsgesprekken. In het
algemeen wordt het belang van deze gesprekken voor de doelgroepmedewerkers door de
begeleiders wel erkend. Toch ervaren de begeleiders dat de nood aan deze gesprekken niet gelijk
loopt voor de verschillende doelgroepmedewerkers. De belangrijkste reden voor deze verschillende behoeftes is het al dan niet extern begeleid worden van de doelgroepmedewerkers. De
doelgroepmedewerkers die extern worden begeleid, hechten niet zoveel belang aan de functioneringsgesprekken. De doelgroepmedewerkers zonder externe begeleiding daarentegen eisen zelfs
soms dagelijks zo’n gesprek; de nood aan begeleiding ligt bij hen duidelijk veel hoger:
(I: En er wordt ook zo opgelegd om onder het werken functioneringsgesprekken te
doen, gebeurt dat?) Dat gebeurt niet altijd, ik geef dat toe, maar dat heeft ook een stuk
te maken met de wisseling van mijn groep. Ik heb dat trouwens ook gezegd op ANA.
Dat is heel gemakkelijk als ge een vaste groep hebt. Ik zal nu zeggen, een groep van
een half jaar met dezelfde mensen. Dan kunt ge inderdaad een functioneringsgesprek
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doen, maar het gebeurt soms dat uw groep zodanig wisselt, dat dat op twee, drie
weken zich gaat wijzigen en ik kan moeilijk elke week een functioneringsgesprek gaan
doen. Dat is absurd. Ge moet mensen ook de ruimte geven en ik moet zelf ook de tijd
kunnen nemen om die mensen wat te kunnen observeren om te kijken van ‘er zit
vooruitgang in’ of ‘ik moet ze daar een stuk in bijsturen’ en dan doe ik dat wel met
functioneringsgesprekken. (begeleider 2)
Door de aard en de problematiek van de doelgroep is de nood aan informatie en ondersteuning bij de begeleiders vrij hoog. Als zich een acuut probleem voordoet, contacteren de
meeste begeleiders hun collega-begeleiders:
… Maar er zijn wel een aantal dingen die zwaar zouden kunnen worden. Als ge echt
met iemand zit met een zware problematiek, en het zelf niet goed weet en dan staat ge
er alleen voor als begeleider. Dan wordt dat wel zwaar. En ik heb al eens gehad dat ik
echt iets niet goed wist. Dan heb ik ook gebeld naar een collega van een ander arbeidszorgcentra. (begeleider 6)
Dat de vraag naar ondersteuning en informatie van de begeleiders zich frequent voordoet,
blijkt eveneens uit het feit dat er stilaan specialisaties groeien bij de begeleiders: elke begeleider
heeft blijkbaar zijn eigen domein of specialiteit:
… En dan binnen ANA, hoe verlopen daar de samenwerkingen? Ik heb eigenlijk heel
goede contacten en het begint ook stilletjes aan beter en beter te gaan om de kans te
hebben voor wat ik bij wie moet zijn. We beginnen zo stilletjes aan ook specialisaties te
krijgen. Ik twijfel ook niet of ik daar gebruik van moet maken. Het is niet zo dat ik zeg
van ‘ik ben begeleider, ik ben professioneel bezig, maar ik moet het allemaal wel
weten’. Nee, uiteindelijk wil ik mijn werk goed doen en ik wil echt wel met hen contact
opnemen. Aan die mensen zou ik dat wel willen vragen. (begeleider 6)

3.4

Benadering van het arbeids(zorg)gebeuren

Ook deze centra horen thuis binnen het concept van ‘arbeidszorg’ en het arbeidsaspect is
daarom sterk aanwezig. Toch is binnen deze centra, in vergelijking met de overige, meer
aandacht voor het welzijnsaspect.
… Dat is voor mij altijd het belangrijkste: het werk moet goed kunnen gebeuren en
daar komt heel die menselijke factor erbij. Het is niet dat het werk primeert op de mens
bij mij. (begeleider 6)
Hoe uit zich dan die voorrang van welzijn concreet? Een voorbeeld is de afbakening van de
pauzes. Indien er tijdens de pauzes een goed gesprek wordt gevoerd, durft de pauze wel eens
uitlopen: in dat geval is het gesprek zelf belangrijker dan het werk:
(I: Wordt er ook geprobeerd om zoveel mogelijk een echte arbeidssituatie te
creëren?) Nee, ik denk dat dat wel meevalt. De pauze is ook niet echt met een bel die
afloopt. Zo’n dingen, nee, daarvoor komen ze niet. Als we met een goed gesprek bezig
zijn, dan kan de pauze tot een half uur uitlopen. Als ik merk van ‘er is niets meer te
vertellen’, dan zal ik wel initiatief nemen om terug in gang te geraken, maar zeker niet
met de klok of ook niet als we aan iets bezig waren en dat is gedaan en binnen tien
minuten is het pauze, dan beginnen we voor die tien minuten niet aan iets anders.
(begeleider 6)
Het ondergeschikt belang van het werkaspect komt ook tot uitdrukking in de aandacht die
wordt besteed aan activiteiten die niet direct met de werksituatie te maken hebben. Zo geeft
bijvoorbeeld één van de begeleiders aan dat, indien er een vrij te bepalen budget zou worden
toegekend aan het arbeidszorgcentrum, dit in de eerst plaats aan vrijetijdsactiviteiten zou
moeten worden besteed:
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(I: Als er nu bijkomende werkingsmiddelen zouden zijn, wat zou dan het eerste zijn
wat ge ermee doet?) We hebben ergens nog vrij primair sanitair. Daar wordt aan
gewerkt, maar waarschijnlijk zullen we een container kunnen krijgen van elders, dus
daar moeten geen financiële middelen meer naartoe. Wat zou primair zijn? Ik denk dat
een paar vormingsactiviteiten en vrijetijdsactiviteiten …., zou ik graag wat meer doen:
tot nu toe – ik werk hier nu negen à tien maanden - zijn we eens een keer gaan bowlen
en nog een keer gaan zeilen. Dat zeiltochtje hadden we dan nog gekregen zogezegd in
ruil voor het werk dat we eraan gedaan hadden. Dat bowlen, dat was dan met Kerstmis
en zo, maar eigenlijk kunnen wij heel weinig van dat soort dingen doen. Want ook zo’n
rondleiding ergens in een museum of zo dat heb ik al een paar keer laten vallen of dat
kunst hen ook interesseert want we hebben zo dat beeld dat dat niets is voor iemand
hier, maar blijkbaar is daar toch wel interesse voor. En zo’n dingen zou ik meer willen
doen en daar zou ik zeker ook een aparte kas voor willen. (begeleider 6)
Het creëren van een arbeidssituatie die de reële situatie benadert is vaak dan ook geen
prioriteit van de begeleiders. Het belang van een vergoeding wordt dan ook niet gezocht in het
creëren van een echte arbeidssituatie. Volgens de begeleiders is het belangrijker dat een
vergoeding kan zorgen voor een vorm van waardering bij de doelgroepmedewerkers.
… Dat [een vergoeding] kan misschien inderdaad hen ten goede komen, maar ik
denk vooral het aspect dat ze er mogen zijn; ik denk dat dat zeer belangrijk is. Ik denk
dat dat veel belangrijker is. Niet alleen een vergoeding krijgen, maar uiteindelijk
bevestigd worden in wat dat ze doen. Dat is voor mij altijd doorslaggevend. Een
vergoeding … Ik vraag dat de meesten ook niet. Ik vraag daar ook niet achter en ze
weten ook wel dat in andere projecten of andere opvangcentra dat daar een vergoeding
wordt gegeven. Ik denk ook niet dat ze daar echt aan tillen, want dan zouden ze er al
lang over bezig geweest zijn. Ik denk vooral bevestiging, dat ze daar wel echt …
gewoon, een schouderklopje. (begeleider 2)
Hoe percipiëren, in de ogen van de begeleiders, de doelgroepmedewerkers arbeidszorg dan?
Voor de meeste doelgroepmedewerkers blijkt arbeidszorg meer een bezigheid te zijn dan echt,
volwaardig werk:
(I: Denkt ge dat ze dit hier als echt werk ervaren?) Een aantal wel, maar de
meesten … Ik heb iemand gehad – maar die is nu ook niet meer hier - en die zei dat het
gewoon ‘wat bezig zijn’ was en zo. Wat onder de mensen zijn. (begeleider 6)

