O4 WHEELCHAIRS

Onderzoek:
Werkfrustraties van
rolstoelgebruikers
IN SAMENWERKING MET SUPPORT MAGAZINE

Maar liefst viervijfde van de respondenten ervaart hinder van niet-aangepaste
faciliteiten op hun huidige werkplek. In de top 3 met de meeste gebreken staan
wc’s, deuren en evacuatieplannen. Bovendien geeft meer dan een kwart van de
respondenten aan sociale problemen te ervaren op het werk.

INDEZE

WHITEPAPER

133personendedenmeeaanhetonderzoekdatop
initiatiefvanO4Wheelchairseninsamenwerking
metSupportMagazineisuitgevoerd.Hiervanwaren
113mensen(deels)rolstoelgebondenenwerkzaam
buitenshuis;decriteriavoorditspecifieke
onderzoek.Meerdantweederdevandeze
respondentenisvrouw.

HoeveelmensenerinNederlandpermanentineen
rolstoelzittenisnietpreciesbekend.Volgenseen
aantalberekeningenzoudenditerongeveer225.000
tot250.000moetenzijn.Hoeveelvanhen
(buitenshuis)werken,isnietbekend,maarfeitisdat
datslechtseenbeperktdeelzalzijn.Hoewelhet
aantalrespondentenofficieelnietalsrepresentatief
geldt,geefthetdusweleengoedbeeldvande
problemendieerspelenopdewerkvloer.
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1.ALGEMEEN

AARDPROBLEMATIEK

Eenstuitendemeerderheidvanalledeelnemers(83%)
ervaartproblemenvanfacilitaireaardophunhuidige
werk.
Respondenten met rolstoelgerelateerde problemen huidige werkgever
Geen
13%
Beide
25%

Sociaal
4%

Facilitair
58%

VERDELINGOVERSECTOREN

Overheid,zorgenonderwijsscoreninditonderzoekhetslechtsalshetgaatom
facilitaireinclusiviteit.Respectievelijkwerkt24%,19%en15%vanderespondenten
diehinderervaartmethunrolstoel,indezesectoren.Opvallendisdatbijnadehelft
vanallerespondentenmetfacilitaireklachten,bureauwerkdoet.
Sectoren met meeste facilitaire problemen

Zorg

Overheid

Marcom/Media

Sociaal werk, Jeugdzorg, Kinderopvang

Onderwijs

Financiële dienstverlening

IT

Vrijwillig en Non-profit
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2.MEESTVOORKOMENDE
FACILITAIREPROBLEMEN

Zwaredeuren,hogedrempels,liftenenaangepastetoiletten
dieoneigenlijkgebruiktworden,nietvoorvolworden
aangezien;jezoutochdenkendatde‘usualsuspects’van
ontoegankelijkheidopdewerkvloerinmiddelswelzijn
opgelostinNederland.Maarnietsisminderwaar.Detotale
Top10Facilitairerolstoelproblemenophetwerk:
Ervaren facilitaire problemen
1. Invalidentoilet
2. Te zware deuren
3. Evacuatieplan/stoel
4. Lift
5. Invalidenparkeerplaats
6. Koffie-automaat
7. Nieuwe werken (flexplekken/statafels)
8. Ontoegankelijke locatie/entree gebouw
9. Printer/copier
10. Te krappe werkruimte
11. Ontoegankelijke plek werkmaterialen
12. Te hoge drempels
13. Overig
14. Deuropeningen
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"Ik krijg de zware deur van de lift niet open
en moet de knop ingedrukt houden van de lift.
Dat lukt me niet vanwege slecht functionerende
handen."

"Bij de flexplekken is het erg lastig om de
computer te bedienen; het bureau staat vaak te
hoog. Gezondere ‘traploopdagen’ waarop de lift
buitenwerking is gesteld, zijn erg lastig."

"Ik parkeer bij de
buren omdat de
parkeerplaats bij
mij op het werk
erg smal zijn."

"Koffieapparaten werden vervangen en kwamen hoger
te staan, zodat je vanuit rolstoel niet bij de
keuzeknoppen kon. Mijn zeer welwillende werkgever
besloot dit op te lossen door mij een
afstandsbediening te verstrekken. Echter, deze
afstandsbediening moest je op het “sensor oog”
richten. Dat oog bevond zich helemaal bovenaan het
koffieapparaat"

75%

TOILET

Eentoiletbezoekophetwerkisvoorveruitdemeeste
respondenten(72%)eenbronvanzorgenproblemen.
Problemen invalidentoilet

Slecht bereikbaar

Gebruikt als opslag of anderzijds

Sleutel bij receptie/congierge

Bezet door niet-invalidecollega's
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EENGREEPUITDEREACTIESVANRESPONDENTEN
"Een rolstoeltoilet is alleen op een andere etage bij een ander bedrijf
beschikbaar. Heel ongemakkelijk."

