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Het SENDI project beoogt een lage kosten certificatie-systeem voor mensen met speciale
onderwijsbehoeften (SEN – Special Educational Needs) en vooral diegene met een
handicap. Ons project heeft 8 cursussen van de opleiding ontwikkeld:
- Cleanroom medewerker
- Catering
- Bouw en constructie
- Verpakken
- Order picking
- Facilitaire dienstverlening
- Groenvoorziening
- Veilig werken
Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat de geplande cursussen passen bij de eisen van
de werkgelegenheid in alle landen van de partners. Het doel van dit onderzoek is om een
goede toekomst te verzekeren voor onze certificeringen, het analyseren van de vraag op
de arbeidsmarkt, met name de eisen op de arbeidsmarkt van mensen met een handicap.
In dit onderzoek richten we onze aandacht op drie belangrijke aspecten:
! Kwantificering van de gehandicapte bevolking in Europa en de
belangrijkste sociaal-demografische kenmerken;
! Het opleidingsniveau van mensen met een handicap;
! Mensen met een handicap en de werkgelegenheid; de meest
gevraagde banen voor mensen met een handicap.

I. Sociaal demografische kenmerken van invaliditeit in Europa.
Volgens EuroStart Statistics zijn er in de Europese Unie bijna 45 miljoen mensen
tussen 15 en 64 (14,1% van die leeftijdsgroep) met een soort handicap met
basisactiviteit moeilijkheden (invaliditeit definitie 1). Minder dan 10% van de mensen
van 15-64 jaar rapporteerde een handicap in de Tsjechische Republiek en Spanje.

Ongeveer 35 miljoen mensen in de leeftijd van 15-64 jaar (11,1% van de gehele
Europese bevolking van deze leeftijdsgroep) in de EU meldde door hun handicap te
worden beperkt in het werk dat ze kunnen doen als gevolg van een langdurig
gezondheidsproblemen en / of een basisactiviteit moeilijkheden - LHPAD (invaliditeit
definitie 2), dat zijn 10 miljoen minder mensen als mensen met moeite in hun
basisactiviteiten. Dit fenomeen werd waargenomen in de meeste landen, waaronder ook
Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Bulgarije. Echter, in Spanje en Tsjechië melden
meer mensen zich met een handicap zoals de tweede definitie.
Hier is de grafische illustratie van deze diversiteit in handicap in Europa

Hoewel de burgerlijke staat van weinig belang lijkt voor de jongste mensen in de
leeftijdsgroep 15-64, de meeste mensen met basisactiviteit moeilijkheden waren
getrouwd of hadden een geregistreerd partnerschap (57% in de EU, vergeleken met 51%
van de mensen zonder deze moeilijkheden), en nog eens 17% heeft een eerder huwelijk
/ geregistreerd partnerschap gehad (in vergelijking met 8% van de mensen zonder deze
problemen). Iets meer dan een kwart (26%) woonde op zichzelf en had nooit geleefd in
een dergelijke juridische unie, wat aanzienlijk minder is, dan diegene zonder
soortgelijke problemen (41%). In de volgende afbeelding kunt u deze situatie
geïllustreerd voor elk land zien.

De kans op een handicap neemt toe met de leeftijd. In alle landen die we bestuderen,
waren meer dan de helft van de mensen met basisactiviteit moeilijkheden 45 jaar of
ouder. In de volgende afbeelding kunt u deze informatie controleren.

I.

Educatieniveaus van gehandicapten

Er zijn nog steeds grote verschillen in het opleidingsniveau van mensen met en zonder
handicap. Helaas, ¼ van de mensen in de leeftijd 18-24 heeft onderwijs en/of een
opleiding genoten in het lager middelbaar onderwijs, onder wie degene met een
basisactiviteit moeite, in vergelijking met 12,4% van de mensen zonder moeite. U kunt
de statistieken zien in de volgende figuur.

30,7% van de mensen van 15-34 jaar met basisactiviteit moeilijkheden werken niet,
noch nemen zij deel aan een studie of opleiding. Dit is 15 procent hoger, dan die in deze
leeftijdsgroep zonder basisactiviteit moeilijkheden. De kloof is veel meer uitgesproken
(25 procent) voor mensen met een beperking in het werk veroorzaakt door een LHPAD
(respectievelijk 40,4% en 15,4%).

Opleidingsniveau beïnvloedt de professionele toekomst en arbeidssfeer. Zo neemt de
arbeidsparticipatie van mensen met een handicap af met het opleidingsniveau, en hoe
hoger het opleidingsniveau is onder mensen met een handicap, hoe kleiner het verschil
op het gebied van arbeid tussen hen en de mensen zonder handicap.

II.

