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Toelichting
Voorliggend verslag is een samenvatting van de belangrijkste bevindingen uit de registratie die de
Ronde Tafel Arbeidszorg heeft ontwikkeld. Sedert 2010 zijn de bestaande registratie-initiatieven
uniform gemaakt. Alle Vlaamse arbeidszorginitiatieven registreren een aantal kenmerken van elke
individuele arbeidszorgmedewerker. Al is deze registratie nog voor verbetering vatbaar, het is de
meest volledige bron op dit moment beschikbaar. Meer informatie omtrent het registratiesysteem is te
vinden op de website www.arbeidszorg.be.
In het statistisch verslag komt enkel de "droge materie" aan bod: wat leren ons de cijfers?, hoe
betrouwbaar zijn ze?, welke hoofdlijnen kunnen we onderkennen?
Vanzelfsprekend is er ook behoefte aan evaluatie en duiding. Welke beleidsconsequenties liggen voor
de hand? De Ronde Tafel zal hiervoor in gesprek treden met de stakeholders. Hopelijk draagt deze
samenvatting bij tot het beter documenteren van deze materie.
In april 2015 werd de laatste hand gelegd aan het afronden van de registratie op 31/12/2014. Zo
beschikken we over resultaten voor een periode van 5 jaar. Hierna volgt een samenvatting op het
niveau van het Vlaams Gewest. Van alle gegevens die voldoende betrouwbaar zijn op detailniveau
vind je in bijlage de opsplitsing per sector en per provincie. Deze bijlage kan dienstig zijn voor de
provinciale coördinatoren arbeidszorg alsook voor de sectorale initiatieven. Hier buigen we ons over de
"grote foto", enkel op belangrijkste sectorale verschillen vestigen we de aandacht.

Evolutie van het aantal actieve medewerkers 2010 – 2014 – een overzicht
Het aantal actieve medewerkers op jaarbasis is het totaal van alle aanwezige, alle gestarte en alle
gestopte medewerkers binnen een kalenderjaar.
In 2014 waren er in
Vlaanderen 6.781
arbeidszorgmedewerkers
actief. Dat zijn er 17,2 per
10.000 inwoners op actieve
leeftijd. Vergeleken met
2010 zijn er op 5 jaar tijd
1.521 medewerkers
bijgekomen, een stijging
met 29%.
TIP bij het lezen van de
grafiek: de relatieve cijfers
zijn steeds vermeld op de
rechtse as, en worden
voorgesteld als doorzichtig
vlak in de achtergrond.
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Actieve medewerkers per sector

De sector waarin van oudsher de meeste medewerkers tewerkgesteld zijn is de geestelijke
gezondheidszorg (GGZ) met 2.616 medewerkers, of 39% van het totaal in 2014. Ook in de sociale
economie (sociale werkplaats, beschutte werkplaats en lokale diensteneconomie) werkt een
aanzienlijke groep: 2.207 medewerkers (35%) in 2014.
In relatieve zin verhoudt het aantal medewerkers per 10.000 inwoners op actieve leeftijd zich sterk
met de grootteorde van de sector.

Actieve medewerkers per provincie

In absolute cijfers is de provincie Oost-Vlaanderen de grootste werkgever met 2.189 medewerkers in
2014. De overige provincies schommelen tussen 1.000 en 1.300 medewerkers.
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Gelet op de relatieve cijfers, klimt de provincie Limburg sterk naar boven: met 21,4 medewerkers per
10.000 inwoners komt de provincie in de buurt van Oost-Vlaanderen (24,2%). De overige provincies
situeren zich tussen 12,2/10.000 en 15,5/10.000.
Als we de evolutie over de laatste 5 jaar nauwkeuriger bekijken, tekenen zich volgende tendensen af:
— de index (2010=100) neemt sterk toe bij de kleinste sectoren, VAPH en algemeen welzijnswerk,
met resp. +49 en +36, terwijl de sociale economie en de GGZ eerder een groeivertraging kennen,
er is dus in zekere zin sprake van een inhaalbeweging
— de vergelijkbare cijfers per provincie tonen aan dat twee provincie met (zowel absoluut als relatief)
minder arbeidszorgmedewerkers sterk klimmen, Antwerpen met +62 en Vlaams-Brabant met +52,
en opnieuw met een groeivertraging in de overige provincies

