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3CS Verbindt!      

Inhoud

CS Verbindt vaker ontvangen? 
Wilt u het kwartaalmagazine CS Verbindt! blijven ontvangen? Dat kan  
als u ons uw adresgegevens even toestuurt, via de speciale button op 
cs-opleidingen.nl. Voor wie een VeReFi dienstverleners- of werkgevers-
abonnement heeft, is en blijft CS Verbindt! gratis. Voor andere lezers is het 
magazine in ieder geval tot zomer 2014 gratis. Daarna is het mogelijk dat we 
een bijdrage in de verzendkosten gaan vragen. In dat geval krijgt u uiteraard 
van tevoren bericht. U kunt de toezending van het magazine op elk moment 
stopzetten.

Geachte lezer,

Met trots presenteren wij u ons nieuwe magazine CS Verbindt!. Al 
vier jaar verzorgen we elke maand digitale nieuwsbrieven voor onze 
VeReFi-abonnees. Hoewel dat uitstekend past in dit digitale tijdperk, 
denken we dat het prettig is en blijft om op papier interessante 
informatie te lezen en daar eens rustig over na te denken.

Net als op VeReFi willen we via CS Verbindt! neutrale, onafhankelijke 
kennis delen. Denk aan samenvattingen van VeReFi whitepapers, 
interessante jurisprudentie, relevante nieuwe wetgeving en markt-
ontwikkelingen. Alles op een leesbare en praktische manier, gericht 
op gevolgen voor werkgevers, werknemers en verzekeraars. 

In dit eerste nummer besteden we aandacht aan het thema van ons 
VeReFi Congres ‘Ziek is ziek, beter is beter.’ Daarnaast introduceren 
we een nieuw initiatief: het brugproject Cylin werkt! Een project 
geboren uit de overtuiging dat een andere aanpak van spoor-2-
trajecten tot betere resultaten gaat leiden. En een project dat we  
graag samen met u willen oppakken. Lees er meer over op pagina 4.

We danken onze partners die aan dit magazine willen meewerken, 
zoals onze vaste columnschrijvers Frans van den Nieuwenhof en  
mr. Pascal Willems. Graag bieden we ruimte aan goede inhoudelijke 
artikelen. Wilt u een bijdrage leveren? Dan kunt u uw artikel opsturen 
naar redactie@cs-opleidingen.nl

Met vriendelijke groet,

Marjol Nikkels-Agema
Herwin Schrijver
 

Bruggen slaan om mensen 
aan het werk te helpen

Thema: 
ziek is ziek, beter is beter

Terugkeer in werk moet  
ook duurzaam zijn

De 1%-ziekmelding is een 
werkgeversrisico!

Kijk naar de oude ZW-
begrippen: iemand is 
arbeidsongeschikt of niet

En de rekening van de 
zieke flex-werknemer is 
voor de werkgever!

Column Herwin Schrijver

Column Frans van den 
Nieuwenhof

Druk, druk, druk

Verzuim is uit, 
activering is in

We hebben een 
gezamenlijk belang

Werk naar Werk, werkt!

Herken aan autisme 
gerelateerd verzuim

Nieuw: Wft Inkomen

Een arbeidsongeval!
Wat nu?
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Cylin baangarant

Cylin participatie

Cylin prevent

Cylin transfer

Cylin werkt !

Bruggen slaan 
om mensen aan
het werk te helpen

Herwin: “De resultaten van zowel arbodiensten  

als verzekeraars laten te wensen over. Dat komt 

doordat bij arbodiensten de dienstverlening niet 

wordt gerelateerd aan de problemen van de 

werkgever. Ze kijken niet naar de relatie tussen 

arbeidsongeschiktheid, verzekeren en schade,  

maar zijn vooral gefocust op de zieke werknemer. 

Verzekeraars zijn gewend uit te keren, en kijken 

niet voldoende naar hoe de schade voor alle partijen 

zo klein mogelijk gehouden kan worden. Intussen 

valt de werknemer tussen de wal en het schip:  

voor hem is werk de beste sociale zekerheid. Hij is 

er bij gebaat dat hij zijn restverdiencapaciteit kan 

benutten, maar krijgt hiervoor niet altijd voldoende 

gelegenheid. Ik zat er dan ook al een tijdje over te 

dubben hoe je partijen bij elkaar kunt brengen om 

hiervoor een oplossing te vinden.

Cylin werkt! is een nieuw initiatief van  
CS Opleidingen. Een project dat bruggen 
wil slaan tussen verschillende partijen,  
met als doel mensen aan het werk helpen  
en de schadelast voor alle partijen terug  
te brengen. Herwin Schrijver en Marjol 
Nikkels vertellen erover.

Leer-werktraject voor WGA’ers
Het hele Cylin project is eigenlijk begonnen met 

Cylin BaanGarant. Verzekeraars hebben miljoenen-

verliezen geleden op hun WGA-portefeuilles. Zij 

moeten een andere aanpak kiezen om de schadelast 

zo veel mogelijk te beperken. Bovendien komt er 

door de nieuwe wetgeving veel werk op hen af. Er  

is daardoor veel behoefte aan mensen die de juiste 

kennis hebben om op meerdere niveaus verzuim en 

arbeidsongeschiktheid te monitoren, administreren 

en bewaken. Met andere woorden: aan case-

managers.

Winst voor beide partijen
Tegelijkertijd beschikken ze over een pool van 

gedeeltelijk arbeidsongeschikten die popelen om 

aan de slag te gaan. Met Cylin BaanGarant bieden 

we een praktische beroepsopleiding via een 

leer-werktraject van één dag naar school en vier 

dagen werken. Na een strenge selectie, leiden we 

kandidaten met een mbo-vooropleiding in maximaal 

twee jaar op tot casemanager Regie op Verzuim. 

Kandidaten met een hbo-vooropleiding leiden we 

op tot register case- en caremanager. Natuurlijk 

zorgen we voor veel begeleiding door onder meer 

re-integratiecoaches. De kandidaten worden door 

ons gedetacheerd bij bijvoorbeeld verzekeraars, 

arbodiensten of grote bedrijven. 



>>
5CS Verbindt!      

Cylin werkt! 

Het aardige van deze constructie is dat alle partijen 

er baat bij hebben. De WGA’ er krijgt een kans op 

een nieuwe toekomst en om te voldoen aan de 

verdiencapaciteitsnorm. De verzekeraar vermindert 

de schadelast en krijgt gemotiveerde mensen die 

werk doen wat toch gedaan moet worden. Wat CS 

er mee opschiet? Wij verzorgen de opleidingen, 

verder niet. De vrijgevallen schadelast voor de 

verzekeraar blijft bij de verzekeraar. 

Later breder trekken
Cylin BaanGarant richt zich in eerste instantie op 

mensen die zich willen laten omscholen tot case-

manager, omdat we dit zelf kunnen verzorgen. Als 

een en ander gaat lopen, kan dit echter veel breder 

getrokken worden met andere leer-werktrajecten, 

bijvoorbeeld in samenwerking met Regionale 

Opleidings Centra.” 

Cylin BaanGarant biedt een 

praktische beroepsopleiding

Vier onderdelen

Cylin prevent
Voor werkgevers die een nieuwe werknemer in dienst 

willen nemen, maar terugdeinzen voor de risico’s van de 

modernisering van de Ziektewet.

Cylin transfer
Voor werkgevers die passend werk zoeken voor zieke 

werknemers die niet in het eigen bedrijf kunnen blijven.

Cylin baangarant
Voor grote werkgevers en verzekeraars die een leer-

werktraject willen aanbieden aan WGA-gerechtigden  

die bereid zijn zich om te scholen. 

Cylin participatie
Voor gemeenten die bijstandsgerechtigden en WSW’ers 

aan het werk willen helpen.
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Bruggen slaan   
om mensen aan 
het werk te helpen

<< We zoeken partners die zich 

samen met ons willen inzetten

Actief inzetten op tweedespoortrajecten
Marjol vult aan: ”Al snel bedachten we dat we 

kunnen inspelen op veel meer situaties waarin een 

werkgever en werknemer bij elkaar gebracht 

moeten worden. Bijvoorbeeld de situatie dat er  

voor een werknemer passend werk gezocht moet 

worden bij een andere werkgever. Dat is 

makkelijker gezegd dan gedaan, want hoe vind je 

dat? Met Cylin Transfer starten we een traject op 

van intensieve begeleiding van de werknemer en 

tegelijkertijd zoeken we naar passend werk. 

Voor het begeleiden van de werknemer zetten  

we gespecialiseerde re-integratiecoaches in. Zij 

motiveren de betrokken werknemers en maken de 

mogelijkheden die zij nog wel hebben inzichtelijk. 