"Als ik nodig moet, dan moet ik NU naar een toilet en kan dan niet eerst iemand
zoeken die weet waar de sleutel ligt. Want de drama's die dan ontstaan hoef ik
vast niet uit te leggen."

"Bij ons is er geen goed aangepast toilet. Resultaat is dat ik naar huis moet
gaan om mezelf te verschonen."

OPENENVANDEUREN

Alsniet-rolstoelgebruikerstajeernietbijstil,maar
wanneerdeurentezwaarzijn,ofhetopenenervante
zwaarisdoordeurdrangers,danisdezedagelijkse
handelingeenenormeuitdagingalsjeineenrolstoel
zit.Meerdandehelft(59%)vandemensenmet
facilitaireproblemenophunhuidigewerk,geeftaan
dattezwaredeurenhunfunctionerenindewegstaat.
"Op een spreekruimte die ik wel per
rolstoel goed kan bereiken zit een
zware deurdranger zodat ik altijd
collega’s moet vragen om de deur voor
me open te maken. Was de deurdranger
eraf gehaald, moest die er de week erop
weer op omdat het niet mocht van de
brandweer......"

DEURENENBRANDVEILIGHEID

Helaasstaandeeisenvoorbrandveiligheid,inderdaadvaakhaakt
opdeeisenvoorrolstoelgebruikers,aldusbrandveiligheidsexpert
drs.ing.JeroenJansenvanBrandveiligNL.“Vaakweten
werkgeversencollega’snietofeenspecifiekedrangererzitom
eenbrandcompartimentgeslotentehoudenofvoorandere
doeleindenzoalstegentochtofterbeveiliging.Daarkomjepas
achterdoorjeteverdiepenindebouwvergunningof
gebruiksmelding-plattegrond.”

"Mijn werkgever wil geen automatische deuropener installeren op een zware deur
omdat dit niet strookt met brandplan."

OPLOSSING

Eenoplossinghiervoorisvrijsnelgevonden,volgensJansen.“Gewooneen
automatischedeurdrager,alleendanmeteenaansturingnaarde
brandmeldcentrale.Alsdie‘afgaat’zaldedeurnietmeerautomatisch
opengaanmaar‘valthijvrij’watbetekentdatdezevanafdatmomentalleen
noghandmatigtebedienenis.Derolstoelerkandan,alzalhetzwaarzijnof
methulpvanderden,dedeurooknaeenbrandalarmopenkrijgen.”

EVACUATIEPLANNENSCHIETENVAAKTEKORT

39%vanallerespondentengeeftaantemakentehebben
metpotentieelgevaarlijkesituatiesomdatfaciliteitenen
evacuatieplannennietgoedzijnaangepastopeen
rolstoelgebruiker.
"Tijdens een brandoefening door de
desbetreffende BHV-ers heb ik het
helaas niet 'gered'. Ze waren me
vergeten."

8DINGENDIEJEALSBHV’ERBIJEVACUATIE
NIETMAGVERGETEN

DeregelvoordeBHVluidtheelduidelijkdatzijrolstoelers
in‘veiligheid’brengenindelifthalofhettrappenhuisopde
desbetreffendeverdieping.Datheefttemakenmethetfeit
datdemensendanineenbrandcompartimentzittendat
minimaal60minutenweerstandhoudt.Gemiddeldisde
brandweerbinnenmaximaal15minutenterplaatseen
ontfermtzichdanalseersteovermindervalidemensen,
nadatdeBHV-ershebbenaangegevenwaardeze
mindervalidezichbevinden.”

GEENEVACUATIESTOEL
OF-MATRAS

STAP1:SLAALARM
STAP2:HOUUITGANGENVRIJ
STAP3:CONTROLEERDETOILETTEN
STAP4:ASSISTEERMINDERVALIDEN
STAP5:GEBRUIKEENHULPMIDDELOMMINDERVALIDENVIATRAPTEEVACUEREN
STAP6:LOOPCHECKLISTNA
STAP7:VERLAATHETGEBOUW
STAP8:GANAARVERZAMELPLAATS

Demeesterespondenten
dieaangevendateen
eventueleevacuatievoor
hennietgoedgeregeldis,
duideneropdatgeen(voor
henbereikbare)
evacuatiestoelaanwezigis.
JansenvanBrandveiligNLzegthierover:“Helaasstaaterinhetbouwbesluitgeenenkeleeis
overhethebbenvanevacuatiemiddelen.Gelukkigzienwijwelsteedsmeerevacuatiestoelen
ofsindskortookevacuatiematrassenaangeschaftworden.Diewordendanopdebovenste
verdiepinginhettrappenhuisopgehangen.DeBHV-erstrainenwijvervolgensomvanafde
bovensteverdiepinghetgebouwleegte‘vegen’.