3.5

Werkorganisatie: arbeidsreglementering en –verhoudingen

Het arbeidsproces gaat er over het algemeen weinig gedisciplineerd aan toe, met uitzondering
voor diegenen die interesse hebben getoond voor doorstroming.
… mensen die graag willen doorstromen naar de beschutte werkplaats, daar gaan
we op de duur wel van verwachten dat ze op de middag kunnen roken en tijdens de
pauzes, maar daar tussenin niet meer. En dat zorgt wel voor een verschil in wat de ene
mag en wat de andere mag. (begeleider 5)
Het vrijblijvend karakter van de arbeidszorgactiviteiten wordt sterk benadrukt:
… En dan spreek ik er eens mee af en heb er eens een gesprek over wat die noden
zijn, wat wil die eigenlijk doen en wat kan die doen. Heeft die er inderdaad ook wel
interesse voor, want uiteindelijk moet het vrijblijvend blijven. Het moet geen verplichting zijn om naar hier te komen werken, maar dat ze eigenlijk een stukje uit interesse …
(begeleider 2)
Eén van de weinige regels in één van de centra is het komen werken op de dagen die vooraf
zijn opgegeven en dit omwille van de werkplanning:
… Ik heb gezegd van “Kijk, we kunnen niet samenwerken, als gij niet op zijn minst
kunt zeggen: die halve dag kom ik vast”. Dat is een vaste voorwaarde, denk ik, een uur
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hier komen is denk ik de moeite niet. En u niet kunnen vastzetten, daar kan ik niet mee
werken, want ge hebt dat nodig voor een werkplanning. (begeleider 6)
Het belang dat wordt gehecht aan arbeidsattitudes is vrijwel tegenovergesteld aan de eerste
cluster van arbeidszorgcentra. Daar waar in de eerste cluster vooral werd getracht de arbeidsmarktgerichtheid van jongeren te bevorderen, wordt in dit centrum eerder in de tegenovergestelde manier gewerkt. Jongeren weten namelijk vaak nog niet wat ze willen, ze zijn heel
onrustig. Ze komen op heel onregelmatige tijdstippen werken omdat ze nog volop op zoek zijn
naar een echte job. Volgens de begeleider zou het echter beter zijn deze zoekactiviteiten tijdelijk
te staken en in het arbeidszorgcentrum ‘op hun gemak’ proberen uit te vinden wat ze willen:
… Er zijn er die wat willen rusten en zich hier nog wat willen komen amuseren en
nog onder het volk zijn. Terwijl bij die jongeren, merkt ge nog meer een onrust van ‘ik
wil nog iets anders gaan doen. Dit is een tussenfase’. En die komen dan dikwijls ook
onregelmatiger dat die echt zo zoeken naar iets anders, maar dit als tussenfase bezien.
En dat vind ik ook waardevol, maar ik zeg het die blijven in het algemeen minder lang
of doen tussendoor eens wat interim-werk of zo. (I: En waar zijn die dan naar op zoek,
naar een gewone job?) Ja, eigenlijk wel en in bepaalde gevallen is dat zeker ook
mogelijk. Maar soms denk ik dat ze beter hier wat langer zouden blijven: drie tot vier
maanden aan een stuk. Dat ze echt op hun gemak zijn en dat ritme te pakken hebben
en dan pas gaan solliciteren, als ze hier komen en half werkritme hebben en dan gaan
solliciteren, maar ja, ge kunt ze ook niet tegenhouden. Ik neem dat aan, als ze iets
kunnen verdienen, dat ze dat dan ook gaan doen. (begeleider 6)
Het betalen van een vergoeding zou er dan toe kunnen bijdragen dat de drang om zoekactiviteiten voort te zetten wordt getemperd, omdat zij vaak om financiële redenen nog steeds op
zoek zijn naar een job. In tegenstelling tot de eerste cluster dient de vergoeding in deze centra
dus niet om een arbeidssituatie te creëren en op die manier de arbeidsmarktgerichtheid te
bevorderen, maar om moeilijke periodes te overbruggen en de arbeidsmarktgerichtheid uit te
stellen:
(I: Dus soms zijn ze een beetje overhaast?) Ja, ik denk dat. Dat ze beter op het
gemakje tot rust komen, maar dat is niet alleen hun probleem. Veel mensen zitten daar
achter van ‘ge moet zo rap mogelijk iets vinden’. Ze willen dat natuurlijk zelf ook. Maar
ik denk dat bijvoorbeeld het mogen uitbetalen –eventueel mogen wij 40 fr. per uur
uitbetalen- dat dat effect zou kunnen stoppen en dat dat voor een aantal mensen zo
voor de moeilijke periodes een overbrugging maakt. Dat er veel mensen die in een
moeilijke periode zeggen: “Nee, ik ga niet. Ik heb er toch niets aan”. Als dat er was,
maar het is eigenlijk bijna symbolisch: het is bijna niets. Dat dat toch wel een beetje
zou kunnen afvlakken, voor een beetje. (begeleider 6)
De geringe nadruk op attitudes uit zich ook in de zeer informele omgang tussen de begeleider
en de doelgroepmedewerkers:
(I: Zijn die attitudes voor u belangrijk dat ze …?) Bepaalde attitudes wel, zoals dat
op tijd komen, dat is voor mij belangrijk of het verwittigen. Dat is echt belangrijk,
anders zou ik gewoon geen mens zijn. Dan zit ge daar en bent ge aan het wachten op
hen. Het is niet zo dat ik verwacht dat ze mij met mijn achternaam aanspreken zoals
dat op echt werk zou kunnen gaan. Dat helemaal niet. Integendeel. Ook niet ander
respect voor mij dan voor elkaar of zo, dat zijn volgens mij geen attitudes die nodig
zijn. Misschien dat als ge naar vast werk gaat zoeken dat ge dat wel nodig hebt. Maar
dat is niet bij de mensen die nu hier zijn, want dat zou kunnen dat anderen daarnaar op
zoek zijn, dat zoeken ze hier niet. Ze zoeken gewoon contact, werken, een babbeltje,
zinvol bezig zijn. (begeleider 6)
De arbeidsverhoudingen tussen begeleider en doelgroepmedewerkers zijn inderdaad zeer los
te noemen, van een hiërarchie is dan ook absoluut geen sprake:
… In het begin was dat heel moeilijk dan was dat: ‘Ik de begeleider en zij mijn
cliënten, mijn doelgroep waren’, maar dat hebben ze wel door dat ik niet gelukkig was
met die situatie. Daar heb ik wel achter zitten peuteren van: “Komaan mannen, denk
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nu na hoe we dat gaan doen. Doe voorstellen” en zo zijn er echt wel dingen anders
gegaan dan ik ze zou gedaan hebben en dat vind ik ook heel positief, want dan wordt
het werk ook meer iets van hen. Als dat iets van mij is dat zij uitvoeren, is dat niet …
Ze spreken ook over ‘onze’ boot, over ‘ons’ arbeidszorgcentrum. Dat zijn dingen die –
denk ik - getuigen van betrokkenheid en dat is dus mijn functie om te zorgen dat dat
gebeurt en dat het niet mijn arbeidszorgcentrum is. (begeleider 6)
Dat is dan ook één van de voornaamste verschillen met een reële werksituatie:
… Ik denk dat dat misschien ook voor een stuk een verschil meegeeft. Als ik werkgever moest zijn, zou ik het totaal anders aanpakken, dus ik ben minder werkgever. Ik
denk in de eerste plaats dat er ook geen commerciële inslag is. Het is vooral de bedoeling dat zij meer kunnen dat ze zich daar goed in kunnen voelen en ik bedoel dat het
soms voordelen zijn. (begeleider 2)

3.6

Visie van de centra wat betreft hun positie in de typologie

We hebben geen interviewfragmenten teruggevonden die een aanduiding konden zijn voor de
visie die deze drie arbeidszorgcentra hebben op de overige centra, behalve dan de uitspraak van
de begeleider van arbeidszorgcentrum 6. Die stelde dat in dit arbeidszorgcentrum de mensen met
een invaliditeitsuitkering oververtegenwoordigd waren en dat het verschil in arbeidsmarktgerichtheid van deze mensen het grootste verschil uitmaakte met de andere centra. De doorverwijzing uit voornamelijk de psychiatrische sector zorgt dan weer bij arbeidszorgcentrum 5 voor
de specifieke samenstelling van de doelgroep, die duidelijk anders is dan in andere centra (zie
3.2.2).

4. Besluit

Alle

onderzochte

centra

kunnen

alleszins

worden

ondergebracht

onder

het

concept

arbeidszorg, omdat ze in grote mate werken volgens dezelfde principes. Toch zijn we van mening
verschilpunten te kunnen onderkennen tussen de centra wat betreft een aantal kenmerken zoals
(1) de doelgroepsamenstelling, (2) de werkdruk, (3) de nood aan begeleiding, (4) de benadering
van het arbeidszorggebeuren en (5) de werkorganisatie.
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Doelgroepsamenstelling

Cluster1:
Centra met de
klemtoon op
arbeid
Overwegend meer
arbeids(markt)gerichte doelgroepmedewerkers

Werkdruk

Relatief hoge
werkdruk op vraag
van de doelgroepmedewerkers

Begeleiding

Relatief weinig
doelgroepmedewerkers hebben
nood aan
begeleiding
Er wordt relatief
veel nadruk gelegd
op het
‘arbeids’aspect
Het arbeidsproces
loopt relatief meer
gedisciplineerd

Benadering

Werkorganisatie

Cluster 2:
Centra met gelijk
aandeel van arbeid
en zorg
Gelijk aandeel van
meer en minder
arbeids(markt)gerichte doelgroepmedewerkers
Relatief hoge
werkdruk door
externe factoren
maar deze wordt
gecompenseerd
Een aantal
doelgroepmedewerkers heeft nood aan
begeleiding

