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Het is erg belangrijk voor mensen om 

onderdeel van de samenleving uit te 

kunnen maken en een steentje bij te 

dragen. Niemand hoort langs de kant van 

de arbeidsmarkt te staan, ook kwetsbare 

groepen niet. Daarom is per 1 januari 2015 

de Participatiewet ingevoerd. Nederland 

loopt daarmee niet voorop in Europa:  

in Oostenrijk kent men bijvoorbeeld de 

‘Behindertengleichstellung’, die erg  

veel van onze Participatiewet wegheeft. 

In Oostenrijk is men van mening dat mensen met 

een (arbeids)beperking dezelfde rechten hebben 

om deel te nemen aan de samenleving als mensen 

zonder een (arbeids)beperking. Werkgevers 

worden dan ook gestimuleerd om (arbeids)

gehandicapten in dienst te nemen. In Oostenrijk 

behoren (arbeids)gehandicapten tot de doelgroep, 

wanneer zij voor meer dan 50% niet in staat zijn  

aan het reguliere arbeidsproces deel te nemen.  

De speciale artsen van het Bundessozialamt stellen  

vast of er sprake is van een (arbeids)beperking. 

Om werkgevers aan te sporen werknemers met  

een (arbeids)handicap in dienst te nemen, zijn  

er verschillende subsidiemogelijkheden en 

ondersteuning vanuit Jobcentra:
• Werkgevers krijgen maandelijks een  

premie van € 248,- per (arbeids)gehandicapte 

werknemer;
• Loonkostensubisidie: een werknemer met  

een arbeidshandicap mag niet minder dan het 

minimumloon verdienen. Het verschil tussen 

daadwerkelijk gerealiseerde loonwaarde en 

reguliere loonwaarde wordt gecompenseerd  

door de loonkostensubsidie;
• Jobcoaches;
• ‘Arbeidsassistenten’ die werknemers 

ondersteunen bij het structureren van de 

werkdag, het uitvoeren van werktaken en die 

zorgen voor persoonlijke begeleiding;
• Proefplaatsing en/of subsidie voor het  

aanpassen van de werkplek.

Niet alleen werkgevers hebben voordelen, ook 

werknemers krijgen bescherming. Werknemers die 

op grond van een (arbeids)handicap in dienst 

komen, genieten een grotere ontslagbescherming 

door hun moeilijkere positie op de arbeidsmarkt.
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Hoe werkt dit in de praktijk?
In Oostenrijk is het Bundessozialamt verantwoorde-

lijk voor de uitvoering van het beleid. De Arbeids-

assistent biedt werkgevers en werknemers hierbij 

de nodige begeleiding. De Arbeidsassistenten 

zorgen ervoor dat de werknemer met een arbeids-

handicap een baan en werkplek krijgt die is 

afgestemd op zijn mogelijkheden en vaardigheden. 

Deze mogelijkheden en vaardigheden dienen 

volledig benut te worden, zonder storende 

omgevingsfactoren. Dit doel wordt bereikt met 

individuele ondersteuning op de werkplek, 

begeleiding en passende kwaliteitszorg. Ook  

werkgevers kunnen gebruikmaken van deze 

begeleiding. Zo ontstaat er een wisselwerking 

tussen de belangen van de werknemer en de 

werkgever.

Zoals gezegd mogen omgevingsfactoren geen 

storende invloed hebben op het werk van de 

werknemer met de arbeidsbeperking. Mochten 

deze storende omgevingsfactoren toch aanwezig 

zijn en niet volledig weggenomen kunnen worden, 

dan kan advies worden gevraagd aan de ‘Arbeids-

assistent’. Daarnaast kunnen werkgevers met meer 

dan vijf arbeidsgehandicapten in dienst een 

vertrouwenspersoon op de werkvloer aanstellen, 

die knelpunten of conflicten direct kan oplossen.

De ‘Arbeidsassistent’ geeft ook advies wanneer  

er bijvoorbeeld een conflict dreigt met de werk-

nemer, de omvang van het werk niet is afgestemd 

op de mogelijkheden van de werknemer, de 

productiviteit achterblijft of als er problemen zijn 

met de communicatie op de werkvloer. Hiervoor 

zijn speciale begeleiders in dienst, die bekend zijn 

met de aard van het bedrijf en die meteen passend 

advies kunnen geven aan werknemer en werkgever.

Quotumwet
Ook in Oostenrijk kent men een quotumwet. 

Werkgevers die meer dan 25 werknemers in dienst 

hebben, zijn verplicht om per 25 werknemers één 

werknemer met een arbeidsbeperking in dienst te 

nemen. Voor iedere arbeidsgehandicapte krijgt  

de werkgever een premie van € 248,- per maand.

Voldoet de werkgever niet aan zijn verplichting,  

dan krijgt hij een boete van € 248,- per maand voor 

elke niet-ingevulde plek.

Grote werkgevers (meer dan 100 werknemers) 

krijgen een hogere boete (tot maximaal € 370,-) 

omdat zij in theorie meer capaciteit hebben om 

werkplekken voor arbeidsgehandicapten te creëren.

De werkgeversboetes worden in een fonds gestort 

van waaruit de premie betaald wordt aan werk-

gevers die wel arbeidsgehandicapten in dienst 

hebben genomen. Hiervoor is bewust gekozen, 

omdat er zo een systeem ontstaat waarin de 

financiële middelen voor de premies voorhanden 

zijn.

Conclusie
In Oostenrijk zijn diverse initiatieven gericht op  

het in dienst nemen en in dienst houden van 

werknemers met een arbeidshandicap. De overheid 

zorgt met beleid voor de kaders en ondersteuning 

voor werkgevers en werknemers, zodat de juiste 

randvoorwaarden gelden op de werkplek. Hiervoor 

wordt gebruik gemaakt van diverse dienstverleners. 

Daarnaast is de quotumwet een zelfregulerend 

systeem: van de boetes worden premies en loon-

kostensubsidies betaald. De overheid schept de 

kaders en houdt toezicht op de uitvoering en 

werkgevers en werknemers vullen het beleid naar 

wens in.