Tenslotte, om volledig te zijn: deze cirkeldiagrammen bevatten de details van de verdeling naar sector
en provincie in 2014 en stellen ze wat aanschouwelijker voor.
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Actieve medewerkers naar geslacht
In 2014 werkten er 4.277
mannen en 2504 vrouwen
in de arbeidszorg.
Het percentage mannen
is hier het relatieve cijfer.
Deze verhouding is in de
laatste vijf jaar slechts
een heel klein beetje
gedaald: van 64,6% naar
63,1%.

Actieve medewerkers naar leeftijdsklasse
Na een verwerking in
vijfjarenklassen (die
weinig relevante
verschillen aantoonde),
beslisten we de tabellen
en grafieken in vier
klassen in te delen.
Het relatief cijfer is nu de
gemiddelde leeftijd van de
medewerker.
De groep van de <40jarigen is de grootste
(2.643 medewerkers in
2014). Tussen 40 en 50
jaar treffen we 1.954 en
tussen 50 en 50 jaar
1.670 medewerkers aan.
Het aantal 60-plussers is
evident beperkt: 541
medewerkers.
De gemiddelde leeftijd neemt in de loop der jaren wat af, van 46,1 tot 42,8 jaar. Deze tendens doet zich
systematisch binnen elke sector en in elke provincie voor (dit blijkt uit de details in bijlage).
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In volgende diagrammen tonen we nog even de gedetailleerde verdeling voor 2014 in vijfjarenklassen.
Het aantal medewerkers stijgt naargelang de leeftijd tot op de leeftijd van 55 jaar, en neemt daarna
sterk af.
We maken hier ook de vergelijking per sector. De procentuele grafiek aan 100% (abstractie makend
van de totalen in de verdeling) toont vooral aan dat binnen de sociale economie het aantal
medewerkers daalt bij toenemende leeftijd. Voor de GGZ is het net omgekeerd.

Actieve medewerkers naar leefsituatie
De grootste groep
medewerkers komt uit het
thuismilieu: 5.038
medewerkers in 2014.
Met een semi-residentiële
herkomst tellen we nog
959 medewerkers.
De residentiële "input"
bedraagt 605, telkens in
2014.
Het relatief cijfer is het
percentage "thuismilieu"
als leefsituatie. Die
verhouding is gestaag
toegenomen: van 68,7%
in 2010 naar 74,9% in
2014, een duidelijke
trend.

SAMENSTELLING:
— thuismilieu= alleenwonend, samenwonend, inwonend, pleeggezin
— semi-residentieel= beschut, geïntegreerd, beschermd en begeleid wonen
— residentieel= psychiatrische en gehandicaptenvoorziening, instelling welzijnszorg, gevangenis
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Actieve medewerkers in 2014 naar leefsituatie
We geven nog iets meer detail over de verdeling naar leefsituatie in 2014 omdat er zich duidelijke
sectorale verschillen voordoen.
Dat het thuismilieu de grootste categorie naar leefsituatie is, vernamen we al, maar binnen de
sectoren algemeen welzijnswerk (86,2%) en sociale economie (84,8%) ligt het aandeel flink hoger
dan het gemiddelde van 74,9%.
Voor de geestelijke gezondheidszorg ligt de categorie semi-residentieel met 22,6% beduidend hoger
dan in de andere sectoren en het gemiddelde van 14,3%.
Binnen de sector VAPH ligt dan weer de categorie residentieel met 20,5% beduidend hoger dan in de
andere sectoren en het gemiddelde van 9,0%.
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Actieve medewerkers naar burgerlijke staat
Arbeidszorgmedewerkers
zijn in belangrijke mate
ongehuwd: 4.608 onder
hen in 2014, of 68% van
het totaal. Dat percentage
neemt zeer lichtjes toe
gedurende de laatste vijf
jaar.
De groep gehuwden telt
1.039 medewerkers. Ook
het aantal dat gescheiden
is, ligt relatief hoog:
1.043 medewerkers.
Het aandeel van wie
gescheiden/ongehuwd is
ligt hoger/veel hoger dan
in de samenstelling van
de bevolking.