OPLOSSING:PERSOONLIJKEVACUATIEPLAN

EenadviesvanTonRooijakkers(FacilitairJournaal)voorwerknemersmeteen
beperkingisomhunwerkgeverteattenderenopdemogelijkheideenPersoonlijk
Evacuatieplanteontwikkelen.Hetpersoonlijkevacuatieplanbestaatinhet
VerenigdKoninkrijkaljaren.Ditevacuatieplaniseenvluchtplanvoorindividuen,
dienietzelfstandigeengebouwkunnenverlatentijdenseencalamiteit.Klikhier
voortipsvoorhetopstellenvaneenPersoonlijkEvacuatieplan

3.OPLOSSENFACILITAIRE
PROBLEMENINDEPRAKTIJK
WEGAANERNAARKIJKEN

Hetaankaartenvanfacilitairetekortkomingenbijhun
werkgeverblijktvoordemeesterolstoelgebruikersgeen
enkelprobleem;81%vandemensenmetklachtenheeft
dezegeuit.Helaasblijktuitditonderzoekdatdaarniet
altijdevengoedopwordtgereageerd.
Faciliteitsproblemen opgelost na aankaarten
Tijdelijk
4%

Ja
11%

Deels
43%
Nee
42%

Demeestgehoordereactie-ineenkwartvandegevallen-isweliswaar‘wezullen
ernaarkijken’maarrespondentengevenaandatditvaakeenafwimpelendantwoord
lijktendatactieuitblijft.

Slechts11%vandezerespondentengeeftaanvanhunwerkgevereendaadwerkelijk
serieuzereactietekrijgenophetaankaartenvanproblemendierelateertzijnaan
hunrolstoel.Eveneens11%vandemensengeeftaandatdeproblemenzijnopgelost
nahetaankaartenbijdeverantwoordelijke.
Reacties werkgever na aankaarten
Serieuze reactie
'Te duur voor één rolstoelgebruiker'
Afwachting tot verbouwing/nieuw pand
Zoeken (beperkte) oplossing bij externe partij
Leggen probleem/oplossing bij rolstoelgebruiker neer
Geen/weinig reactie
'Collega's willen je wel helpen'
'We voldoen aan norm/bouwbesluit'
'Wordt naar gekeken'
Onbekend
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WIEISERVERANTWOORDELIJK

Wieiserdanverantwoordelijkvoorfacilitaire
voorzieningenvoorwerknemersineenrolstoelofmet
eenanderebeperking.Overdatonderwerpblijktveel
onduidelijkheidteleven.Respondentengevenaandat
werkgeverssomsaangevennietverantwoordelijktezijn
ofdatzezelfnietgoedwetenbijwiezeterechtmoeten
methunvragen.
"Ik werk in een verzamelgebouw. Als ik
alleen op kantoor ben is er (nog) geen
evacuatieplan en geen mogelijkheid om
water te halen in de gezamenlijke
keuken."

"Het is het meest lastige als je
werkgever geen eigen kantoor heeft maar
een ruimte huurt. Wie is er dan
verantwoordelijk voor de (kosten van)
aanpassingen?"

Dewerkgeverisverplichtomvooreenwerknemereenfunctionele,toegankelijke
werkplektemaken.Watbetrefteenspecialestoel,computerofbureau;datisiets
waarvoordewerknemerzelfsubsidiekanaanvragenbijhetUWV.Datgaatop
persoonlijkeaanvraag,omdatdewerknemerwordtgehaddezefaciliteitenmeete
nemenwanneerhijnaareenanderewerkgeververtrekt.

WIEBETAALT?

WanneereenvergoedingvanhetUWVernietinzit,danzijnnietallewerkgeversin
staatofwelwillendomdehogekostentemakenvoorhetaanbrengenvaneen
specialewc-ruimte,lift,deurenofhetverbredenvandeuropeningen.“Zekerniet
wanneerzijdewerkruimtehuren”,aldusDeniseJanmaat,directeurvanhet
NederlandsInstituutvoorToegankelijkheid.