Ook maken we duidelijk dat er geen sprake is van 

vrijblijvendheid en zorgen we ervoor dat ze ook 

echt aan de slag gaan. Hiervoor hebben we een 

uitzendbureau (nieuwe naam Cylin werkt! BV)

overgenomen, zodat we toegang hebben tot de 

Nationale Vacaturebank en speciale matchings-

programma’s. Maar het grootste voordeel is 

natuurlijk dat wij kennis hebben van de specifieke 

problematiek rond re-integratie en de daarbij 

horende complexe wetgeving. Zo houden we ook 

de diverse subsidiemogelijkheden in de gaten en 

helpen we met een IVA-aanvraag als blijkt dat 

werken echt niet meer kan. 

Antwoord op Modernisering Ziektewet
En ten slotte hebben we nog Cylin Participatie 

en Cylin Prevent bedacht, in antwoord op de 

Participatiewet en modernisering van de Ziekte-

wet. Welke werkgever heeft niet meegemaakt dat 

een werknemer zich prompt ziek meldt, zodra je 

aangeeft zijn contract niet te willen verlengen? 

Vroeger nam je dan in ieder geval afscheid aan  

het einde van de contractperiode, maar met de 

modernisering van de Ziektewet loopt het risico 

nog twee jaar door. Met Cylin Prevent gaat de 

werknemer via een uitzendconstructie aan de slag. 

Voldoet hij of zij niet, dan kan het contract per  

direct worden opgezegd. De werkgever loopt zo 

geen enkel risico.”

Delen in succes
Cylin werkt! is een groot project. CS Opleidingen 

zoekt daarom partners die zich samen met hen 

willen inzetten om mensen aan het werk te helpen. 

Herwin: “Met meer partners kunnen we veel 

grotere slagen maken dan dat we alleen kunnen.  

We denken aan het opzetten van een coöperatie, 

waarbij deelnemende partijen mede-eigenaar 

worden van het project. Die delen dan in de kosten, 

maar natuurlijk ook in de opbrengsten.”  n
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Het VeReFi Congres op 26 augustus 2013 stond 

in het teken van een zeer actueel onderwerp:  

Wanneer is iemand beter? De aanleiding 

hiervoor is de berichtgeving rondom het 

Meldpunt Verzuimbegeleiding van FNV 

Bondgenoten. Hierin werd gesuggereerd dat 

werkgevers ziekte van werknemers gebruiken 

als sluiproute om hen na 104 weken te dumpen. 

Werknemers zouden na een griepje zonder  

het te weten twee jaar administratief ziek 

gehouden worden om ze vervolgens te  

kunnen ontslaan. Een nogal ongenuanceerd 

beeld, wat ons betreft. We vroegen Frans  

van den Nieuwenhof (bedrijfsarts), Pascal 

Willems (advocaat) en Eric Wonnink (oud- 

verzekeringsarts UWV) om een reactie. 

THEMA

ziek is ziek
   beter is beter

Wanneer 
is iemand 

100% 
hersteld?
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Casemanagers worden ook wel ingezet als 
‘verlengde arm’ van de bedrijfsarts. Veel 
bedrijfsartsen voelen daar niets voor, anderen 
juist wel. Wat vind jij ervan? 
 

“Ik ben helemaal voor een nauwe samenwerking 

met een casemanager. Het is een uitdaging om 

samen een werknemer zo efficiënt mogelijk te 

begeleiden op een manier waarmee je recht doet 

aan de belangen van werknemer en werkgever. Dus 

enerzijds duurzame re-integratie, het behouden van 

baan en inkomen en anderzijds bedrijfseconomische 

doelstellingen en juridische verplichtingen. Daarbij 

heb je specialisten nodig met een helicopterview, 

die het hele speelveld kunnen overzien en tijdig 

risico’s kunnen herkennen, zoals niet-passende 

arbeid of financiële consequenties. 

Of die samenwerking in een verlengde-arm-

constructie moet is weer iets anders. De case-

manager krijgt te maken met medische en privacy-

gevoelige informatie. Daar moet je zorgvuldig mee 

omgaan. Wat mag je wel en niet naar de werkgever 

terugkoppelen? De casemanager in de verlengde 

arm mag deze informatie niet interpreteren: dat is 

de taak van de bedrijfsarts. Wel heeft de case-

manager absoluut een toegevoegde waarde als het 

erom gaat de re-integratie in goede banen te leiden. 

Je kunt immers heel goed over re-integratie praten 

zonder dat je het echt over het medische deel hebt.” 

‘Terugkeer in werk 
  moet ook duurzaam zijn’

Frans is bedrijfsarts en directeur van 

VerzuimConsult. VerzuimConsult biedt 

VerzuimInzicht en wil de kloof dichten  

tussen wat arbodiensten leveren en  

waaraan werkgevers en werknemers  

behoefte hebben bij een succesvol  

re-integratietraject.

Voor CS Opleidingen verzorgt Frans de  

module ‘samenwerking casemanager – 

bedrijfsarts’ voor de opleidingen Post  

Bachelor Register Casemanagement en  

Regie op Verzuim.

Frans van den 
Nieuwenhof

Maak goede afspraken: 

wat hoort bij jou en  

wat hoort bij mij

Mag je een werknemer wel of niet 1% ziekgemeld 
laten staan? En waarom zou je dat doen? Marjol 
Nikkels vroeg het aan Frans van den Nieuwenhof, 
bedrijfsarts. Maar eerst gaan we wat dieper in op 
een ander heikel punt: de soms wat moeizame 
werkrelatie tussen casemanagers en bedrijfsartsen.
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Overall-beeld
In onze opleidingen horen we dat de  
bedrijfsarts vragen van een casemanager  
niet altijd waardeert.

“Een casemanager heeft absoluut het recht om 

vragen te stellen. Bijvoorbeeld “Onder welke 

omstandigheden mag de werknemer arbeid 

verrichten” of “Is er een STECR-richtlijn van 

toepassing?”. Dit recht wordt ontleend uit het 

arbeidsrecht (een werkgever dient de zieke 

werknemer zo spoedig mogelijk te betrekken in  

het werk en dient passend werk aan te bieden). 

De casemanager komt daarmee wel op het terrein 

waar de bedrijfsarts jarenlang het alleenrecht had. 

Bedrijfsartsen zijn veelal gefocust op gezondheid en 

herstel, terwijl er weinig tot geen aandacht wordt 

besteed aan de financiële gevolgen voor een 

werkgever. Een deel van de bedrijfsartsen heeft 

geen idee dat een werkgever nog tien jaar de lasten 

betaalt van een WGA’er. Daar zit dan ook de 

toegevoegde waarde van een casemanager: hij kan 

wel inschatten welke gevolgen een beslissing op 

lange termijn heeft. 

Het is jammer dat bedrijfsartsen te weinig worden 

geprikkeld om de samenwerking te zoeken. En dat 

casemanagers soms te veel tegen de bedrijfartsen 

opkijken. Vaak worden bedrijfsarts en casemanager 

tot elkaar veroordeeld. Je moet dus goede afspraken 

maken: wat hoort bij jou en wat hoort bij mij. 

Re-integratie is doorspekt met emoties van allerlei 

partijen. De kracht van een casemanager is juist dat 

hij alle partijen een overall-beeld kan laten zien.”

De kracht van een 

casemanager is zijn 

helicopterview

Ziekgemeld blijven staan

Op het VeReFi Congres hebben we het over de 
discussie of je een werknemer wel of niet een 
paar procent ziekgemeld mag laten staan. Ik heb 
een casus voor je. Een werkneemster heeft een 
chronisch ziektebeeld, waardoor ze nog maar 
twee dagen kan reizen. Ze is met de werkgever 
overeengekomen dat ze twee dagen per week 
opgehaald wordt door een taxi en de andere 
drie dagen thuis werkt. Haar zus is arbeids-
deskundige en zegt: de ziekmelding moet eraf, 
want je doet gewoon je werk. De werkgever 
vindt echter: je bent niet 100% beter, want je 

Bedrijfsarts of arbo-arts. 
Wat is het verschil?

‘Bedrijfsarts’ is een beschermde titel. Een bedrijfsarts 

heeft vier jaar doorgestudeerd op de specialisatie arbeid 

en gezondheid en is geregistreerd in het bedrijfsartsen-

register; deze inschrijving moet elke vijf jaar verlengd 

worden. Hij/zij moet dan aantonen aan alle criteria te 

voldoen, dat wil zeggen dat hij de nodige bijscholingen 

gevolgd moet hebben en dat hij een visitatie krijgt van 

collega-bedrijfsartsen.

De titel arbo-arts is niet beschermd: elke basisarts kan 

zich arbo-arts noemen. Een arbo-arts werkt vaak onder 

supervisie van een bedrijfsarts. Stelt een arbo-arts een 

probleemanalyse op, dan moet deze altijd ondertekend 

worden door een bedrijfsarts. 
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hebt een chronisch ziektebeeld en je werkt drie 
dagen thuis, terwijl het de bedoeling is dat je op 
kantoor bent. Je doet je werk wel goed, maar je 
mist ook veel. Wie heeft er gelijk?