Actieve medewerkers naar problematiek
De grootste groep, 3.620
medewerkers, werkt in de
arbeidszorg omwille van
een problematiek van
psychische/psychiatrische
aard.
Dit aandeel van 53,4%
in 2014, het relatieve
cijfer waarmee we hier
vergelijken, kende een
lichte daling sedert
2010.
De 1.110 medewerkers
(16,4%) met een
mentale problematiek
vormen de tweede
grootste groep.

De overige problematieken (fysiek/sensorisch, medisch, sociaal, langdurige inactiviteit), tellen allen
minder dan 10% van de arbeidszorgmedewerkers.
De onderlinge verhoudingen blijven nagenoeg constant.
De groep "andere, onbekend", die overwegend uit onbekenden bestaat, is met 8,9% behoorlijk groot.
Dit zou beter moeten.
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Actieve medewerkers in 2014 naar problematiek
Het is interessant om even na te gaan hoe dit zich verhoudt tot het aantal arbeidszorgmedewerkers
per sector, zoals we die bij aanvang hebben vastgesteld.

Het aantal medewerkers met een psychische/psychiatrische problematiek is met 53,4% veruit het
grootst. Wanneer we dit opsplitsen per sector blijkt dat deze medewerkers, naar verwacht,
overwegend binnen een GGZ-setting terecht komen: voor 85% van hun populatie. De GGZ vangt ook
het grootste aantal arbeidszorgmedewerkers op, en vaak is dat in functie van doorstroming.
Een andere atypische verdeling zien we bij de VAPH-initiatieven. Het aantal medewerkers met een
mentale problematiek ligt met 58% veel hoger dan het gemiddelde van 16,4%. Ook hier mag men er
van uitgaan dat het doorstromingseffect doorslaggevend is.
De sectoren sociale economie en algemeen welzijnswerk volgen het meest de gemiddelde verdeling
naar problematiek.
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Actieve medewerkers naar werkregime
Het aantal uren per week
dat de arbeidszorg medewerkers presteren stellen
we voor in vijfurenklassen.
Als relatief cijfer hanteren
we het gemiddeld aantal
uren per week.
Dit gemiddelde van 14,2
uren/week (in 2014) is in
de afgelopen vijf jaar niet
veel veranderd.
De verdeling over de
klassen bleef nagenoeg
gelijk over de jaren
heen.

Actieve medewerkers in 2014 naar werkregime
Een kwart van de medewerkers
werkt van 5 tot 9 uur/week.
Nog een ietsje meer dan een
kwart werkt van 10 tot 14
uur/week.
Bijna 1 op 5 werkt van 15 tot 19
uur/week.
Nog meer uren werken doen 22%
van de arbeidszorgmedewerkers.
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Actieve medewerkers naar verwijzer
In deze voorstelling hebben
we GTB, de geïntegreerde
trajectbegeleiding, als aparte
categorie vermeld omdat dit
de belangrijkste verwijzer is
(voor 2192 medewerkers).
Het is hier ook het relatieve
cijfer: 32,8% GTB in 2014.
Dit aandeel is sedert 2010
stelselmatig toegenomen.
De tweede belangrijkste
verwijzer is de GGZ met
2.042 medewerkers in 2014,
of 31% van het totaal.
Derde grootste is de groep
van welzijnsinitiatieven, met
1.217 medewerkers of 18%
in 2014. Hiervan nemen de
OCMW's 8,3% voor hun
rekening.
De onderlinge verhoudingen
tussen de verwijzers is niet
gewijzigd in de laatste 5 jaar.
SAMENSTELLING:
—
—
—
—