Cluster3:
Centra met de
klemtoon op zorg
Overwegend minder
arbeids(markt)gerichte
doelgroepmedewerkers
Relatief lage werkdruk

Relatief veel
doelgroepmedewerkers
hebben nood aan
begeleiding

Zowel het ‘arbeids’als het ‘zorg’aspect
wordt benadrukt

Er wordt relatief veel
nadruk gelegd op het
‘zorg’aspect

Het arbeidsproces
loopt soms wel, soms
niet gedisciplineerd

Het arbeidsproces
verloopt relatief minder
gedisciplineerd

C. BESLUIT
In het antwoord op beide centrale onderzoeksvragen kwam het belang van de arbeidsmarktgerichtheid van de doelgroepmedewerkers duidelijk naar voren. Enerzijds geeft dit kenmerk
gestalte aan de manier waarop de perceptie van de levenskwaliteit vorm krijgt. Afhankelijk van
het al dan niet hanteren van de traditionele arbeid(smarkt) als referentiekader, behoort de
respondent tot een bepaald type van doelgroepmedewerker. Hij of zij situeert zich dan tussen
welzijn en werk. Dit beïnvloedt dan weer zijn of haar perceptie van de levenskwaliteit. Anderzijds
bepaalt de arbeidsmarktgerichtheid van de doelgroepmedewerkers de werking binnen het
concrete arbeidszorg-centrum. Ook zij bevinden zich op het continuüm tussen welzijn en werk.
Naarmate de doelgroepmedewerkers van een bepaald centrum meer op de traditionele
arbeid(smarkt) gericht zijn, zal het betreffende centrum relatief meer neigen naar ‘werk’.
Andersom speelt het ‘welzijns’aspect een belangrijkere rol in die centra waarvan de doelgroepmedewerkers relatief minder op de arbeidsmarkt zijn gericht.
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DEEL V
EEN BLIK OP DE TOEKOMST:
CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN
Het tewerkstellingslandschap in Vlaanderen wordt gekenmerkt door een cascade-effect.
Allerlei uitsluitingsmechnaismen hebben er de voorbije decennia voor gezorgd dat bepaalde
groepen van mensen niet meer terecht konden op de reguliere arbeidsmarkt. Voor deze
‘restgroepen’ is men geleidelijk aan tewerkstellingsprojecten gaan opzetten, die dan zijn
uitgegroeid tot de sociale en beschutte werkplaatsen. De laatste jaren is echter gebleken dat ook
deze initiatieven niet vrij zijn van uitsluitingsmechanismen, waardoor een nieuwe restgroep is
ontstaan. Deze restgroep van de restgroep wordt nu opgevangen in de arbeidszorgcentra. Het
zijn deze centra, hun doelstellingen en hun manier van werken die het voorwerp waren van dit
onderzoek. Op basis van deze onderzoeksgegevens kunnen een reeks aanbevelingen worden
geformuleerd. De eerste reeks is eerder algemeen van aard en heeft betrekking op het
beleidsniveau. Een tweede reeks van aanbevelingen is concreter en heeft betrekking op de lokale
werking van de arbeidszorgcentra.

1. Algemene aanbevelingen

1.1

Wegwerken uitsluitingsmechanismen

Idealiter zou er allereerst voor moeten worden gezorgd dat het cascade-effect in de (sociale)
tewerkstelling wordt ingedijkt. Dat betekent dat er eerst en vooral moet op worden toegezien dat
de uitsluitingmechanismen uit de ‘traditionele’ arbeidsmarkt zoveel mogelijk worden weggewerkt.
Hetzelfde geldt voor de sociale werkplaatsen. Via een analyse van de mechanismen die ervoor
zorgen dat mensen uitgesloten worden uit de sociale werkplaatsen, zou men ertoe moeten komen
deze mechanismen weg te werken. Dit wil meteen ook zeggen dat er strikt moet op worden
toegezien dat de arbeidszorgcentra niet gaan fungeren als een alibi voor de sociale werkplaatsen
om de zwakste kandidaten niet te moeten aannemen. Het bestaan van arbeidszorgcentra kan
inderdaad gewetensconflicten in verband met het al dan niet aannemen van een zwakkere
kandidaat wegnemen.
Bovendien zou men ten alle prijze moeten vermijden dat er ook binnen arbeidszorg
uitsluitingsmechanismen ontstaan en dat er opnieuw een restgroep wordt gecreëerd. Daarom
dient men nauwlettend in het oog te houden dat er geen selectiecriteria worden opgelegd die
afroming11 tot gevolg kunnen hebben. Momenteel wordt de doelgroep zeer vaag gedefinieerd en

11

Met afroming wordt het proces bedoeld waarbij in de selectie van de kandidaten enkel de sterkste, de minst
kwetsbare worden weerhouden.
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worden er geen expliciete criteria opgelegd. Wanneer men echter de doelgroep nauwkeuriger zal
proberen af te bakenen bestaat het gevaar dat – juist omwille van de grote heterogeniteit van het
doelpubliek – een deel van de doelgroep zal worden uitgesloten. Bovendien heeft ook het
koppelen van subsidies aan doorstromingsresultaten een afromend effect en dient het daarom te
worden vermeden. Doorstroming wordt trouwens binnen arbeidszorg gezien als een ‘positief
neveneffect’ maar nooit als een doel op zich. Dit principe dient te worden gerespecteerd wil men
het cascade-effect eerst beperken en daarna bestrijden. Zolang het echter blijft bestaan en
vormen van uitsluiting uit het reguliere en beschermde tewerkstellingscircuit zich blijven
voordoen, blijft arbeidszorg zijn bestaansreden behouden als onderste vangnet voor deze
restgroep. De noodzaak tot erkenning en regularisering dringt zich dan ook op.

1.2

Betekenis van arbeidszorg voor de maatschappij

Arbeidszorg haalt zijn bestaansreden echter niet alleen uit het opvangen van een restgroep
maar ook uit de positieve effecten die het kan hebben voor deze restgroep én de gehele
maatschappij. Arbeidszorg blijkt namelijk in staat te zijn positieve effecten te genereren voor die
groep van mensen die waarschijnlijk voor altijd uit de arbeidsmarkt uitgesloten zullen blijven.
Voor hen kan werken in arbeidszorg een significante verbetering van hun ‘gepercipieerde’
levenskwaliteit betekenen, ongeacht de manier waarop deze verbetering zich concretiseert. Maar
niet alleen het individu vaart er wel bij. Uit de onderzoeksgegevens kon ook worden achterhaald
wat de effecten zijn op het niveau van de samenleving.
Voor de maatschappij genereert arbeidszorg positieve resultaten doordat de sociale cohesie
wordt versterkt. De effecten op de sociale cohesie blijven echter niet beperkt tot het uitbreiden en
versterken van de sociale netwerken van de doelgroepmedewerkers door hun deelname aan
arbeidszorg. Een cruciale bevinding is dat de doelgroepmedewerkers zich meer betrokken voelen
bij de samenleving en zich erin opgenomen voelen. Niet alleen hebben zij door hun werk binnen
arbeidszorg het gevoel de ruilverhouding in evenwicht te kunnen brengen door het presteren van
maatschappelijk nuttige activiteiten in ruil voor een uitkering. Bovendien ervaren een groot aantal
doelgroepmedewerkers het zelfs als hun plicht, wat meteen ook wijst op de sociale betekenis van
arbeid die zo cruciaal werd bevonden door Elchardus en Glorieux (1995). Volgens deze auteurs
kan een activiteit maar bijdragen tot sociale cohesie wanneer die activiteit een ‘sociale betekenis’
bevat; dit wil zeggen wanneer in de activiteit een combinatie van instrumentaliteit,
waardenconformiteit en betrokkenheid vervat zit. Arbeid lijkt nog steeds het instituut bij uitstek
te zijn dat deze combinatie van instrumentaliteit (een inkomen verdienen), waardenconformiteit
(plicht vervullen) en betrokkenheid (een bijdrage leveren aan de samenleving) bevat.
Ook arbeidszorg lijkt deze sociale betekenis in zich te dragen, met uitzondering van de
instrumentaliteit, in die zin dat het werk voor het merendeel van de doelgroepmedewerkers nog
steeds geen financiële meerwaarde betekent. Men kan het dus nauwelijks een instrumentele
activiteit noemen. De vergoeding kan deze instrumentele betekenis gedeeltelijk realiseren en
veralgemening van deze vergoeding voor alle doelgroepmedewerkers is dan ook aanbevolen. De
sociale component van arbeidzorg zorgt ervoor dat zij die zich voordien uitgesloten voelden uit de
maatschappij en zich op de rand bevonden, door inschakeling het gevoel hebben een bijdrage te
kunnen leveren aan de samenleving. In tijden waarin individualisering en sociale isolatie troef is,
vormt arbeidzorg een efficiënte manier om deze tendensen tegen te gaan. De noodzaak van
arbeidszorg lijkt ons daarom voldoende aangetoond.
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1.3