“Dit soort vragen stel je dus niet aan een bedrijfs-

arts, want die kan geen goed antwoord geven. De 

bedrijfsarts heeft op basis van het 

ziektebeeld een advies afgegeven, 

waarin staat dat ze slechts twee 

dagen per week mag reizen. Het 

gaat hier niet om ‘ziekte’, maar of 

degene volledig hersteld is in de 

bedongen arbeid. En dat is niet zo, 

want ze werkt niet op kantoor en de 

werkgever moet nog steeds voor-

zieningen treffen. Een casemanager 

zal dit tijdig onderkennen en de 

werkgever adviseren eerst de 

omschrijving van de bedongen 

arbeid te toetsen.

Met andere woorden: Poortwachter loopt, er zijn 

beperkingen geduid en daar zijn voorzieningen  

voor getroffen. Poortwachter stelt dat je een Plan 

van Aanpak maakt. Hieronder staan twee hand-

tekeningen, die van de werknemer en de werkgever. 

Daarmee geven ze aan: we zijn het eens over de 

aanspraken. Het PvA is dan onderdeel geworden 

van het arbeidscontract. Dit soort vragen ontstaan 

als de afspraken in het PvA niet goed zijn vast-

gelegd. Je moet zeer expliciet zijn: welke taken 

horen tot bedongen arbeid? Welke taken worden 

gecreëerd? Wat is de loonwaarde?”

Is de werknemer 

volledig hersteld  

in de bedongen 

arbeid?

Niet laten verrassen
Maar er zijn ook calculerende werknemers. We 
maken het regelmatig mee dat een werknemer 
zich in week 100 volledig hersteld meldt en 
zeven weken later weer ziek is. De werkgever 
mag dan weer de volledige 104 weken loon 
doorbetalen.

“Meestal laat een werkgever zich verrassen door 

zo’n betermelding, terwijl dat eigenlijk niet 

mogelijk is. In het PvA leg je een opbouwplan vast; 

die stappen gaan we zetten en die duren zo lang. 

Het kan niet zo zijn dat je in een langdurig  

re-integratietraject verrast wordt door de 

werknemer: hij moet zich houden aan het PvA. 

Goede communicatie, uitleg over de gevolgen van 

een gekozen re-integratieroute en het besef dat de 

terugkeer in werk ook duurzaam moet zijn, vormen 

de basis van een ongecompliceerde terugkeer in 

werk. Niet alleen na 100 weken, maar gedurende 

het hele traject. Bovenstaand voorbeeld schetst 

goed hoe complex een poortwachtertraject wordt 

met onvoldoende kennis van zaken. Wat ik wel  

eens tegenkom is de volgende afspraak: vanaf het 

moment dat de werknemer de volledige uren werkt, 

wordt een periode afgesproken om de duurzaam-

heid van de re-integratie te toetsen. De werknemer 

krijgt daarmee wat extra veiligheid geboden en  

de werkgever loopt minder risico. Echter, deze 

afspraak kan alleen met wederzijds akkoord worden 

gemaakt.”  n
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Pascal is verbaasd over de vele onjuistheden en 

suggestieve opmerkingen in het artikel ‘de 1% 

ziekmelding als sluiproute voor ontslag’ en 

meerdere artikelen die zijn geplaatst in het 

Algemeen Dagblad en op NU.nl. “In tegenstelling 

tot wat het artikel en de FNV beweren, is de  

1%- ziekmeldingspraktijk geen risico voor de 

werknemer, maar juist voor de werkgever!

Het heeft voor een werkgever geen enkele zin om 

een werknemer voor 1% ziek te houden zonder dat 

daar een aanleiding toe is. Mocht de werknemer bij 

de WIA-keuring aankomen, dan zal het UWV 

vaststellen dat werknemer al geruime tijd zijn 

volledig bedongen arbeid doet en dat de wachttijd 

van 104 weken dan ook niet is doorlopen. De 

WIA-aanvraag wordt dan afgewezen. De werkgever 

die in de veronderstelling verkeerde dat de 

werknemer na 104 weken geen recht meer heeft op 

loon en ontslagen kan worden, komt dan van een 

koude kermis thuis. 

Gang naar de rechter
Vanuit het oogpunt van de werkgever is de 

1%-praktijk begrijpelijk, vooral als er twijfel is over 

de duurzaamheid van het herstel. Het is immers 

zuur als een werknemer opnieuw uitvalt en de 

werkgever opnieuw 104 weken het loon moet 

doorbetalen. Vanuit juridisch oogpunt is de 1%- 

praktijk echter meestal niet correct. Het Burgerlijk 

Wetboek kent namelijk een ‘alles-of-niets’-situatie: 

een werknemer is óf arbeidsgeschikt óf arbeids-

ongeschikt. Meer smaken zijn er niet. Dus zodra 

een werknemer alle taken van zijn bedongen arbeid 

in volledige omvang kan verrichten, is er in feite 

geen sprake meer van arbeidsongeschiktheid en 

moet de werknemer hersteld gemeld worden.

Eventueel kan een werknemer dit bij de rechter 

afdwingen. De uitkomst kan dan zijn dat de 

werkgever de werknemer met terugwerkende 

kracht volledig arbeidsgeschikt moet melden.

Goede onderbouwing
Een werkgever kan de ziekmelding wel laten staan 

als de ziekte latent aanwezig is of als eerst de 

duurzaamheid van het herstel aangetoond moet 

worden. Duidelijk is dat de rechter een goede 

onderbouwing van de arts verwacht waarom er 

twijfel bestaat over de duurzaamheid van het 

herstel. Deze periode dat de werknemer ziek-

gemeld blijft staan, kan niet al te lang duren. Vaak 

zien we dat er gekozen wordt voor een periode van 

drie maanden, maar dat is te lang. Een dergelijk 

advies is zeer riskant! Het kan ertoe leiden dat de 

De 1%-ziekmelding is 
een werkgeversrisico!

De wet kent geen 
gedeeltelijk herstel 

Mr. Pascal Willems is advocaat/partner bij Willems & 
Van Ommeren Advocaten & Mediators. Zijn kantoor is 
gespecialiseerd in de juridische aspecten van verzuim 
en arbeidsongeschiktheid en in het medisch tucht-
recht. Wat is zijn visie op het onderwerp van het 
VeReFi Congres: ‘ziek is ziek en beter is beter’? 



12

bedrijfsarts een beroepsfout maakt 

en aansprakelijk wordt gesteld voor 

de gevolgen van dit advies. 

Mijn advies aan de bedrijfsarts is 

om de periode van toetsing van de 

duurzaamheid zo kort mogelijk te 

houden en vervolgens te verlengen 

zolang de twijfel niet weggenomen 

kan worden. De veelal standaard gebruikte periode 

van drie maanden is gerelateerd aan de periode die 

voorheen voor de proefplaatsing gebruikelijk was. 

Sinds 2013 staat de periode van proefplaatsing op 

twee maanden met de mogelijkheid om deze te 

verlengen tot zes maanden indien er geen stabiel 

beeld is of er forse beperkingen zijn. 

Belangrijke rol leidinggevende
Tijdens de periode dat de duurzaamheid van herstel 

getoetst wordt, is de rol van de leidinggevende 

essentieel. Wees kritisch en houd elke week bij of 

alle oorspronkelijke taken weer naar tevredenheid 

worden uitgevoerd. Is er een stabiel beeld? Is het 

werktempo op orde? Wordt het aantal werkbare 

uren gehaald? Dit moet ook met de werknemer 

worden doorgesproken. Op het moment dat 

werknemer niet in staat is om 100% van de oude 

bedongen arbeid uit te voeren, is er geen 100% 

hersteldmelding van toepassing.

Denkfout
In de praktijk wordt veelal de denkfout gemaakt  

dat een werknemer 100% hersteld is, indien hij  

zijn volle aantal arbeidsuren weer benut. Het gaat 

niet om de benutting van de werktijd, maar of de 

bedongen arbeid weer in de volle omvang verricht 

kan worden. En hier komt direct het probleem naar 

voren: de meeste werkgevers hebben de bedongen 

arbeid vooraf niet goed omschreven. Veelal is het 

functiegebouw in de eigen organisatie een 

samenspel geworden van wat werknemers wel en 

niet goed konden doen. Nieuwe taken worden 

continu toegevoegd en neergelegd bij personen die 

er goed in zijn en dat ook leuk vinden om te doen. 

Bij de start van het re-integratietraject is het 

belangrijk alsnog de bedongen arbeid goed vast  

te leggen, zodat ook duidelijk is wanneer er weer 

sprake is van arbeidsgeschiktheid. 