betrokkene, omgeving= incl. familie, huisarts, thuiszorg, therapeut,
arbeidsgerichte organisatie= VDAB, sociale/beschermde werkplaats, vakbond, ander
GGZ= incl. psych. ziekenhuis, revalidatie GGZ, PAAZ, beschut wonen
welzijn= begeleid/beschermd wonen, OCMW, CAW, SEL, dc VAPH, justitiehuizen, zorg PmH

De procentuele verdeling naar verwijzer (in 2014) vind je hier voor alle categorieën visueel
voorgesteld.
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Actieve medewerkers naar stopzetting door
Het aantal stopzettingen
per jaar staat in rode
cijfers bovenaan elk
jaartal. Sedert 2011 is het
aantal stopzettingen
gestaag gedaald, van
3.639 naar 1.820, met de
helft dus.
Door wie de overeenkomst
werd stopgezet is in
verhouding nagenoeg
ongewijzigd gebleven.
"In onderling overleg" is de
belangrijkste categorie,
voor 802 medewerkers, of
44%, in 2014.
Relatief gezien daalt het
percentage lichtjes sedert
2011.

Actieve medewerkers in 2014 naar reden van stopzetting
De redenen van stopzetting in
2014 staan in de grafiek
hiernaast.
Doorstroming (23%) is de
belangrijkste reden. Herval
scoort bijna even hoog: 21%
Ook hier vinden we een grote
groep andere, meestal
"onbekend": 23%.
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Actieve medewerkers naar stopzetting versus nog actief
Wanneer we het aantal
stopzettingen per jaar
combineren met het aantal
actieve medewerkers per jaar
uit de eerste grafiek, weten
we nu al wat we mogen
verwachten: stijgend aantal
medewerkers, dalend aantal
stopzettingen, en bijgevolg
een sterk dalend percentage
stopzettingen: van 61,3% in
2010 naar 26,9% in 2014.

Hier eindigen de betrouwbare registratieresultaten. Veel items kampen met een hoog aantal
onbekenden of met een onvoldoende betrouwbare indicering van de antwoordcategorieën (dit is
expliciet nodig, zeker wanneer de arbeidszorginitiatieven ieder voor zich voor de registratie dienen in
te staan). Voor sommige belangrijke items (zoals onderwijs- en werkverleden, inkomenssituatie,
vergoeding en doorstromingsperspectief) is dat jammer, maar onbetrouwbare resultaten hebben geen
enkele zin in functie van een adequate beleidsopvolging. Het verdient aanbeveling ofwel de registratie
hieromtrent op punt te stellen, ofwel de "onmogelijke" items te schrappen.
We geven nog een laatste tabelletje mee, relevant gelet op bovenstaande vaststellingen, evenwel
slechts gebaseerd op minder dan de helft van de benodigde gegevens.
We splitsen de stopzettingen op naar uitstroom en doorstroom. Hieruit blijkt dat het percentage
uitstroom binnen de stopzettingen daalt van 80,7% in 2010 naar 74,4% in 2014. Met voorbehoud.

2010

2011

2012

2013

2014

270

352

329

265

190

uitstroom

1129

1232

1088

856

553

% respons

43,4%

43,5%

42,1%

42,0%

40,8%

% uitstroom

80,7%

77,8%

76,8%

76,4%

74,4%

doorstroom

— uitstroom= betaalde arbeid regulier arbeidscircuit, betaalde arbeid beschermde tewerkstellingscircuit, vorming
of opleiding, naar welzijnswerk, andere vorm van dagactiviteit, arbeidszorg binnen andere organisatie,
vrijwilligerswerk, naar geestelijke gezondheidszorg, residentiële opvang
— doorstroom= artikel 60, beschutte werkplaats, sociale werkplaats
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