Arbeidszorg: een andere manier van activering

Arbeidszorg lijkt dus een potentieel in zich te dragen om uitkeringsafhankelijken uit de
inactiviteit te halen en hen te activering. Veel zal echter afhangen van de betekenis die men aan
het begrip toekent. Gaat het om activering naar de arbeidsmarkt, om activering van de
arbeidsmarkt of om activering door arbeid?
Met activering naar de arbeidsmarkt bedoelen we mensen uit hun uitkeringstatuut
(werkloosheidsuitkering, bestaansminimum en ziekte- en invaliditeitsuitkering) en op de
arbeidsmarkt krijgen. Dit betekent dat via opleiding, werkervaring en trajectbegeleiding de
inzetbaarheid en bemiddelbaarheid van de werklozen wordt vergroot en de transitie van
uitkeringsafhankelijkheid naar arbeidsmarktparticipatie wordt gestimuleerd. Wanneer we spreken
over inzetbaarheid en bemiddelbaarheid van werklozen impliceert dit tegelijkertijd dat zij iets
missen dat door de nodige opleiding en werkervaring kan worden opgevuld. Deze aanpak werkt
stigmatiserend en legt meteen de verantwoordelijkheid voor de werkloosheid bij het individu.
Wanneer deze vorm van activering sterk wordt doorgedreven dreigen de maatregelen uit te
monden in sterk disciplinerende vormen van ‘workfare’.
Vandaar dat activering naar de arbeidsmarkt ook steeds moet worden aangevuld met
activering van de arbeidsmarkt. Activering van de arbeidsmarkt duidt op een verschuiving van de
focus van de aanbodszijde naar de vraagzijde. Hierbij heeft men niet langer de werklozen in het
vizier maar legt men zich eerder toe op de creatie van banen voor deze risicogroepen. Dit kan
dan gebeuren binnen de sociale economie maar zeker ook in de reguliere arbeidsmarkt.
Activering door arbeid, tenslotte, verwijst naar het originele activeringsconcept dat we kunnen
terugvinden in het welzijnswerk. Het welzijnswerk heeft namelijk een eeuwenoude traditie van
arbeidsactivering opgebouwd (Jacobs & van Doorslaer, 2000: 107). Daarbij werd en wordt arbeid
gezien als één van de mogelijke instrumenten om de zelfredzaamheid en de participatie aan en
integratie in de samenleving van maatschappelijk achtergestelde groepen te bevorderen. De
arbeidszorgcentra vormen hiervan één van de recentste voorbeelden. Activering door arbeid
overstijgt de enge betekenis van activering naar de arbeidsmarkt doordat het niet wordt beperkt
tot reïntegratie in de arbeidsmarkt en doordat het rekening houdt met het levensproject van de
betrokkene.
Dit laatste is een principe waaraan emanciperende activering volgens Jacobs en van Doorslaer
(2000: 17) zeker moet voldoen. Wil men van arbeidszorg een volwaardig instrument van sociale
activering maken, dient men nog een aantal andere randvoorwaarden in acht te nemen. Meer
bepaald kan men zich de volgende vragen stellen (Vranken e.a., 1997: 207-208):
-

‘Zijn de activeringsmaatregelen ingebed in een ruimer, structureel beleid ter bestrijding van
armoede en sociale uitsluiting of gaat het om maatregelen die zich richten op het beheersen
van de gevolgen ervan?’,

-

‘Bieden de activeringsmaatregelen aan de betrokkenen een perspectief op doorstroming of
gaat het om tijdelijke activeringsinitiatieven?’

-

‘Zijn de activeringsmaatregelen gebaseerd op respect voor de armen en steuntrekkers, of
vertrekken ze vanuit de visie dat de uitkeringsstelsels vooral aanleiding geven tot misbruik of
tot een zich nestelen in de uitsluiting?’

-

‘Gaan de activeringsmaatregelen uit van vrijwilligheid of worden de betrokkenen verplicht
geactiveerd? Is er sprake van het bieden van kansen en aanzetten (het werken met
zogenaamde ‘incentives’), of zijn sancties voor niet-deelname ingebouwd?
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-

‘Zijn de activeringsmaatregelen voldoende administratief en sociaal omkaderd of verzeilen ze
terug in een meer gestandaardiseerde aanpak?’

-

‘Zijn de activeringsmaatregelen gericht op een toeleiding naar de arbeidsmarkt of stimuleren
ze meerdere vormen van sociale integratie, ook buiten de arbeidsmarkt?’

1.3.1 Vrijwillige deelname

Ondanks het feit dat het duidelijk was dat inschakeling in arbeidszorg zeer positieve effecten
in het leven van de geïnterviewde doelgroepmedewerkers teweegbrachten, moet dus allereerst
worden vermeden dat het een verplichting zou worden. Het vrijwillige karakter van de deelname
is op zich juist één van de voorwaarden om deze positieve effecten te genereren. Daarom dient
men zeer voorzichtig te zijn in de manier waarop men de ‘uitkeringsafhankelijke’ wenst te
stimuleren. Workfare – activering op de Amerikaanse manier – waarbij de uitkeringstrekker wordt
verplicht maatschappelijk nuttige activiteiten uit te voeren, zou de positieve ‘emanciperende’
effecten sterk hypothekeren en van arbeidszorg enkel een ‘disciplinerend’ instrument maken.
Daarmee zou het de kracht van een instrument van ‘sociale activering’ in de werkelijke betekenis
van het woord, namelijk het stimuleren van participatie van sociaal uitgeslotenen aan de
samenleving, verliezen.
Het uitgangspunt van waaruit een activeringsmaatregel vertrekt is dus van cruciaal belang.
Wie bijvoorbeeld vertrekt van een individueel schuldmodel kan enkel komen tot disciplinerende
maatregelen, die bovendien tot een verdere stigmatisering van de betrokkenen leiden. Uit dit
onderzoek blijkt nogmaals dat de oorzaak van werkloosheid niet steeds bij het individu moet
worden gezocht. Voor alle geïnterviewde doelgroepmedewerkers vormt de traditionele arbeid nog
steeds het ideaalbeeld. Het niet kunnen beantwoorden aan dit ideaalbeeld is voor hen vaak een
grote bron van frustratie. De vormen van sociale activering zouden daarom in het licht van
bovenstaande

vragen moeten worden geëvalueerd

en gescreend op

hun disciplinerend

respectievelijk emanciperend karakter. Pas als een maatregel vertrekt van een emanciperende
visie kan er sprake zijn van sociale activering.

1.3.2 Sancties versus stimuli

Er werd reeds gewezen op het belang van het vrijwillige karakter van de deelname maar hoe
zit het met de

kansen en de ‘incentives’ om de uitkeringsafhankelijken te activeren? Zijn er

bijvoorbeeld financiële stimuli die het verlaten van de situatie van inactiviteit kunnen bevorderen?
Uit het onderzoek blijkt dat de inkomenstevredenheid bij de doelgroepmedewerkers relatief klein
is. Het overgrote deel van de respondenten geeft aan nauwelijks rond te komen met de uitkering
die zij ontvangen. Bovendien betekent inschakeling in arbeidszorg soms een financieel verlies
voor de doelgroepmedewerkers. Er is dus sprake van een financiële val bij de overgang van
inactiviteit naar inschakeling in arbeidszorg. Wil men werklozen activeren zou er allereerst
moeten worden voor gezorgd dat inschakeling in arbeidszorg op zijn minst een nul-operatie en
liefst nog een winstgevende operatie wordt. Een aantal arbeidszorgcentra kennen reeds een
onkostenvergoeding van 40 BEF bruto per uur toe aan de doelgroepmedewerkers.
Er bestaat echter een grote discrepantie wat betreft uitbetalen van een vergoeding tussen de
verschillende arbeidszorgcentra maar ook tussen de doelgroepmedewerkers (zelfs van een zelfde
centrum). Soms wordt er geen vergoeding uitbetaald, soms wordt er wel één uitbetaald door het
arbeidszorgcentrum, soms wordt het uitbetaald door uitkeringsinstelling supplementair aan de