Handicap en werkgelegenheid

Op EU-niveau, ongeveer 47% van de personen met een handicap is in dienst in
vergelijking met 72% van personen zonder handicap. Het EU-gemiddelde is 67%. De
kloof werkgelegenheid is ongeveer 25 procent. De nationale arbeidsparticipatie van
mensen met een handicap lopen uiteen van 20% (Kroatië) naar 59% (Zweden). We
merken, dat landen met vergelijkbare percentages op werk voor mensen zonder
handicap grote verschillen kennen voor mensen met een handicap. Dit betekent dat er
een potentieel is voor het verhogen van de arbeidsparticipatie van mensen met een
handicap.
Met betrekking tot personen met een handicap, de arbeidsparticipatie van
vrouwen is 44% en de mannelijke arbeidsparticipatie is 51%. We zien een genderkloof
van 7 procent. De arbeidsparticipatie van vrouwen zonder handicap is 65%. Bij
vrouwen, de kloof met degene met een handicap is 21 procent.
De mate van invaliditeit vermindert arbeidsparticipatie. Op EU-niveau, de
arbeidsparticipatie van zwaar gehandicapte mensen is 28%. De arbeidsparticipatie van
mensen met een matige handicap gecorreleerd niet met de arbeidsparticipatie van
personen zonder handicap. Integendeel, de arbeidsparticipatie van mensen met een
ernstige handicap is licht gerelateerd aan de arbeidsparticipatie van mensen zonder
handicap, volgens het Academic Network of European Disability experts (ANED).
Maatregelen die zijn gericht op het beïnvloeden van de bevolking kan een aanzienlijke
impact hebben op mensen met een ernstige handicap.
Op EU-niveau, 13% van de personen met een handicap werken deeltijd en 34%
werkt fulltime. Bovendien neemt het belang van deeltijdwerk toe met de mate van
invaliditeit. Een beleid van flexibele werktijden in combinatie met sociale
veiligheidsgaranties kunnen parttime banen toegankelijk en aantrekkelijk maken ook
voor zwaar gehandicapte mensen.
De recente financiële crisis heeft de werkgelegenheid van personen met een
handicap op het niveau van de EU niet verslechterd. Maar er was een significante
verslechtering in bepaalde landen, met name Griekenland en Spanje.
In de EU als geheel is het aandeel van mensen die werken vanuit huis hoger
onder mensen met een handicap (15%) dan anderen (13%).

In de EU als geheel, hebben de mensen die meldden dat zij een basisactiviteit
moeilijkheid hebben (definitie 1) meer kans dan anderen om deeltijd te werken (26%
tegenover 18% van de mensen met een handicap van definitie 2). Een soortgelijk beeld
wordt waargenomen op nationaal niveau (in Spanje, Tsjechië, het Verenigd Koninkrijk
en Bulgarije). Nederland heeft het hoogste percentage van deeltijdarbeid in beide
groepen, ongeacht de definitie van arbeidsongeschiktheid (61%).
III.

De meeste gevraagde banen door mensen met een handicap

Onderwijs is nauw gerelateerd aan de werkgelegenheid. Zo hebben we 8 cursussen
ontwikkeld voor mensen met een handicap, speciaal gericht op hun arbeidssituatie en
daarmee hun kwaliteit van leven kunnen verbeteren. Het onderzoek toont aan, dat de
belangrijkste reden voor mensen met een handicap voor het niet naar werk zoeken is,
dat er een gebrek is aan onderwijs. Het SENDI project wil daarom mensen met een
handicap toegang bieden tot het beroepsonderwijs en certificering, waardoor ze meer
vertrouwen krijgen en een betere kans op de arbeidsmarkt.

Volgens ons onderzoek, de meest voorkomende banen uitgevoerd door mensen
met een handicap zijn taken met betrekking tot het gebied van schoonmaak, zoals
"schoonmaakactiviteiten", "Industriële reiniging en onderhoud van de gebouwen",

"Algemene reiniging van gebouwen", "Integrale Facilitaire diensverlening". In ons
geval, stellen wij 2 verschillende cursussen op in verband met het schoonmaken,
namelijk Cleanroom medewerker en Facility dienstverlening.
Een ander belangrijk arbeidsgebied, waar mensen met een handicap vaker
contracten voor krijgen is "Werknemers van restaurant business", "Verkopers",
"Catering en Restauratiemedewerker", "Groenten en Fruit”, "Goederenafhandeling",
"Productie-medewerker" en "Shop assistent ". Daarom zijn Catering (horeca), Veilig
Werken, Order picking en Verpakking door het SENDI project als cursussen die passen
in deze arbeidssfeer aangeboden.
In de sfeer van "Werken met machines” en “Assemblage ", de cursussen Bouw en
Constructie, Orderpicking en Verpakken zijn uitgekozen.
Banen in de Groenvoorziening zijn ook aanwezig op de Europese arbeidsmarkt
onder het gebied van "tuinwerkzaamheden".
We kunnen concluderen dat de richting van de ontwikkeling vastgesteld door het
SENDI project de juiste is, en we hopen dat de certificering van deze banen de
tewerkstelling van personen met een handicap zal vergemakkelijken.