Endatisbegrijpelijk,vindtze.“Alsdewerkgevernatweejaarbesluiteenanderpand
tebetrekken,blijftdedureinvesteringachter.Helaaszieikookdatpandeigenaren
nietgeneigdzijndeportemonneetetrekkenomhunpandinclusieftemaken,
wanneereenhuurderaangeefteenwerknemermetbeperkingtehebben.Datzijn
immerskostendiezijandersniethaddenhoevenmaken.Ditisaljareneenhetebal
diewordtovergegooid.Dewetgeefternoggeenuitsluitselover.”Hetkabinetdoet
veelaanhetbevorderenvandetoegankelijkheid,maaralzouhetvastgelegdworden
inhetBouwbesluit,dannogheeftdatgeeninvloedopallebedrijveninbestaande
panden.Ookisnietaltijdallesmogelijkineenbestaandof(ouder)pand.

OPLOSSING:SCHAKELEENMEDIATORIN

Inschakelenmediatorinengaomtafelmetdepandeigenaar,
bedrijfseigenaarendedesbetreffendewerknemer.Mediators/
adviseurs,zoalsDeniseJanmaat,gaanmetallepartijenopzoek
naarhaalbareoplossingen.

4.MEESTVOORKOMENDE
SOCIALEPROBLEMEN
EXTERNEFACTOREN

28%vanallerespondentenervaartsocialeproblemen.
Externefactorenblijkendemeesteproblemente
veroorzaken.69%vandesocialeproblemenbetreffen
onbekendendiezichgeenhoudingwetentegeven.
Ietsmeerdandehelftvanderespondentendiesociale
hindernissenervaart,benoemddatexternebedrijven
diewordengebruiktvooruitjes,opleidingenen
netwerkgelegenhedenniettoegankelijkzijn.Daarmee
komenexternelocatiesopdederdeplekvansociale
problematiek.
"Twee weken gelden een teamuitje. Chocolade bonbons
maken, staand aan een hoge tafel op de tweede
verdieping, alleen bereikbaar via een wenteltrap."

KANTOORRITUELEN

Opdetweedeplekvansocialeergernissenstaathetfeitdatrolstoelgebruikersvoor
huncollega’sgeenkoffiekunnenhalen,eensociaalritueelwatonmogelijkis
omdathetapparaatnietdoorhenbediendkanworden,maarvooralomdathet
simpelwegnietmogelijkisommeerderebekerskoffietevervoeren.
Sociale problematiek huidige werkgever
1. Onbekenden weten zich geen houding te geven
2. Kan geen koffie halen voor collega's
3. Externe locaties bedrijfsgelegenheden zijn ontoegankelijk
4. Staande netwerk/vergadergelegenheden
5. Bedrijfsactiviteiten niet geschikt
6. Collega's weten zich geen houding te geven
7. Collega's houden geen rekening met berperking op de werkvloer
8. Niet voor vol worden aangezien door collega's
9. Geen uitnodiging uitjes omdat men denkt dat ik het niet aankan
10. Geen uitnodiging uitjes omdat men geen rekening met me houdt
11. Niet voor vol worden aangezien door werkgever
12. Werkgever weet zich geen houding te geven
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5.WATGAATERGOED
Latenwenietvergetendathet
nietallemaalkommerenkwel
is.Immers;in11%vande
gevallenwaarindewerknemer
defacilitairetekortkomingen
besprakmetdewerkgever,
werdendeproblemennaar
tevredenheidopgelost.

Ookgaf13%vanalle
respondentendirectaangeen
rolstoelgerelateerdeproblemen
teervarenbijzijnofhaar
huidigewerk,nietopfacilitairof
sociaalvlak.Dezerespondenten
vroegenwijwatwerkgeversin
Nederlandkunnenlerenvan
hunwerkgever.Datleverde
ondermeerdevolgende
inspiratiesop:

"Op het moment dat ik na 4 jaar weer aan het werk ging bij mijn nieuwe werkgever,
zijn er direct op mijn afdeling elektrische deuropeners met afstandsbediening
voor mij geplaatst. Tevens hebben ze een hoog/laagbureau neergezet. Dit alles
terwijl ik een halfjaar-contract had."

"Ik werk bij semi-overheid werkgever, ik kan al mijn vragen kwijt en nagenoeg
alles wordt voor me geregeld."