187

uitkeringen. Deze discrepantie heeft allereerst te maken met de precaire financiële situatie waarin
de arbeidszorgcentra zich bevinden. Zij kunnen enkel een beroep doen op weinig gestructureerde
vormen van financiering en zijn vaak financieel volledig afhankelijk van de moederorganisatie.
Wanneer zij daarentegen autonoom werken dienen zij zelfbedruipend te zijn en de eigen kosten
te dekken waardoor er al helemaal geen overschotten zijn waarmee een vergoeding kan worden
gefinancierd. Bovendien wordt het uitbetalen van een vergoeding vaak verboden door de
uitkeringsinstelling van de betreffende doelgroepmedewerkers. Dit is te wijten aan de
verschillende interpretaties en toelatingsvoorwaarden van arbeidszorg door de verschillende
uitkeringsinstellingen (RVA, RIZIV, OCMW). Daarom dient de werkvorm arbeidszorg te worden
erkend

door

de

verschillende

uitkeringsinstellingen

en

dient

men

tot

een

eenduidige

principebeslissing te komen wat betreft het toekennen van een vergoeding. Bovendien zou een
aangepaste subsidiëring en financiering de arbeidszorgcentra in staat kunnen stellen deze
vergoeding uit te betalen. Door de aard van de doelgroep en de werkmethode, kan men er haast
niet buiten arbeidszorg te zien als een vorm van (gesubsidieerde) tewerkstelling waarbij de
inbreng van de overheid onontbeerlijk is.
Het uitbetalen van een vergoeding kan namelijk een aantal positieve effecten met zich
meebrengen. Allereerst zal het de motivatie om deel te nemen aan arbeidszorg en dus het
activeringspotentieel vergroten. Ten tweede kan een vergoeding in belangrijke mate bijdragen tot
het verbeteren van het imago naar de buitenwereld toe. De negatieve reacties die de
doelgroepmedewerkers te horen krijgen hebben namelijk over het algemeen te maken met het
gebrek aan vergoeding. In de perceptie van de doelgroepmedewerkers is een vergoeding een
blijk van waardering voor de gepresteerde arbeid die voor de buitenwereld zichtbaar is.
Bovendien vormt het een eerste stap in het opwaarderen van de sector en dualisering tegen te
gaan. Vooral voor die doelgroepmedewerkers die zeer sterk op de traditionele arbeid(smarkt) zijn
gericht, kan een vergoeding ertoe bijdragen dat arbeidszorg meer de reële werksituatie benadert.
Ten derde kan de vergoeding er ook voor zorgen dat de doelgroepmedewerkers door dit
financieel extraatje activiteiten kunnen ondernemen die hun sociale netwerken kunnen vergroten
die voorheen omwille van financiële redenen werden verwaarloosd. Op die manier draagt het
indirect bij tot sociale cohesie en sociale betrokkenheid. Tenslotte kan de vergoeding zorgen voor
een beperkte mate van instrumentaliteit; één van de cruciale aspecten die naast waarden
conformiteit en betrokkenheid, ervoor kunnen zorgen dat activiteiten een sociale betekenis
krijgen. Kortom, wil men uitkeringsafhankelijken uit de inactiviteit halen zal het aangewezen zijn
te werken met ‘incentives’, zoals de kleine financiële vergoeding zoals die nu reeds door een
aantal centra wordt uitbetaald.
Bij het uitwerken van een adequaat subsidiëringsysteem dient men echter wel rekening te
houden met een aantal cruciale elementen. Wanneer door de overheid zou worden besloten om
de vergoeding van de doelgroepmedewerkers te subsidiëren, moet ten alle prijze worden
vermeden aan deze subsidiëring voorwaarden te koppelen inzake selectie of doorstroming. Dit
zou kunnen leiden tot het afromen van de sterkste en meest bemiddelbare kandidaten, waardoor
arbeidszorg in dezelfde situatie zou kunnen terechtkomen als de sociale werkplaatsen. Het
cascade-effect zou zich met andere woorden kunnen voortzetten, waardoor weer een nieuwe
restlaag wordt gecreëerd. Bovendien zal moeten worden gezocht naar een structurele manier van
financiering zodat de continuïteit in het uitbetalen van een vergoeding kan worden verzekerd. Het
uitbetalen van een vergoeding mag dus niet afhangen van fluctuerende inkomensbronnen omdat
het afwisselend wel en niet uitbetalen van een vergoeding de doelgroep zeker niet ten goede zou
komen.

188

1.3.3 Ruimere omkadering

Wil men het activeringspotentieel van een werkvorm als arbeidszorg ten volle te benutten,
dient het ingebed te worden in een ruimer, structureel beleid ter bevordering van sociale
insluiting en integratie. Zoniet dreigt er een bevestiging van de dualisering door het
onderbrengen van moeilijk bemiddelbaren in een ‘beschermde of gesubsidieerde sector’. In dat
geval kan uiteraard nauwelijks sprake zijn van integratie en participatie. Pas als de sector een
volwaardige

plaats

inneemt

in

economie

en

maatschappij,

kan

er

sprake

zijn

van

maatschappelijke integratie en sociale activering in de ‘emanciperende’ zin van het woord.
Regularisering en erkenning van de verschillende vormen van sociale tewerkstelling en
toekenning van een volwaardig statuut aan diegenen die er zijn tewerkgesteld vormen daarbij de
eerste noodzakelijke stappen.

1.4

Besluit

Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat arbeidszorg positieve effecten met zich meebrengt voor
individu én maatschappij. Voor het individu betekent inschakeling in arbeidszorg een aanzienlijke
verbetering van de levenskwaliteit. Voor de maatschappij genereert arbeidszorg positieve
resultaten doordat de doelgroepmedewerkers zich meer betrokken voelen bij de samenleving en
op die manier de sociale cohesie wordt versterkt. Zij die zich voordien uitgesloten voelden uit de
maatschappij en zich op de rand bevonden, hebben door inschakeling het gevoel een bijdrage te
kunnen leveren aan de samenleving. In tijden waarin individualisering en sociale isolatie troef is,
vormt arbeidzorg een efficiënte manier om deze tendensen tegen te gaan. De noodzaak van
arbeidszorg lijkt ons daarom voldoende aangetoond. Om deze positieve effecten nog te versterken, kunnen we enkele aanbevelingen formuleren, die zijn gebaseerd op de sociale omgevingsfactoren uit het Vitaminemodel van Warr. Volgens de theorie van Warr volstaat het namelijk te
sleutelen aan de negen omgevingsfactoren uit het model om het psychisch welzijn van de doelgroepmedewerkers te verbeteren. We zullen hier dus systematisch nagaan hoe er binnen de
werking van arbeidszorg aan deze omgevingsfactoren kan worden gesleuteld.

2. Specifieke aanbevelingen

2.1

Beschikbaarheid van financiële middelen

Het overgrote deel van de respondenten stelt niet te kunnen rondkomen met de uitkering die
zij ontvangen. De inkomenstevredenheid is voor de meeste respondenten dan ook vaak zeer
klein. Niet alleen is de inkomenstevredenheid klein, sommige respondenten geven zelfs aan
verlies te lijden door in te schakelen in een arbeidszorgcentrum. Bovendien ervaren de
doelgroepmedewerkers het soms als oneerlijk dat zij geen financiële vergoeding ontvangen voor
het geleverde werk en de begeleiders wel, en dat ondanks het feit dat doelgroepmedewerkers en
begeleiders - in de ogen van de doelgroepmedewerkers althans - vaak hetzelfde werk doen. Er
werd reeds op gewezen dat zo’n vergoeding belangrijke functies kan vervullen maar veel hangt af
van de manier waarop de vergoeding wordt uitbetaald.
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Zo kunnen we veronderstellen dat een strikte manier van uitbetaling van een vergoeding per
gepresteerd uur (of zelfs uurdeel) enkel ten goede komt aan de doelgroepmedewerkers die sterk
staan en meer gericht zijn op de arbeidsmarkt en die arbeidszorg zoveel mogelijk willen doen
gelijken op echt werk. Voor die doelgroepmedewerkers die echter niet echt sterk staan en die
minder gericht zijn op de arbeidsmarkt kan zulke strikte manier van uitbetalen gevaren inhouden.
Daardoor bestaat namelijk de kans dat zij meer arbeid willen presteren dan zij eigenlijk
aankunnen, met alle gevolgen van dien.
Ook de hoogte van de vergoeding speelt een belangrijke rol. Als de vergoeding te laag is, kan
de situatie voor sommige doelgroepmedewerkers onhoudbaar worden. Zij zien zich dan genoodzaakt om af te haken en op zoek te gaan naar andere inkomensbronnen, zoals zwart werk. Bij
een te kleine vergoeding treedt dus een soort van werkloosheidsval op omdat inschakeling
nauwelijks een financiële meerwaarde met zich meebrengt in vergelijking met de inkomenssituatie bij niet-participatie in arbeidszorg. Ook uit de interviews met de doelgroepmedewerkers
én de begeleiders blijkt dat een redelijke vergoeding een stimulans kan betekenen om deel te
nemen.
Wanneer de vergoeding echter te hoog ligt, bestaat dan weer het gevaar dat de doelgroepmedewerkers zich gaan nestelen in arbeidszorg en dat zij de ambitie om door te stromen naar de
reguliere en alternatieve arbeidsmarkt volledig laten varen. Net zoals dit bij de PWA’s het geval
is, bestaat bij een hoge vergoeding het gevaar op vastroesten, waardoor weerom een werkloosheidsval kan optreden. Er moet met andere woorden een vergoeding worden uitbetaald die het
evenwicht kan bewaren tussen de neiging om af te haken omwille van de relatief slechte
inkomenssituatie en de neiging om zich in arbeidszorg te nestelen en dus niet meer door te
stromen omwille van de relatief comfortabele inkomenssituatie.
Wat betreft het uitkeren van een aanvullende vergoeding bestaan er dus op dit moment grote
discrepanties tussen doelgroepmedewerkers onderling en tussen arbeidszorgcentra onderling. Om
een vergoeding te kunnen uitbetalen moet eerst de toelating verkregen worden van de instantie,
waarvan de doelgroepmedewerker zijn uitkering ontvangt en moeten de doelgroepmedewerkers
de mogelijkheid krijgen iets bij te verdienen bovenop hun uitkering. Hoewel er contacten zijn met
de uitkeringsinstellingen met betrekking tot de uitkering van een vergoeding, betreft het meestal
maatregelen ad hoc. Zo heeft de Antwerpse RVA de doelgroepmedewerkers met een
werkloosheidsuitkering de toelating gegeven een vergoeding van 40 BEF per uur te ontvangen,
betaald door het arbeidszorgcentrum wel te verstaan. Ook de ziekenfondsen laten een cumulatie
van uitkeringen en vergoeding toe tot op een bepaald niveau. Het Antwerpse OCMW-bestuur
daarentegen, is tot op heden gekant tegen de cumulatie van een vergoeding boven op de OCMWuitkering, hoewel hierbij verschillen optreden tussen de verschillende OCMW-afdelingen. Dit staat
in scherp contrast met de houding van het OCMW-bestuur in sommige andere gemeenten en
provincies, waar de OCMW’s een actieve en ondersteunende rol op zich nemen en vaak de
uitbetaling van de 40 BEF voor hun rekening nemen. Er bestaat voorlopig dus nog geen officiële
erkenning en structurele subsidiëring van de werkvorm. Om deze fragmentatie tussen de
verschillende uitkeringsinstellingen en dus ook tussen de doelgroepmedewerkers met hun
verschillende statuten tegen te gaan, zou het daarom ideaal zijn moest men tot een eenduidige
principebeslissing kunnen komen. Zo een gelijklopende reglementering – liefst op grote schaal –
zou de doelstelling van het verschaffen van een leefbaar minimum inkomen zeker ten goede
komen.
Maar de doelstelling van het garanderen van een minimum leefbaar inkomen, bestaat zeker
niet alleen in het toekennen van een aanvullende vergoeding. In eerste instantie is het nog altijd
van het grootste belang er op toe te zien dat de uitkering van de doelgroepmedewerker niet
wordt geschorst door zijn of haar deelname in arbeidszorg. Voor de vrijwaring van het sociale
zekerheidsstatuut van de doelgroepmedewerker voert arbeidszorg onderhandelingen met de
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verschillende uitkeringsinstellingen. Zo sloot het Antwerps Netwerk Arbeidszorg een overeenkomst af met de Antwerpse RVA, waardoor de doelgroepmedewerker kan worden ingeschakeld in
het kader van een stage op basis van het artikel 94 van het KB van 25/11/1991. De werkloze
hoeft daardoor niet meer te gaan stempelen en zijn arbeidsbereidheid te tonen. Het betreft hier
dus een vrije interpretatie van een artikel waardoor de continuïteit naar de toekomst toe niet echt
wordt gegarandeerd. Een erkenning van arbeidszorg en een specifiek artikel geweid aan vrijstelling van stempelcontrole omwille van inschakeling in arbeidszorg en dit op Vlaams niveau zou
veel van deze onzekerheid kunnen oplossen. Ook wat betreft de inschakeling van een doelgroepmedewerker met een OCMW-uitkering of een ziekte- en/of invaliditeitsuitkering bestaat er nog
geen algemene regeling met de desbetreffende instanties. Daarom dient men ook met deze
instanties tot een regeling te komen wil men uitkeringstrekkers niet dwingen tot inactiviteit.