Nog een tip: leg een legitiem doel vast als een 

werknemer enkele procenten ziek blijft staan en 

communiceer dit ook met de werknemer. Ook dient 

de periode van de toetsing van duurzaamheid 

proportioneel te zijn in verhouding met de ernst  

van de problematiek en een eventueel al eerdere 

periode van uitval. Na de toetsing van de duurzaam-

heid van het herstel is het van belang om in het 

poortwachterdossier duidelijk vast te stellen of 

betrokkene wel of niet volledig arbeidsgeschikt is 

voor de bedongen arbeid.”  n

Orderpicker met knieklachten 

Als voorbeeld een rechtszaak van een orderpicker  

die zich met knieklachten ziek had gemeld. 

De arbeidsdeskundige had aangegeven dat spoor 2 

opgestart moest worden, omdat op basis van de 

probleemanalyse van de bedrijfsarts het uitoefenen 

van de eigen functie op den duur gezondheidsrisico’s 

voor de medewerker met zich mee zou brengen. 

Werknemer kan zich hier niet in vinden en vraagt 

een deskundigenoordeel aan bij het UWV. Het UWV 

stelt werknemer in het gelijk. De bedrijfsarts stelt 

dat er sprake is van een nieuwe medische situatie en 

dat werknemer in principe het werk kan hervatten, 

maar benoemt zijn twijfel over de duurzaamheid.  

Hij stelt voor om werknemer voor enkele  

procenten ziek te laten staan voor een periode  

van drie maanden, om zo te onderzoeken of 

werknemer inderdaad probleemloos zijn werk  

kan doen. De werkgever volgt dit advies op. De 

werknemer is het daar niet mee eens en vordert bij 

de rechter om hem per datum van de vaststelling 

van het UWV-advies volledig hersteld te melden. 

Werknemer wordt door de rechter in het gelijk 

gesteld omdat de bedrijfsarts zijn standpunt 

onvoldoende kan onderbouwen en werknemer  

op het moment van de uitspraak al gedurende  

vijf maanden probleemloos aan het werk is. 

Houd de periode 

van toetsing 

duurzaamheid  

zo kort mogelijk



13CS Verbindt!      

Kijk naar de oude ZW-begrippen:  

Eric Wonnink 
is oud-verzekeringsarts 

UWV en nu directeur van WGA Control, ZW Control  

en Loonsanctie. In alle gevallen controleert hij of het  

UWV volgens de protocollen en standaarden werkt  

en zo niet, dan helpt hij werkgevers bezwaar aan te 

tekenen.

Als oud-verzekeringsarts kent Eric de 
werkwijze van het UWV als geen ander. 
Marjol Nikkels vroeg hem hoe het UWV 
aankijkt tegen de vraag of iemand wel of 
niet arbeidsongeschikt is.

Het thema van het VeReFi Congres is het 

vermeende misbruik van de 1%-ziekmelding. De 

achtergrond is begrijpelijk. Er zijn werknemers die 

gedurende hun dienstverband meer ziek zijn dan 

werken. Dit geeft uiteindelijk irritaties op de 

werkvloer. Pas was er nog een voorbeeld van een 

werknemer die bij elkaar opgeteld binnen zes jaar 

dienstverband zo’n vier jaar verzuimd heeft, maar 

nooit einde wachttijd heeft bereikt omdat er 

tussentijds weer sprake was van 28 dagen volledig 

herstel. Kernvraag is: wanneer is iemand ziek, 

zodat hij recht heeft op loondoorbetaling?

“Voor arbeidsongeschiktheid moet je kijken naar  

de wet: arbeidsongeschikt is iemand als hij of zij  

ten gevolge van ziekte of gebrek niet is staat is de 

laatstelijk verrichte arbeid te doen. Je bent dus 

arbeidsongeschikt of niet: dat is ook de basis voor 

de entree-eis van de WIA. Dat moet je heel zuiver 

toetsen. Als je baan is met de rechterwijsvinger een 

toets indrukken en je kunt die vinger niet meer 

gebruiken, dan ben je juridisch arbeidsongeschikt 

voor jouw werk. Ook al kun je datzelfde doen met 

een andere vinger. Hoe meer kosten er ontstaan en 

hoe langer de crisis duurt, hoe meer conflicten er 

zullen ontstaan over de vraag of iemand wel of niet 

arbeidsongeschikt is. 

UWV klopt bij laatste werkgever aan
En de kosten zullen zeker stijgen. Een gevolg van  

de modernisering van de Ziektewet is dat tot nu  

toe onverzekerde mensen verzekerd raken. Je krijgt 

hetzelfde effect als eerder met de Melkertbanen. 

Over 3 tot 5 jaar komt uit welke omvang dat heeft. 

Het UWV gaat met terugwerkende kracht bij de 

laatste werkgever aankloppen. Ik heb nu een casus 

waarbij een werkgever wordt belast met de Ziekte-

wetkosten voor iemand die  anderhalf jaar uit dienst 

was en zich met terugwerkende kracht bij het UWV 

ziek heeft gemeld. Het enige wat je dan kunt doen  

is aantonen dat de eerste ziektedag niet correct is. 

Overigens gaat het bij veel van de casussen die  

wij meemaken om functioneringsproblematiek 

verweven met arbeidsongeschiktheid. Veel 

problemen ontstaan door eigen onzuiver handelen. 

Als het niet lukt iemand weer aan het werk te 

krijgen moet je je afvragen wat er aan de hand is:  

is het medisch of is er misschien (ook) sprake van 

verminderd functioneren om andere redenen? Je 

moet zorgvuldig vastleggen: wat is eigen werk,  

wat is de belasting op de werkplek en wat is de 

individuele belastbaarheid in de functie? Als uit 

deze match blijkt dat iemand arbeidsgeschikt zou 

moeten zijn, dan is er dus een probleem op een 

ander veld. En je moet ook veel eerder een 

werknemer de boodschap geven: terugkeer in 

iemand is arbeidsongeschikt 

Door de BeZaVa 

raken onverzekerde 

mensen verzekerd

of niet



Vraag nooit een 

deskundigenoordeel aan.  

Dat werkt vaak tegen je 
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eigen werk lukt niet meer. Dan kan hij 

veel eerder loskomen van de oude 

situatie en zich richten op een nieuwe 

situatie.

Re-integratie meteen outsourcen
Bedrijven moeten heel goed nadenken 

over het realiteitsgehalte van ‘eigen-

regie-model’ of ‘integraal management’. 

Daar gaat zoveel fout. Verzuim is niet 

iets wat je er even ‘bij doet’. Het was  

al complex en wordt nog complexer. 

Leidinggevenden kunnen dat er vaak 

niet bij hebben en zijn bezig met het 

werkproces in het hier en nu. Verder 

blijkt dat het leeuwendeel van de 

werknemers die zes maanden arbeids-

ongeschikt zijn überhaupt al niet meer 

terugkeren op de eigen werkplek. Wat  

is dan nog het belang van de leiding-

gevende? Het is veel beter om de 

re-integratie meteen te outsourcen  

als duidelijk is dat eigen werk niet zal 

lukken.

Wat denk je van de volgende case: een 

werkneemster heeft een chronisch 

ziektebeeld, waardoor ze nog maar 

twee dagen kan reizen. Ze is met de 

werkgever overeengekomen dat ze 

twee dagen per week opgehaald wordt 

door een taxi en de andere drie dagen 

thuis werkt. Haar zus is arbeids-

deskundige en zegt: de ziekmelding 

moet eraf, want je doet gewoon je 

werk. De werkgever vindt echter dat  

ze niet 100% beter is, want ze kan niet 

vijf dagen op kantoor zijn zoals wel de 

bedoeling is. 

“Het gaat om de vraag:  wat zijn de 

belemmeringen? Als zij vijf dagen kan 

werken, is zij niet arbeidsongeschikt.  

Als het vervoer een probleem is: daar 

zijn voorzieningen voor. De kern van  

de casus is: is reizen wel of niet 

onderdeel van ‘zijn arbeid’?

 

Het UWV zou dus zeggen: die is  

100% arbeidsgeschikt?

“Nou, het UWV oordeelt daar niet over, 

want die zegt ze is in ieder geval minder 

dan 35% arbeidsongeschikt en die blijft 

dus buiten het conflict.  Vanuit de 

werkgever gezien kan ik me voorstellen 

dat ze niet helemaal hersteld wordt 

gemeld: er is immers sprake van een 

chronisch ziektebeeld en de feitelijke 

situatie van voor de ziekte wordt niet 

bereikt.”

Wat zijn jouw ervaringen met het 

UWV?

“Wij hebben honderden bezwaarzaken 

lopen bij het UWV. Over het algemeen 

is er sprake van een goede samen-

werkingsrelatie met deskundige 

UWV-gesprekspartners. Als je kijkt  

naar wat het UWV over zich heen krijgt 

in korte tijd aan wetswijzigingen, 

bezuinigingen e.d. dan zou ik niet graag 

met ze ruilen. Ik ben zelf zeer tevreden 

over het UWV als samenwerkings-

partner: je moet ervoor zorgen dat je  

de zaken goed onderbouwt en 

beargumenteert, dan is er niets aan  

de hand.