"Vooral het vanzelfsprekend vinden om het toegankelijk te maken, als dat het nog
niet is. Zij vinden dat heel normaal en geven mij niet het gevoel dat ik anders
ben, ondanks dat ze soms een beetje rekening met me moeten houden."

"Werkgevers van Nederland: blijf het proberen. Stel eisen aan al je werknemers,
ook werknemers met een beperking. Dat is helder en maakt iedereen beter: geen
glans zonder wrijving!"

7.OVERHETONDERZOEK
DitonderzoekisopgezetopinitiatiefvanO4Wheelchairs,
ontwikkelaarvanhigh-endrolstoelenopmaat,omdatzij
ondermeervooractieve,werkenderolstoelgebruikers
stoelenontwikkelt.Derhalveishetvoorditbedrijf
belangrijkzichteverdiepeninwatdewerkende
rolstoelgebruikerbezighoudtenwatzijinhetdagelijks
levenaanproblementegenkomen.

VoordeuitvoeringvanhetonderzoekheeftO4
WheelchairsdesamenwerkinggezochtmetSupport
Magazine,Nederlandsgrootstetitelmetartikelen,tipsen
adviezenvoormensenmeteenbeperking.Allereerstiser
eenkleinschaligonderzoek,bestaandeuitenkelopen,
nietsturendevragen,uitgevoerdonderhetlezerspanel
vanSupportMagazine.Opbasisvandezeantwoorden
koneennieuw,uitgebreidonderzoekwordenopgesteld
metzowelmultiplechoicealsopenvragen.

Indeperiodevannovemberendecemberdeden133
personenmeeaanhetuitgebreideonderzoekdatop
initiatiefvaneninsamenwerkingmetSupportMagazine
isuitgevoerd.
Hiervanwaren113mensen(deels)rolstoelgebondenenwerkzaambuitenshuis;
decriteriavoorditspecifiekeonderzoek.Meerdantweederdevandeze
respondentenisvrouw.

Dedeelnemersisgevraagdofzijproblemenervarenophunwerk,vanfacilitaire
ofsocialeaard.Indienzijditpositiefbeantwoordden,werdhengevraagdwat
dezespecifiekeproblemenwaren.Mensendieheelhetonderzoekafrondden,
beantwoorddennaasteenaantaldemografischevragen,gemiddeld5open
inhoudelijkevragenen12inhoudelijkemultiplechoicevragenwaarbijmeerdere
antwoordenmogelijkwarenentevenseigenantwoordenkondenworden
gegeven.

ENNU?

AllereerstwilO4Wheelchairsallerespondentenbedanken.Uiteraardgaatonze
dankookuitnaarSupportMagazinevoordeintensievesamenwerking.

O4Wheelchairszalderesultatenvanditonderzoekaanbiedenaandiversemedia
omteproberenwerkgevendNederlandbewusttemakenmetdeproblemathiek
vanwerknemersineenrolstoel.

OP DE HOOGTE BLIJVEN
In 2004 begon O4 Wheelchairs met het creëren van een vernieuwende
rolstoel. De prototypen zijn in de praktijk uitvoerig getest. Zo hebben
ervaren rolstoelrijders, via nationale sportverenigingen voor
gehandicapten, onze modellen getest. Door goed te luisteren naar
rolstoelgebruikers en rolstoespecialisten heeft O4 Wheelchairs in
samenwerking met hen een innovatieve rolstoel ontwikkeld. Geleidelijk
aan ontstond er een rolstoel die een samensmelting is tussen rollen en
zitten: een Hopper!
De rolstoelen van O4 Wheelchairs beschikken over een unieke
combinatie van eigenschappen, namelijk: lage zitdruk, lage rolweerstand
hoge instelbaarheid en hoge schokabsorptie.

Middelsblogs,whitepapersennieuwsbrievendelenwij
nuttigeinformatieoverhetzitten,werken,omgaanmeten
actiefrijdenineenrolstoel.Interesseom
blogs/whitepapersteontvangen?Schrijfjedaninvoor
onzenieuwsbriefoponzewebsite.

Dock35
O4 Wheelchairs
Marketing
Mercuriusstraat
Markenweg 9 35
7006
7051RK
HSDoetinchem
Varsseveld
T 0314
Nederland
- 355 800
E info@dock35marketing.nl
T. +31 (0)315 396 900
W. www.rolstoel.nl

facebook.com/dock35marketing
Facebook @o4wheelchairs
linkedin.com/company/dock35-marketing/
Linkedin @o4-wheelchairs
twitter.com/dock35marketing
Twitter @o4wheelchairs
Website