2.2

Variatie in de activiteiten

Om de variatie te vergroten, zouden meerdere soorten van activiteiten in één centrum kunnen
worden ondergebracht. Bovendien kan de variatie, zoals al werd gesteld, worden vergroot door
onderlinge uitwisseling van doelgroepmedewerkers tussen de arbeidszorgcentra. Het stimuleren
van uitwisseling komt ook tegemoet aan de functie van het bevorderen van sociale contacten en
het verruimen van de horizonten. Het daadwerkelijk uitwisselen stuit vaak op een aantal hindernissen zoals de beperkte mobiliteit van sommige doelgroepmedewerkers, die zoveel als mogelijk
zouden moeten worden weggewerkt.
Hierbij moet worden opgemerkt dat het moet gaan om een vrijwillige uitwisseling van doelgroepmedewerkers. Sommige doelgroepmedewerkers hebben namelijk nood aan een vaste
structuur en een vertrouwde omgeving, waardoor het niet aangewezen zou zijn voor hen zich in
te schakelen in een ander arbeidszorgcentrum. Daarmee moet ook rekening worden gehouden bij
het overwegen van uitwisseling van begeleiders tussen de centra onderling. Aan zo’n uitwisseling
kunnen positieve aspecten zijn verbonden (zoals een andere benadering, een andere aanpak).
Maar hier speelt ook het belang van de vertrouwensrelatie tussen de doelgroepmedewerkers en
de begeleiders. Vele doelgroepmedewerkers hebben namelijk een vertrouwensrelatie opgebouwd
met hun begeleiders, die kan wegvallen wanneer ze te maken krijgen met een andere begeleider.
Uitwisseling van doelgroepmedewerkers kan namelijk gebeuren op vrijwillige basis maar uitwisseling van begeleiders kan ervoor zorgen dat doelgroepmedewerkers onvrijwillig met een andere
begeleider worden geconfronteerd, wat de vertrouwensrelatie niet ten goede zou komen.