Geen deskundigenoordeel 
aanvragen
Mijn advies is: Vraag als werkgever 

nooit een deskundigenoordeel aan. Mijn 

ervaring is, dat de uitkomst van een DO 

een tombola is, veel te onvoorspelbaar. 

Bij de vraag of er een loonsanctie 

gegeven moet worden, werkt het DO 

meestal tegen je. Als je perse een 

oordeel wilt, vraag dan een (stuurbare) 

second opinion van een derde op je 

eigen standpunt, zodat dat rechtbank-

proof is. Overigens - en dat zullen veel 

werkgevers niet leuk vinden -  heeft het 

UWV in een groot deel van de gevallen 

bij loonsancties gewoon gelijk. 

Gelijk is dan: getoetst aan het kader,  

o.a. de RIV-toets in de praktijk. Wij zien 

dat werkgevers zich met regelmaat (te) 

zeer inspannen, echt hun best doen bij 

de re-integratie. Alleen is dat dan op 

basis van eigen subjectieve criteria van 

inzet. Dat is niet wat het UWV toetst. Als 

je straf krijgt, is dat in feite voor de door 

jou gepresenteerde werkelijkheid. Het 

UWV weet niets van jou: ze gaan af op 

de gegevens die jij aanlevert. Vaak zijn 

de dossiers overcompleet, waardoor je 

net iets mis doet. Je kunt beter niet 

teveel aanleveren. Het gaat erom dat je 

het spel goed moet spelen en de 

voorwaarden van het UWV moet 

kennen en respecteren.”

Artikel 19, lid 1 ZW
De verzekerde heeft bij 

ongeschiktheid tot het verrichten 

van zijn arbeid als rechtstreeks en 

objectief medisch vast te stellen 

gevolg van ziekte recht op 

ziekengeld overeenkomstig het bij 

of krachtens deze wet bepaalde.
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Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters’ - de ‘wet BeZaVa’ 

En de rekening van de 
zieke flex-werknemer  
is voor de werkgever!

Lopen werkgevers het risico dat onverzekerde  

oud-werknemers (bijv. uit de bijstand) via hen  

weer verzekerd worden voor de werknemers-

verzekeringen? Jazeker: als er geen no-riskpolis  

van toepassing is, krijgen zij de rekening voor ziekte 

en arbeidsongeschiktheid! Een rekening die kan 

oplopen tot ongeveer € 200.000,- over 12 jaar! 

Onderschat de effecten van de BeZaVa niet!
Van alle WIA-instroom komt 55% voort uit een 

Ziektewetvangnetsituatie van instromers die geen 

eigen werkgever meer hebben. In verhouding is dit 

veel te veel, want qua omvang bedraagt deze groep 

18% van de werkende bevolking. De overheid kiest 

ervoor om (middel)grote werkgevers te prikkelen 

deze forse instroom van Ziektewetvangnetters te 

beperken door hen financieel verantwoordelijk  

te maken. Hiervoor is op 1 januari 2013 de Wet 

beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid 

vangnetters (BeZaVa) ingevoerd.

De meeste werkgevers zullen in 2014 nog niets van 

de veranderingen merken. Alleen de vervuilende 

(middel)grote werkgever zal van de rekening 

schrikken. De kosten voor ziekte en arbeids-

ongeschiktheid van tijdelijke werknemers worden 

toegerekend aan de laatste (middel)grote werk-

gever. Nu zal de groep mensen voor wie u extra 

risico loopt relatief beperkt zijn, maar zeker over 

een periode van twaalf jaar gaat het om heel veel 

geld.

Bij wie ligt de eerste ziektedag?
Om werkgevers te stimuleren mee te werken  

aan het terugdringen van de WIA-instroom, wordt 

de manier waarop de gedifferentieerde premie 

Werkhervattingskas (Whk) wordt vastgesteld 

aangepast. 

Op dit moment betalen werkgevers alleen een 

gedifferentieerde premie WGA voor werknemers 

met een vast dienstverband (WGA-vast). Vanaf 

2014 bestaat de gedifferentieerde premie Whk  

uit drie onderdelen:

• Gedifferentieerde premie WGA-vast

• Gedifferentieerde premie WGA-flex

• Gedifferentieerde premie ZW-flex

Werkgevers gaan een hogere gedifferentieerde 

premie ‘ZW-flex’ betalen als een werknemer  

in het Ziektewetvangnet komt. Ook geldt een  

hogere gedifferentieerde premie ‘WGA-flex’  

als deze vangnetter in de WGA komt. 

Om wie gaat het nu precies?
Voor wie loopt de werkgever zelf het risico? Het  

gaat om de ZW-gerechtigden zonder werkgever 

(los van de uitzendsector):

• zieke werknemers waarvan de 

arbeidsovereenkomst is beëindigd en die ziek  

uit dienst gaan (kan contract voor bepaalde of 

onbepaalde tijd zijn geweest);

• zieke werknemers die binnen vier weken na  

einde dienstverband ziek worden onder de 

zogenaamde nawerking van de Ziektewet  

(geldt alleen indien ze nog geen WW-recht 

hebben);

• zieke werknemers van wie de arbeids-

overeenkomst tijdens de proeftijd is beëindigd;
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• oproepkrachten (nul-urencontracten) die in 

aanmerking komen voor een ZW-uitkering; 

• werknemers die een fictieve dienstbetrekking 

hebben, zoals thuiswerkers, stagiaires of 

provisiewerkers.

En om wie niet?
In een aantal situaties hoeft de werkgever het loon 

van de zieke werknemer niet te betalen en krijgt hij 

daar ook geen rekening voor via de toerekening bij 

de gedifferentieerde premie. We hebben het dan 

over de zogenaamde Ziektewetvangnetuitkering. 

Deze geldt voor:

1. Werkneemsters die ziek zijn als gevolg van een 

zwangerschap of bevalling; 

2. Werknemers die ziek zijn als gevolg van 

orgaandonatie;

3. Arbeidsgehandicapten / personen met 

structureel functionele beperkingen die vallen 

onder de no-riskregeling Ziektewet. Neemt een 

werkgever bijvoorbeeld iemand in dienst die een 

WAO-, WAZ- of WIA-uitkering heeft of korter 

dan vijf jaar geleden nog een uitkering heeft 

gehad, dan hoeft hij de eerste vijf jaar het zieken-

 geld niet zelf te betalen. De werkgever mag twee 

maanden na de indiensttreding vragen of de 

werknemer onder deze regeling valt. Dit gebeurt 

relatief weinig in de praktijk waardoor werk-

gevers veel geld laten liggen;

4. Werknemers die ziek zijn en ooit een Wajong-

uitkering hebben gehad (voor hen geldt een 

onbeperkte no-riskregeling);

5. Werknemers die in dienst zijn gebleven met een 

WIA-uitkering en binnen de eerste vijf jaar ziek 

worden.

Voor deze werknemers neemt het UWV de 

loondoorbetalingsplicht over tot 100% van het 

(gemaximeerde) loon in het eerste jaar en 70%  

in het tweede jaar. De werkgever moet dan wel  

de ziekmelding aan het UWV doorgeven.

Drie categorieën (klein, middelgroot en groot)
In de berekening van de gedifferentieerde premies 

WGA-vast, WGA-flex en ZW-flex worden 

werkgevers in drie categorieën ingedeeld. Binnen 

iedere categorie komen de premies op een andere 

manier tot stand:

• kleine werkgevers (met een loonsom van 

maximaal 10 keer het gemiddelde premieplichtige 

loon per werknemer): premie op sectorniveau 

– geen individuele toerekening.

• middelgrote werkgevers (met een loonsom  

tussen 10 en 100 keer het gemiddelde premie-

plichtige loon per werknemer): gewogen 

gemiddelde van sectorpremie en individuele 

premie. (Hoe groter het bedrijf, hoe groter de 

individuele toerekening. De grens middelgroot  

ligt voor 2013 op € 302.000,-).

• grote werkgevers (meer dan 100 keer het 

gemiddelde premieplichtige loon per werk-

nemer): premie op individueel niveau (voor 

bedrijven met premieplichtig loon > € 3.020.000). 

Er gelden minimum en maximum bandbreedtes voor 

de premies (nu nog niet bekend). Duidelijk is dat 

geldt: hoe groter het bedrijf, hoe groter de invloed 

van de eigen ZW-instroom. Kleine werkgevers 

betalen een sectorale premie en worden dus  

niet direct op hun eigen instroom afgerekend. 

In schema ziet dit er als volgt uit:
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Vaststellen van de gedifferentieerde premie 
Ieder jaar worden de premies door het UWV 

berekend en door de Belastingdienst vastgesteld. 

