
De belemmeringen die zij ervaren zijn zowel van fysieke als psychische 
aard. Maatregelen die bedrijven momenteel nemen voor werknemers 
met een beperking zijn voornamelijk praktisch van aard en gericht op 
fysieke beperkingen. Naast de fysieke, zichtbare beperkingen, zijn er 
ook minder zichtbare beperkingen waar rekening mee moet worden  
gehouden. Welke verschillende beperkingen zijn er nog meer en  
wat doen bedrijven voor werknemers met een beperking?

Meerderheid Nederlandse werknemers 
met beperking ervaart belemmeringen 
op werkvloer

heeft beleid ontwikkeld  
voor werknemers met een  
tijdelijke beperking.

45%  68%   heeft beleid ontwikkeld  
voor werknemers met een  
situationele beperking. 

Begeleiding door werkgevers

Veel organisaties hebben beleid opgesteld (of gaan dit doen) voor 
 begeleiding van medewerkers met een beperking. Zo lopen zij geen  
talent mis en kunnen huidige medewerkers optimaal presteren. 

Onderzoeksbureau Team Vier deed in opdracht van Microsoft Nederland onderzoek  
onder ruim 273 hr-managers en 553 medewerkers van Nederlandse bedrijven.  
Maart 2019

Mogelijkheden om door te werken

Werknemers met een tijdelijke beperking worden vaak (73 procent)  
voor 100% ziekgemeld. Veel organisaties bieden  mogelijkheden  
waardoor werknemers deels kunnen blijven werken.

  Heeft beleid ontwikkeld   Gaat beleid ontwikkelen   Gaat geen beleid ontwikkelen

Tijdelijke beperking

Een werknemer kan de 
 werkzaamheden tijdelijk  
niet uitvoeren. 
(Gebroken been, hernia, operatie,
zwangerschapscomplicaties, etc.)

Mensen die niet kleurenblind zijn (links) en mensen die wel kleurenblind zijn (rechts) lezen  
(of interpreteren) een diagram op een verschillende manier.

20%   van de medewerkers  
heeft in de afgelopen  
twee jaar een tijdelijke  
beperking gehad.

Situationele beperking

Een werknemer heeft  
alleen in een  specifieke situatie 
een beperking. 
(Dyslexie, kleurenblindheid, slechtziendheid, 
amputatie, etc.)

van de medewerkers  
heeft een  
situationele  beperking.

10%   

Tijdelijke of situationele beperking

Werknemers zijn door verschillende oorzaken tijdelijk niet /  
niet volledig in staat hun  werkzaamheden te verrichten. 
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Andere mogelijkheden die 
 organisaties  bieden zijn aangepaste  
werktijden, een vergoeding voor 
aangepast vervoer van/naar werk of 
auditieve hulpmiddelen.

51%  heeft de mogelijkheid  
om vanuit huis te werken.

46%  heeft toegang tot 
 aangepaste software  
of technologie.

?