2.3

Werkdruk

Uit de interviews met de begeleiders en de doelgroepmedewerkers kwam duidelijk naar voren
dat een groot deel van de doelgroepmedewerkers door een lage stressbestendigheid wordt
gekenmerkt. Daardoor kunnen ze moeilijk omgaan met een hoge werkdruk en dit kan allerlei
negatieve effecten op hun levenskwaliteit teweegbrengen. Toch zorgen bepaalde vormen en een
bepaalde mate van werkdruk ook voor voldoening, zelfs voor de zwakkere doelgroepmedewerkers. Momenten van tijdelijke en beperkte druk zouden dus in elk arbeidszorgcentrum kunnen
worden ingebouwd maar deze moeten erg worden verspreid doorheen de tijd. Zo kan er bijvoorbeeld éénmaal om de vier maanden (door die centra die goederen produceren) een verkoop van
goederen worden georganiseerd. Hierbij zouden dan de doelgroepmedewerkers die dat wensen in
contact kunnen komen met het bredere publiek en krijgen zij eveneens een kijk op de resultaten
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van hun geleverde arbeid, wat een grote voldoening kan geven. Het instellen van een zekere
werkdruk moet daarbij ook individueel worden bekeken en worden aangepast aan de behoeften
en noden van elke doelgroepmedewerker afzonderlijk. Het individueel benaderen van de doelgroepmedewerkers zou er dan in kunnen bestaan voor degenen die het wensen beperkte en
haalbare doelstellingen en verwachtingen op korte termijn voorop te stellen.
Constante werkdruk op de doelgroepmedewerkers moet echter worden vermeden door het
aanpakken van de externe oorzaken van deze constante druk. Zo kan de relatie met de moederorganisatie een oorzaak zijn van constante druk. In Deel IV hebben we gezien dat zowel relaties
van autonomie als relaties van totale (financiële) afhankelijkheid ten opzichte van de moederorganisatie verantwoordelijk kunnen zijn voor het streven naar een zekere rendabiliteit met een
grotere werkdruk tot gevolg. Het is daarom belangrijk om de relaties tussen het betreffende
arbeidszorgcentrum, zijn moederorganisatie en het netwerk duidelijk te omlijnen en af te
bakenen. Binnen het aftekenen van deze grenzen moeten de doelstellingen van arbeidszorg
steevast worden bewaakt. Een formeel overlegmoment moet er dan voor zorgen dat deze
grenzen worden gerespecteerd en dat er in geval van een dispuut kan worden overlegd tussen de
partners.
Een andere oorzaak van constante druk is de materie waarmee wordt gewerkt. Het gaat hier
om werken met een materie, waarbij de resultaten een zekere tijdsdruk met zich meebrengen.
De verwerking van voeding bijvoorbeeld, moet – om de kwaliteit ervan te bewaren – uitgevoerd
worden binnen een beperkte termijn waardoor de druk soms groot kan zijn. Daarom is het eerder
aangeraden binnen arbeidszorg te werken met materies die geen directe behandeling vereisen.
Ook het arbeidsreglement en de disciplinering kunnen een zekere druk veroorzaken. Daarom is
het aangewezen deze aan te passen aan de doelgroepmedewerkers. Diegenen die arbeidszorg
zoveel mogelijk willen doen gelijken op een reële arbeidssituatie vinden het belangrijk dat er een
zekere vorm van discipline is. Voor die doelgroepmedewerkers waartoe deze nood niet bestaat,
zijn disciplinering en reglementering minder van belang. Een andere oorzaak van werkdruk is het
werken op bestelling en het werken met klanten. Deze manier van werken kan heel wat stress
veroorzaken maar daar tegenover staat dan weer dat het een grote bron van voldoening kan zijn
voor
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kosten/batenanalyse op te maken en een evenwicht te vinden tussen deze voor- en nadelen.
Constante druk kan ook heel nadelig zijn voor de begeleiders van het centrum. Wanneer het
centrum een heel sterke doelgroepsamenstelling kent, is constante druk niet echt problematisch.
Wanneer het overgrote deel van de populatie van een bepaald centrum echter is samengesteld
uit zwakkere en minder arbeidsgeoriënteerde doelgroepmedewerkers, wordt de druk op de
begeleiders soms problematisch hoog omdat zij die extra druk dienen op te vangen. Bovendien
hebben de ‘zwakkere’ doelgroepmedewerkers vaak meer nood aan begeleiding, niet alleen op de
werkvloer maar ook op het vlak van persoonlijke begeleiding, waardoor de druk op de begeleiders
vaak nog hoger wordt. Dit is nog meer het geval voor die doelgroepmedewerkers die niet worden
begeleid door een externe begeleidingsorganisatie.
Bovendien hebben de begeleiders die te maken hebben met een doelgroep die minder sterk
staat op arbeidsvlak vaak meer nood aan ondersteuning en informatie met betrekking tot een
bepaalde problematiek. Dit geldt des te meer voor begeleiders die er alleen voorstaan en zich dus
niet kunnen beroepen op de kennis en de ervaring van een eventuele collega. Binnen de groep
van begeleiders hebben zich blijkbaar stilaan specialisaties ontwikkeld waarvan ook op een meer
formele manier gebruik kan worden gemaakt. Er zou met andere woorden kunnen worden
gedacht aan een formeel overleg- of instructiemoment tussen alle begeleiders. Uit de interviews
met de begeleiders bleek overigens dat aan de momenten waar alle begeleiders samen zijn en
hun ervaringen kunnen uitwisselen, veel belang wordt gehecht. Onderling overleg over bepaalde
problematieken gebeurt eveneens in de deelwerkingsvergaderingen maar het aantal begeleiders
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is hiervoor soms te beperkt en het overleg zelf gebeurt vaak te weinig gestructureerd. Vormingssessies en cursussen voor de begeleiders, met het oog op een beter begrip van bepaalde problematieken, worden over het algemeen sterk geapprecieerd en mogen voor sommige begeleiders
frequenter worden georganiseerd. Dit mag echter niet ten koste gaan van de doelgroepmedewerkers. Dit wil zeggen dat de begeleiders het vaak niet tolereren hun centrum te moeten sluiten (en
de doelgroepmedewerkers tijdelijk op straat te zetten) om te kunnen deelnemen aan deze
infosessies. Dit alles neemt niet weg dat er belangrijke verschillen zullen blijven bestaan tussen
de centra wat betreft de druk die zowel op de begeleiders als op de doelgroepmedewerkers ligt.
Daarom kunnen we ons afvragen of het niet meer aangewezen is in de centra waar er eerder
sprake is van een constante druk, de sterkere doelgroepmedewerkers onder te brengen. In de
centra waar deze constante druk niet of minder sterk aanwezig is, zouden dan de relatief minder
sterke doelgroepmedewerkers kunnen worden ondergebracht. Zou het met andere woorden
nuttig zijn een scheiding door te voeren tussen de centra waar de druk hoog ligt en waar de doelgroep relatief sterk staat op arbeidsvlak en de centra waar de druk eerder lager ligt en de doelgroep relatief minder sterk staat? Zulke scheiding kan dan zowel de doelgroepmedewerkers als
de begeleiders ten goede komen. De doelgroepmedewerkers die weinig stressbestendig zijn,
worden dan niet met werkdruk geconfronteerd indien zij dat niet wensen. De begeleiders zouden
ook minder werkdruk kennen omdat niet alleen zij de werkdruk moeten opvangen maar omdat zij
hierbij kunnen worden geholpen door de doelgroepmedewerkers die meer stressbestendig zijn.
Deze idee heeft echter een aantal tegenwerpingen. Zo vinden zowel de begeleiders als de
doelgroepmedewerkers een heterogene doelgroepsamenstelling belangrijk in het leren omgaan
met elkaars verschillende capaciteiten, vaardigheden, problematieken en tempo. Voor de verruiming van de horizonten kan het zeer belangrijk zijn deze verschillende mensen met elkaar in
contact te brengen. Een ander argument tegen deze idee van scheiding is de vaststelling dat de
doelgroepmedewerkers opteren om deel te nemen in een bepaald centrum omwille van de
activiteit op zich, wat te maken heeft met de interesse van de doelgroepmedewerkers en minder
omwille van het tempo en de werkdruk die er is in dat centrum. Bovendien is het vaak moeilijk
om een onderscheid te maken tussen de meer en minder sterke doelgroepmedewerkers. Een
externe screening om hierover een oordeel te krijgen, stuit dan weer op het argument van de
overbevraging van de meeste doelgroepmedewerkers, zeker als zij worden onderworpen aan nog
eens een extra screening. De sterkte van de doelgroepmedewerkers wordt ook pas duidelijk na
verloop van tijd. Doorverwijzing van bijvoorbeeld een iets sterkere doelgroepmedewerker naar
een ander centrum is daarbij ook niet evident; er kan namelijk zowel bij de begeleiders als bij de
doelgroepmedewerker zelf onwil bestaan om hem of haar te laten overschakelen naar een ander
centrum.
Wil men de heterogeniteit in de arbeidszorgcentra behouden dient men er echter op toe te
zien dat er verschillende wervingskanalen worden aangeboord. Door rekrutering bij één en
dezelfde doorverwijzer is de kans groot dat de groep homogeen is. Hetzelfde geldt voor mondaan-mond reclame. Wanneer de doelgroepmedewerkers van een bepaald centrum voornamelijk
via mond-aan-mond reclame worden toegeleid, bestaat het gevaar dat het arbeidszorgcentrum
een replica wordt van de sociale netwerken van de doelgroepmedewerker, waardoor de heterogeniteit mogelijk voor een groot stuk wegvalt.

2.4

Mogelijkheid tot interpersoonlijke contacten

Binnen arbeidszorg wordt er veel aandacht besteed aan de mogelijkheid van interpersoonlijke
contacten, zowel tijdens als buiten het werk. Intentionele sociale terugtrekking is echter een
fenomeen waarmee nagenoeg de hele doelgroep wordt geconfronteerd. Dit fenomeen is bij hen
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echter niet louter te verklaren vanuit het stigma en de schaamte die met werkloosheid gepaard
gaan. Terugtrekking heeft bij deze doelgroep vaak een financiële oorzaak. Het uitbetalen van een
vergoeding kan voor een stuk hieraan tegemoet komen. Het stelt hen in staat een deel van de
activiteiten, waarmee sociale contacten gepaard gaan maar waarvoor financiële middelen nodig
zijn, terug op te nemen. Maar vaak zit de reden voor sociale terugtrekking bij deze personen veel
dieper en gaat deze veel verder dan louter het probleem van schaamte of het financiële
probleem. Dikwijls worden de doelgroepmedewerkers geconfronteerd met een laag zelfwaardegevoel en de begeleiders van het arbeidszorgcentrum proberen dit dan op te krikken. Daarom is
het vaak zo dat de doelgroepmedewerkers zich enkel goed voelen binnen de beperkte groep van
mensen van het arbeidszorgcentrum.
Van echte maatschappelijke integratie kan echter geen sprake zijn als de sociale contacten
beperkt blijven tot het ‘beschermde’, ‘kleine’ groepje van de onmiddellijke collega’s en de
begeleiders. Vandaar dat ook contacten met de ‘buitenwereld’ zo veel als mogelijk moeten
worden gestimuleerd, wil men de segregatie van het ‘gewone’ versus het ‘beschermde’ circuit
voorkomen. Contacten met de maatschappij in het algemeen kunnen worden bevorderd door
bijvoorbeeld ‘open deur’-dagen te organiseren of door verkopen van de geproduceerde goederen
te organiseren voor een groter publiek. Integratie kan bijvoorbeeld ook tot stand worden
gebracht door het stimuleren van participatie, mondigheid en zelfredzaamheid. Zonder de waarde
van de gewone vrijetijdsactiviteiten te onderschatten, moet er zeker en vast ook plaats zijn voor
vormingsdagen en socio-culturele activiteiten. Hierbij zal men steeds naar een evenwicht moeten
zoeken tussen bescherming enerzijds en het bevorderen van zelfredzaamheid en integratie
anderzijds. Maar integratie kan nauwelijks van één kant komen. Ook de ruimere maatschappij
dient zich meer open te stellen voor dit soort van initiatieven²². Vandaar dat we bij de
omgevingsfactor van de gewaardeerde sociale positie zijn aanbeland.