Voor het berekenen van de gedifferentieerde 

premie kijkt het UWV naar gegevens van de twee 

jaar ervoor. De Belastingdienst informeert werk-

gevers in het najaar over de gedifferentieerde 

premie Whk. Omdat deze premie vanaf dit jaar uit 

meerdere onderdelen bestaat, kunnen werkgevers 

tegen ieder onderdeel van de premie bezwaar 

maken bij de Belastingdienst. 

Het T-2 principe 
Bij de premiedifferentiatie geldt het T-2 principe 

dat we ook kennen bij de gedifferentieerde 

WGA-premie. Het jaar T is het jaar waarvoor de 

premie wordt vastgesteld. Om voor de werkgever 

het individuele risico vast te stellen, gaat het UWV 

uit van de instromers in het ZW-vangnet van het 

jaar T-2 (oftewel twee kalenderjaren eerder). 

Bij de vaststelling van de premiedifferentiatie voor 

het jaar 2014, wordt er dus gekeken naar de gedane 

uitkeringen in 2012. Bij de WGA-flex betreft het dan 

de mensen die ziek zijn geworden na 2010 en vanaf 

2012 in de WGA zijn gekomen. Bij de ZW-flex gaat 

het om instromers in het jaar 2012. 

Voorlichting over instroom door UWV
Het UWV berekent de gedifferentieerde premie 

Whk 2014 op basis van gegevens over 2012. Het 

gaat om Ziektewet- en WIA-uitkeringen die in dat 

jaar zijn toegekend. Werkgevers kregen en krijgen 

voor werknemers met een vast dienstverband 

altijd een kopie van de toekenningsbeslissing. 

Die beslissingen hebben zij voor flexwerkers de 

afgelopen jaren niet gekregen. In 2013 is het UWV 

daarom werkgevers alsnog gaan informeren over  

de toekenningsbeslissingen uit 2012. 

Daarna kunnen zij alsnog bezwaar maken tegen 

die beslissingen. Werkgevers ontvangen alleen  

een bericht indien er schade is ontstaan die aan hen 

toerekenbaar is. Niet alle werkgevers ontvangen 

dus automatisch bericht. Het is belangrijk de 

beschikkingen goed te controleren. 

Keuze voor eigenrisicodragerschap ZW 
Al sinds 2003 bestaat de mogelijkheid voor werk-

gevers om eigenrisicodrager voor de Ziektewet te 

worden. Werkgevers kregen dan een korting op de 

sectorpremies. Vanaf 2014 hoeft de eigenrisicodrager 

Ziektewet de gedifferentieerde premie ZW-flex niet 

te betalen. 

De eigenrisicodrager Ziektewet betaalt daarentegen 

zelf de uitkering voor (ex-)werknemers die bij ziekte 

nog recht hebben op een Ziektewetuitkering. Dus 

zelfs als de werknemer uit dienst is gegaan, moet de 

werkgever blijven zorgen voor verzuimbegeleiding 

en re-integratie. De werkgever gaat dus de Ziekte-

wet uitvoeren in plaats van het UWV. Linksaf of 

rechtsaf, een (middel) grote werkgever betaalt zelf 

de rekening. Werkgevers hebben een groot belang 

om de eigen schade te beheersen. Door eigenrisico-

drager Ziektewet te worden, hebben zij veel meer 

regie en sturing op de eigen schade.

En nu verder?
Start in ieder geval met een goede controle van de 

brieven van het UWV en de gedifferentieerde 

premiebeschikking van de Belastingdienst. Als 

hulpmiddel heeft VeReFi een unieke ZW/WGA-Flex 

beschikkingen tool ontwikkeld, toegankelijk voor de 

abonnementhouders (werkgeversabonnement of 

dienstverlenersabonnement). Indien er bezwaar 

gemaakt dient te worden, zijn er in de tool links 

opgenomen naar voorbeeld-bezwaarbrieven. Houd  

er rekening mee dat de bezwaartermijn zes weken 

bedraagt.

Maar minstens zo belangrijk: kijk kritisch naar de 

houding in de organisatie ten opzichte van verzuim. 

Geldt het principe ‘ziek is ziek’? Of kijkt de 

organisatie vooral naar wat een medewerker nog 

wél kan doen? Een register casemanager kan hierin 

een belangrijke rol spelen. En tenslotte staat elke 

werkgever voor de beslissing of hij in het publieke 

bestel blijft, ernaar terugkeert of juist eigenrisico-

drager wordt. De rekening is voor de werkgever!  

De mogelijkheid om er zelf invloed op uit te oefenen 

is er voor de ZW- en WGA-eigenrisicodrager.

Auteur: Marjol Nikkels-Agema – specialist sociale 

wetgeving en directeur CS Opleidingen BV
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Verzuim is 
  onvermijdelijk, 

Af en toe, zeker wanneer het zo heerlijk zomert, 
heb ik echt zin in een ijsje. Niet zomaar een ijsje, 
maar een zelfgemaakte sorbet waar de smaak 
vanaf spettert!  
Zo’n coupe Fantasia waarbij je denkt: ‘DIT is 
precies wat ik wilde!’ Als er tussen tong en 
gehemelte een koele maar zwoele tango van 
smaken wordt gedanst die me direct naar een 
volgend hapje doen verlangen, hmmmmmmm!

Succesrecept
Als ik op een mooie warme dag de verzuim-fantasieën van 

veel auteurs op LinkedIn zie, is het maar een kleine stap 

naar een twinkelend verleidelijk zoetkoele ‘Coupe Verzuim’ 

of ‘Sorbet Ziektewet’. Het succesrecept: 

• precies 200 gram zelfsturing; 

• een flinke eetlepel eigen verantwoordelijkheid; 

• een stevige dot gedragsverandering van de werknemer;

• 50 gram integraal gezondheidsmanagement van het  

merk Masterclass;

• een pond preventie, liefst zo vrijblijvend mogelijk;

• 2 kilo communicatie;

• wat toefjes lifestyle en duurzame inzetbaarheid naar 

smaak;

• wat ontzorging als garnituur.

Doe alle ingrediënten in een grote smeltkroes en laat dit 

een paar uur staan zodat de aroma´s zich goed kunnen 

vermengen. Daarna met een stevige mixer van het merk 

P&O of HRM circa 3 minuten goed mixen totdat het vloei-

baar wordt. Voeg naar eigen smaak wat re-integratie-

zoetstof toe en zet het CM-ijsbeslag een halve dag in de 

vriezer. Klaar is het meest heerlijke casemanagement-ijs 

wat u ooit heeft gegeten! Vooral leidinggevenden vinden 

het GEWELDIG, die houden niet op om ervan te snoepen! 

de verzuimbegeleiding 
  is uw keuze
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Verzuim is 
  onvermijdelijk, 
de verzuimbegeleiding 
  is uw keuze

Alles sal reg kom?
Hoe mooi zou het zijn wanneer er zulke eenvoudige 

oplossingen zouden bestaan voor een hardnekkig 

probleem dat de samenleving jaarlijks miljarden 

kost: verzuim en arbeidsongeschiktheid. Een klein 

tochtje langs de diverse podia en aanbieders van 

oplossingen op internet leert echter dat hele 

volksstammen nog steeds denken dat het allemaal 

terug te voeren is op een keuze van de werknemer. 

De oplossing schijnt volgens veel van de zelf-

benoemde deskundigen helemaal niet zo moeilijk  

te zijn: een kwestie van de geschetste ingrediënten 

richting de leidinggevende dirigeren en ‘alles sal  

reg kom’.

Experts en actuarissen verwachten dat het volledige 

pakket aan financiële gevolgen van de Nieuwe 

Ziektewet voor werkgevers door de grens van  

1 miljard euro zal gaan, maar bijna overal is een  

soort van apathie waarneembaar. Onderzoek geeft 

uitkomsten zoals: ‘we gaan eerst een onderzoek 

doen’, ‘we hebben het goed geregeld want onze 

arbodienst gaat ermee aan de slag’ en ‘in de 2e helft 

van het jaar staan onderwerpen als vitaliteit en 

duurzame inzetbaarheid hoog op de agenda’. En 

uiteindelijk blijkt straks dat de beste oplossing 

gevonden moet worden in zaken als communicatie, 

gedrag, preventie, vitaliteit en duurzame inzet-

baarheid. De verzuimdrempel moet worden 

verhoogd, de cultuur moet worden aangepakt en 

gedragsverandering moet worden gestimuleerd. 

Oeps, waren dat niet de ingrediënten voor ons 

succesrecept? 

Back to the future
Het is een boeiende uitdaging voor de register 

casemanagers om iedereen die bij het proces  

van verzuimbegeleiding betrokken is steeds  

weer opnieuw uit te leggen dat de genoemde 

ingrediënten uitermate belangrijk zijn, maar dat  

je daarmee de problemen van verzuim en arbeids-

ongeschiktheid zeker niet gaat oplossen. Om een 

voorbeeld te geven: op dit moment stuurt UWV 

nota’s aan bedrijven voor WIA-flex met een eerste 

verzuimdag in 2009! Gaan we dan tijdreizen ‘back 

to the future’ om ergens in 2009 alsnog het gedrag 

van de werknemer te beïnvloeden? Nee, de register 

casemanager zal bij UWV bezwaar en beroep gaan 

aantekenen en dit soort schade uit het verleden 

moeten gaan beïnvloeden  

op basis van kennis. 

Of het nou de arbodiensten,  

P&O of HR bij werkgevers, 

bedrijfsartsen, arbeidsdeskun-

digen, re-integratiebedrijven, ondernemingsraden, 

de vakbonden of gespecialiseerde aanbieders zijn, 

bij het in kaart brengen van de gevolgen van nieuwe 

en bestaande wetgeving en het zoeken naar 

mogelijke oplossingen valt steeds weer hetzelfde 

op. Namelijk dat 80% van de focus standaard blijft 

uitgaan naar de oplossingsgebieden preventie en 

communicatie. Maar al te vaak wordt een adequate 

begeleiding onmogelijk gemaakt omdat de 

communicatie belangrijker is dan de inhoud en de 

rechten prevaleren boven de plichten. Zo ontstaat 

de huidige omgeving waarin processen vaak worden 

beoordeeld op de intenties en niet op de resultaten.

Tijd om de bakens te verzetten
Niet alleen heeft dit enorme financiële gevolgen 

voor iedere organisatie en de belastingbetaler, maar 

ook volharden deze partijen met het afgeven van 

signalen die de suggestie wekken dat er nog steeds 

ruimte is voor vrijblijvendheid en dat verzuim vooral 

afhangt van de individuele afweging van een 

werknemer. Net als bij communicatie en preventie 

geldt dat de individuele situatie zeker van belang is, 

maar het is een overweging waard om de focus 

anders te gaan leggen. Gelet op het miljarden 

verslindende debacle van de afgelopen 20 jaar 

wordt het misschien tijd om de bakens te verzetten. 

Is 50% aandacht voor preventie en communicatie en 

50% aandacht voor begeleiding op basis van rechten 

en plichten zonder vrijblijvendheid niet een mooi  

en vooral buitengewoon sociaal voorstel om mee  

te starten? 

CS Opleidingen werkt keihard en met passie om 

haar studenten te helpen bij een goede en sociale 

begeleiding vanuit de wettelijke kaders met oog 

voor schadelastbeheersing en het doel een bijdrage 

te leveren aan werkhervatting, waarbij ze geen 

ruimte laten voor vrijblijvendheid. Mijn coupe 

Fantasia eindigt met de gedachte dat niet zozeer het 

verzuim of de arbeidsongeschiktheid, maar juist de 

begeleiding altijd een keuze is!  n
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“Van een professionele arbodienst mag worden 
verwacht dat zij op de hoogte is van het toetsings-
kader van UWV. Tevens mag worden verwacht  
dat zij haar re-integratiediensten zo verleent dat 
het risico op een loonsanctie zo gering mogelijk is.”  
Zo luidt het vonnis van de rechtbank in een zaak 
tussen werkgever en arbodienst. De arbodienst 
werd aansprakelijk gesteld voor de loonsanctie  
die de werkgever kreeg opgelegd, omdat er te  
laat is gestart met een spoor-2-traject. 

Kansen vergroten en kosten beheersen
Uit de RIV-toets zijn de stappen te herleiden die tijdens 

de re-integratie gezet moeten worden om de kansen 

voor de werknemer te vergroten en de kosten voor 

werknemer en werkgever te beheersen. Het volgen van 

de RIV-toets zal bij uiterlijk een jaar arbeidsongeschikt-

heid altijd aanleiding moeten zijn om voorbereidingen 

te starten voor een spoor-2-traject. In de RIV-toets staat 

het als volgt omschreven: 

“Werkgever en werknemer moeten zich dus gaan 

oriënteren op werk buiten de eigen werkgever. De 

werkgever zal dit binnen 6 weken moeten doen nadat 

de conclusie is getrokken dat er geen mogelijkheden 

meer in het eigen bedrijf zijn. Die situatie kan zich  

op elk moment tijdens de wachttijd voordoen, maar 

bijzondere aandacht verdient hierbij de eerstejaars-

evaluatie. Mocht blijken dat re-integratie in het eigen 

bedrijf nog geen resultaten heeft opgeleverd, dan  

mag van werkgever (en werknemer) worden verwacht 

dat er – naast de wellicht nog lopende activiteiten  

voor re-integratie in het eigen bedrijf – tevens 

voorbereidingen worden gestart met het oog op 

re-integratie bij een andere werkgever. Re-integratie-

activiteiten met het oog op werk bij een andere 

werkgever kunnen slechts achterwege blijven als er 

binnen drie maanden nog een concreet perspectief 

op hervatting in het eigen bedrijf is.”

Tijdig spoor 2 inzetten
Er zal dus tijdig een spoor-2-traject moeten worden 

ingezet. De vraag die uiterlijk bij een jaar verzuim 

beantwoord moet worden is: kunnen we garanderen 

dat de werknemer binnen drie maanden volledig is 

hervat in het eigen bedrijf? De vraag die ik vaak als 

bedrijfsarts voorgelegd krijg door casemanagers die  

de RIV-toets goed beheersen, is een afgeleide daarvan: 

“Bedrijfsarts, kunt u ons garanderen dat de werknemer 

binnen drie maanden weer volledig hervat is in het 

eigen werk?” Bij twijfel van mijn kant zal de case-

manager altijd de werkgever adviseren om een start  

te maken met voorbereidingen op spoor 2. 

De kansen voor de werknemer op duurzame re-

integratie, behoud van werk en behoud van inkomen 

worden zo vergroot. Het risico voor de werkgever op 

schade door loonsancties of instroom WGA wordt 

verkleind. Beheersing van de toetsingscriteria UWV 

(RIV-toets-proof re-integreren) geeft de casemanager 

een voorsprong in de markt! 

RIV-toets-proof 
re-integreren

Langzaam maar zeker begint door te dringen welke 

belangen er op het spel staan bij re-integratietrajecten. 

Uitspraken van dit kaliber krijgen steeds meer betekenis 

en onderstrepen het belang dat alle professionals op de 

re-integratiemarkt voldoende kennis hebben van regels 

en richtlijnen. Gelukkig is de wet- en regelgeving 

makkelijk toegankelijk en kan elke professional zich 

verdiepen in Poortwachterwetgeving, de Regeling 

Procesgang en het Burgerlijk Wetboek. De daaruit te 

herleiden spelregels rond verzuim en re-integratie 

bieden veel houvast en beperken de ruimte voor 

sentiment en persoonlijke kleuring.

Helder inzicht in werkwijze UWV
Daar mag nu ook het toetsingskader van UWV aan 

toegevoegd worden. De werkwijzer voor arbeids-

deskundigen en verzekeringsartsen van UWV met als 

titel ‘RIV-toets in de praktijk’, is een 47 pagina’s tellend 

document dat op internet te vinden is. Dit handzame 

document biedt een glashelder inzicht in de werkwijze 

van UWV bij het toetsen van de inspanningen die de 

werkgever en de werknemer hebben verricht 

gedurende de re-integratie.

Het is dus ook een handig document voor professionals 

die adviseren over re-integratie. Het risico op een 

loonsanctie neemt daarmee af en het voeren van een 

bezwaarzaak is minder nodig. Bovendien, en daar gaat 

het natuurlijk om, zal de werknemer meer kans krijgen 

om duurzaam (en gezond) te re-integreren. 
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Druk, druk, druk
Nederland lijdt onder een ongezonde werkdruk. Volgens het 

TNO is ongeveer 65% van het werkgerelateerde verzuim 

psychisch van aard. En uit de cijfers van het UWV blijkt dat 

een derde van de WIA-uitkeringen te maken heeft met 

een psychische aandoening. Veertig jaar geleden 

hoorde je er niemand over, maar nu hebben we te 

maken met een hausse aan psychische klachten. 

Hoe kan dat? En belangrijker: wat doe je eraan? 
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Uit de Arbobalans 2011 van het 

TNO blijkt dat vier op de tien 

werknemers het gevoel hebben 

veel te moeten doen en erg snel 

te moeten werken. Ruim één op 

de acht werknemers heeft last 

van burn-outklachten. Werkdruk 

wordt door werkgevers en 

werknemers het meest genoemd 

als achterliggende oorzaak van 

ziekteverzuim. Het betreft dus 

verzuim dat een grote schadelast 

met zich meebrengt voor 

organisaties.

Dat die werkdruk is gestegen, 

komt onder meer doordat het 

werktempo ieder jaar aantoon-

baar stijgt. Volgens het CBS 

bevindt Nederland zich wat dat 

betreft al jaren in de bovenste 

regionen in vergelijking met de 

ons omringende landen. Ook 

worden er voortdurend organi-

satieveranderingen en nieuwe 

productie- en management-

concepten ingevoerd. Verder 

wordt het ‘psychologisch 

contract’ steeds meer aangetast; 

er is een scheefgroei in de 

verwachting die werknemers 

koesteren over een billijke 

verhouding tussen hun 

inspanningen voor de organisatie 

en de materiële en immateriële 

beloning die daartegenover staat. 