2.5

Gewaardeerde sociale positie

Arbeidszorg wordt in de ogen van de doelgroepmedewerkers door de ruimere samenleving
nog steeds als minderwaardig beschouwd. Met werken in arbeidszorg valt in de maatschappij dan
ook nauwelijks eer te halen, laat staan dat men er een status mee verwerft. Hoewel de
doelgroepmedewerkers aangeven dat de onmiddellijke sociale omgeving soms heel positief
reageert, krijgen ze vaak opmerkingen in verband met het feit dat zij niet financieel worden
beloond voor hun prestaties. Deze vaststelling wijst op twee dingen, namelijk het belang van de
bekendheid van arbeidszorg en het belang van een vergoeding. Als inderdaad blijkt dat de
onmiddellijke omgeving positief reageert, dan betekent dit dat hoe groter de bekendheid van
arbeidszorg, hoe positiever men er tegenover staat. Ook uit de interviews met de doelgroepmedewerkers kwam de vaststelling naar voren dat ‘onbekend’ ‘onbemind’ maakt. Het zal er dus
op aan komen om arbeidszorg bekend te maken bij een zo groot mogelijk publiek.
Nochtans maken zelfs diegenen die positief staan ten opzichte van arbeidszorg vaak
opmerkingen over het feit dat er geen vergoeding wordt gegeven. Met betrekking tot de status
van de activiteiten ten opzichte van de buitenwereld zal dit een groot verschil uitmaken. Op die
manier vermijdt men het label van de ‘bezigheidstherapie’. Naar de buitenwereld toe laat een
vergoeding ook zien dat de geleverde prestaties naar waarde worden geschat. In de perceptie
van de doelgroepmedewerkers is geld namelijk het enige middel om waardering te laten blijken
voor gedane arbeid dat ook voor de anderen zichtbaar is.
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2.6

Inspraak en participatie

De doelgroepmedewerkers moeten zoveel mogelijk het gevoel hebben controle te kunnen
uitoefenen op hun (arbeids)situatie. Dit betekent dat het werk in de mate van het mogelijke moet
aangepast zijn aan hun noden, behoeften en interesses. De doelgroepmedewerkers dienen dan
ook maximaal te worden betrokken bij de arbeidsverdeling. De meeste arbeidszorgcentra lijken
hieraan te kunnen voldoen. Een groot knelpunt blijft echter de keuze van de hoeveelheid arbeid
die een doelgroepmedewerker wenst te presteren. Wanneer een doelgroepmedewerker het aantal
uren of dagen dat hij of zij werkt wenst op te bouwen, kan dit niet altijd worden gerealiseerd. Dit
heeft te maken met de hoeveelheid beschikbare arbeid binnen het arbeidszorgcentrum en het
beperkte aantal uren en dagen waarop het arbeidszorgcentrum open is. Het zal daardoor belangrijk zijn ervoor te zorgen dat het arbeidszorgcentrum toegankelijk is gedurende de hele week,
naar analogie van andere organisaties en instellingen waar wordt gewerkt (wat meteen ook
belangrijk kan zijn voor het imago en het creëren van een reële werksituatie).
Bovendien moet ook de continuïteit van het arbeidszorgcentrum zoveel mogelijk worden
gegarandeerd. Omwille van het tekort aan begeleiders lijkt men vaak genoodzaakt het arbeidszorgcentrum tijdelijk te sluiten bij gebrek aan alternatief. Wanneer het arbeidszorgcentrum
slechts beschikt over één enkele begeleider en deze valt ziek, moet studeren, gaat met vakantie
of neemt deel aan een gemeenschappelijke activiteit binnen arbeidszorg, wordt het centrum
gedurende die periode gesloten. Dit kan heel negatieve gevolgen hebben voor de doelgroepmedewerkers, die hun vrije tijd soms heel negatief beleven. Bovendien is ook gebleken dat de
tijdsstructurering een zeer belangrijk aspect van het werken in arbeidszorg voor de doelgroepmedewerkers. Wanneer deze tijdsstructurering onvoorzien wegvalt, kan dit problematisch zijn
voor de doelgroepmedewerkers. Ook in vakantieperiodes kan er best worden gezocht naar een
gestructureerde oplossing om de doelgroepmedewerkers toch nog in staat te stellen te werken
tijdens die periodes.
Het aanpassen van de arbeid aan de wensen van de doelgroepmedewerkers hangt ook af van
de hoeveelheid beschikbare arbeid binnen het arbeidszorgcentrum. Er moet altijd voor worden
gezorgd dat er arbeid beschikbaar is. Het is met andere woorden de taak van arbeidszorg te
‘zorgen voor arbeid’. Als dit niet het geval is en er is geen – in de ogen van de doelgroepmedewerkers – volwaardig alternatief beschikbaar is, is de kans groot dat het voor de
doelgroepmedewerkers kan overkomen als bezigheidstherapie. Dit is ook het geval als men
arbeid probeert de creëren door de activiteit onnodig lang te rekken. Bij gebrek aan arbeid dient
men dus op zoek te gaan naar een volwaardig alternatief. In verband met de beschikbare
hoeveelheid arbeid dient ook te worden gewezen op het pervers effect van de toewijzing van de
begeleiders naargelang van het aantal voltijds ingeschakelde doelgroepmedewerkers (voltijdse
equivalenten). Door deze regeling wordt het voor de begeleiders namelijk gemakkelijker de uren
van een al ingeschakelde doelgroepmedewerker uit te breiden in plaats van een nieuwe
doelgroepmedewerker in te schakelen. In het eerste geval blijft het aantal doelgroepmedewerkers
voor de begeleider(s) constant, in het tweede geval is er een extra doelgroepmedewerker voor
hetzelfde aantal begeleiders.

2.7

Zekerheid met betrekking tot de toekomst

De zekerheid met betrekking tot de toekomst voor de doelgroepmedewerkers wordt gedeeltelijk gehypothekeerd doordat de vrijwaring van zijn statuut als uitkeringsgerechtigd werkloze, als
bestaansminimumtrekker of als gerechtigde op een ziekte- en/of invaliditeitsuitkering weinig
structureel verloopt. De arbeidszorgcentra (en het netwerk) onderhouden wel contacten met de
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verschillende uitkeringsinstanties maar zoals bleek uit de problemen inzake toekenning van een
vergoeding (Deel V,1), zijn deze zeer fragiel. De goedkeuring van het behoud van de uitkering
tijdens de inschakeling in arbeidszorg moet per individuele doelgroepmedewerker worden
afgehandeld en verloopt vrij arbitrair. Daarom moeten er naast de psychologische garantie van
zekerheid op lange termijn door de ‘arbeidszorgovereenkomst’ ook juridische garanties worden
ingebouwd. Daartoe zouden de verschillende uitkeringsinstanties idealiter tot een éénduidige
principebeslissing en een gelijklopende reglementering moeten kunnen komen en dan nog liefst
op grotere schaal en voor een langere termijn. Erkenning en bekendheid van arbeidszorg bij deze
instellingen is daarvoor een eerste noodzakelijke voorwaarde.

2.8

Algemeen

Meer in het algemeen moet er voldoende rekening worden gehouden met de primaire motivaties van de doelgroepmedewerkers en het belang dat zij hechten aan bepaalde functies. Nemen
zij deel aan arbeidszorg omwille van de sociale contacten, om iets bij te leren of enkel omwille
van de nuttige tijdsbesteding? Er moet op worden toegezien dat deze functies worden gerealiseerd, wil men de kans op afhaken zonder alternatief verkleinen.
Bovendien mag men ook de arbeidsmarktgerichtheid van de doelgroepmedewerkers niet
verwaarlozen. Eerst en vooral is er een groep van doelgroepmedewerkers voor wie een job op de
reguliere of alternatieve arbeidsmarkt geen doelstelling meer is. Deze moeten dan ook in staat
worden gesteld in het arbeidszorgcentrum te blijven werken voor zo lang zij dat zelf wensen.
Toch druk uitoefenen op deze groep van medewerkers om door te stromen zou zeer negatieve
gevolgen kunnen hebben voor het individu en de precaire positie waarin hij of zij zich reeds
bevond nog verder verslechteren. Er moet dan ook op worden toegezien dat er geen voorwaarden
worden gesteld aan arbeidszorg – noch door de overheid, noch door de zogenaamde moederorganisaties of andere – die in zulk een druk tot doorstroming zouden kunnen resulteren.
Voor een andere groep van doelgroepmedewerkers vormt een job op de reguliere of
beschermde arbeidsmarkt echter nog wel een werkelijke betrachting en dit omwille van allerlei –
maar voornamelijk financiële - redenen. Het is dan ook belangrijk oog te hebben voor de redenen
waarom een doelgroepmedewerker eventueel zou wensen door te stromen, ondanks het feit dat
hij of zij er niet meteen toe in staat wordt geacht. Door aan deze aspecten tegemoet te komen,
kan de doelgroepmedewerker in staat worden gesteld zijn inschakeling in arbeidszorg te verlengen tot het moment dat hij of zij wel klaar is om de stap naar de arbeidsmarkt te zetten. Dit
betekent natuurlijk geenszins dat de doelgroepmedewerker ongewenst in arbeidszorg moet ‘vastgehouden’ blijven.
Voor die groep die men wel klaar acht om een job op de reguliere arbeidsmarkt te gaan
uitoefenen, is het belangrijk blijvend oog te hebben voor doorstroming en hen daarin intensief te
begeleiden. Daartoe moet er informatie aan de doelgroepmedewerker worden doorgespeeld
betreffende allerlei soorten van opleiding en vormen van tewerkstelling en moet de doelgroepmedewerker via arbeidszorg in contact worden gebracht met organisaties die hem daarin kunnen
begeleiden. Het zal dan ook van groot belang zijn door netwerkvorming samenwerkingsverbanden met deze tewerkstellings- en opleidingsorganisaties te creëren en in stand te houden.
Bovendien zouden de arbeidszorgcentra zoveel mogelijk dienen te kunnen voorzien in follow-up
van de doelgroepmedewerkers op het werk of in de opleiding, nadat zij zijn doorgestroomd.
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