Deze veranderingen zijn psycho-

sociale factoren die op den  

duur kunnen leiden tot ziekte-

verzuim. Uit onderzoeks-

literatuur blijkt namelijk dat 

werkkenmerken zoals werkdruk 

en gebrek aan regelmogelijk-

heden samenhangen met 

bijvoorbeeld burn-out en 

arbeidsontevredenheid. 

De vier A’s 
Er zitten echter ook positieve 

kanten aan arbeid. De combinatie 

van werkdruk en voldoende 

regelmogelijkheden geeft juist 

energie en veerkracht. Een goede 

balans tussen de positieve en 

negatieve kanten van arbeid kan 

worden verstoord door een 

teveel aan stressoren (ook wel 

aangeduid als stressfactoren) 

binnen een arbeidsorganisatie. 

Deze stressfactoren kunnen 

worden onderverdeeld in vier 

groepen, door bedrijfsartsen en 

anderen op arbogebied nogal 

eens aangeduid met de term ’de 

4 A’s’. Die 4 A’s staan dan voor: 

arbeidsinhoud, arbeidsrelaties, 

arbeidsomgeving en arbeids-

voorwaarden. 

Arbeidsinhoud
Veel voorkomende stress-

factoren met betrekking tot 

de arbeidsinhoud zijn onder 

meer te veel of te weinig 

werk, te monotone of te veel 

verschillende werkzaamheden, 

te veel of te weinig verant-

woordelijkheid. De belang-

rijkste stressfactoren zijn de 

overbelasting en het gebrek aan 

regelruimte. Arbeidsinhoud is 

vaak de stressor die kan leiden  

tot psychische stoornissen als 

overspanning en burn-out.

Arbeidsrelaties
Bij ‘arbeidsrelaties’ gaat het om 

zaken als slecht management, 

slechte verhouding met directe 

leidinggevende of collega’s,  

Hans heeft een mastergraad in Human Development, 

specialisatie: stressmanagement en re-integratie. 

In 2011 heeft hij de opleiding tot Register Case- en 

Caremanager afgerond. Als zelfstandige verzorgt hij 

presentaties en trainingen. Sinds 2001 is hij werkzaam 

als arbeidsdeskundige/docent bij het UWV.

Gecertificeerd 
Register-Arbeidsdeskundige

Hans Brouwer MHD
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geen waardering of gepasseerd 

worden voor promotie. 

Aansturing door leidinggevenden 

is absoluut een belangrijke factor 

bij het ontstaan en het mogelijk 

voorkomen van stress. Het gaat 

om een combinatie van duidelijk-

heid verlenen en steun bieden. 

Conflicten met leidinggevenden 

over zaken waaraan de mede-

werker niets kan veranderen en 

waarbij hij het gevoel heeft niets 

in te kunnen brengen, leveren 

veel stress op. Ernstig zijn verder 

situaties waarbij een of meer 

collega’s anderen bewust 

vervelend behandelen (pesten). 

De stressor arbeidsverhoudingen  

is bij uitstek de uitlokker van 

depressie.

Arbeidsomgeving
Bij de invoering van de WAO 

waren rugklachten en andere 

aandoeningen van het 

bewegingsapparaat de meest 

voorkomende oorzaak van 

arbeidsongeschiktheid. 

Tegenwoordig is de komst en  

het gebruik van de computer  

een stressfactor van belang. Het 

werken met een computer is 

zowel psychisch als fysiek 

belastend. Veel in dezelfde 

houding zitten en met een muis 

werken is een probleem aan het 

worden. Files en lange reistijden 

zijn ook een niet te onderschatten 

belasting. Daarnaast hebben veel 

medewerkers te maken met 

reorganisaties die veel aanpassing 

vergen, zowel op de werkplek als 

in de privésituatie. De stressor 

arbeidsomgeving is relatief vaak 

de uitlokker van angstklachten en 

stress-gerelateerde lichamelijke 

klachten.

Arbeidsvoorwaarden
Veel voorkomende ongunstige 

arbeidsvoorwaarden zijn: 

onregelmatige werk- en rust-

tijden of ploegendiensten, 

weinig promotiekansen of 

andere loopbaanmogelijkheden, 

(dreigend) ontslag en niet 

ingewerkt worden. De 

24-uurseconomie dwingt steeds 

meer mensen tot het werken  

op onregelmatige tijden. Het 

werken in ploegendiensten geeft 

belasting, zowel door een 

verstoord dag- en nachtritme als 

door het moeten presteren 

terwijl men tegen de slaap vecht. 

De stressor arbeidsvoorwaarden 

is vaak uitlokker van depressie en 

alcoholmisbruik.

Meten = weten
Genoeg probleemgebieden dus, 

maar hoe komt u er nu achter 

waar in uw bedrijf de pijn zit? 

Een eerste stap is de infra-

structuur van het verzuim in kaart 

te brengen. Waar zitten de 

meeste verzuimkosten: in het 

kort verzuim, middellang 

verzuim, lang verzuim of extra 

lang verzuim? Daarna kunt u het 

verzuim lokaliseren door te 

bekijken of er afdelingen zijn die 

in het verzuim afwijken van 

andere afdelingen of van de 

organisatie in zijn geheel. Is  

dat eenmaal duidelijk, dan kunt  

u verder onderzoeken welke 

stressoren er dan op die afdeling 

aanwezig zijn en passende 

maatregelen nemen.

Om maar wat te noemen: als  

vijf medewerkers in een team 

ziek worden door het autoritaire 

optreden van hun leiding-

gevende, dan is een training 

leidinggeven voor de leiding-

gevende effectiever dan vijf 

medewerkers een assertiviteits-

training te laten volgen.  n
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Ruim één op de acht werknemers 

heeft last van burn-outklachten
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Verzuim is uit, 
         activering is in

Leidinggevenden voelen zich nogal eens ongemakkelijk 
als een van hun werknemers zich ziek meldt. Ze weten 
niet altijd goed wat ze mogen vragen en hoe ze een 
zieke werknemer moeten bejegenen. Vaak heerst er 
nog een cultuur van ‘ziek is ziek’. Tijd voor een nieuwe 
kijk op ziekmeldingen.

Nieuwe rolverdeling
We leven nu echter in een hele andere wereld.  

De werknemer heeft geen recht meer op een 

Ziektewetuitkering, maar is nog wel verzekerd  

van loondoorbetaling bij ziekte gedurende 104 

weken. In feite is de werkgever nu verzekeraar 

geworden. En geen enkele verzekeraar keert 

zomaar uit zonder eerst na te gaan of de claim  

wel terecht is. 

De vraag is dan ook: wie neemt de beslissing  

dat de werknemer niet werkt, maar toch betaald 

krijgt?

Nu de werkgever in feite de verzekeraar is,  

kan een werknemer niet meer bepalen dat hij 

automatisch bij iedere vorm van ziekte thuis  

kan blijven. Die beslissing ligt in eerste instantie  

bij de leidinggevende. De financiële gevolgen 

kunnen immers groot zijn; niet alleen twee jaar 

doorbetaling bij ziekte, maar ook nog eens tien  

jaar lang doorbelasting van de WGA.

Praten over mogelijkheden
Gelukkig zijn de kosten voor een belangrijk deel 

beïnvloedbaar door de zieke werknemer te 

activeren. Dat begint al bij de ‘ziekmelding’ of 

liever: ‘de aanvraag arbeidsverzuim met verzoek  

tot loondoorbetaling’, want dat dekt de lading 

beter. In feite is de ziekmelding het moment waarop 

ook de werknemer met zijn re-integratie wil 

Ziek melden: aangeleerd gedrag 
Tot 1 maart 1996 was iedere werknemer verplicht 

verzekerd voor de Ziektewet bij de bedrijfs-

vereniging (Gak, Detam, BVG, enzovoort).  

Om een Ziektewetuitkering, het zogenaamde 

‘ziekengeld’ te ontvangen, moest de bedrijfs-

vereniging (de verzekeraar) daarvan bericht 

ontvangen. Het was een praktische oplossing  

om dat bericht via de werkgever te laten lopen,  

dan hoefde de werknemer maar eenmaal in actie  

te komen. Zo werd de werkgever ongewild en 

ongemerkt een doorgeefluik voor zijn zieke 

werknemer. Verder had de werkgever geen  

enkele rol.

Dat heeft veel gevolgen gehad voor de manier 

waarop werkgever en werknemer naar dit  

proces hebben leren kijken en ermee omgaan. 

Herman Evers, directeur Evident BV 
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Ook voor 
 tekst en 
 vormgeving

starten. De juiste reactie van de leidinggevende is 

dan ook niet: “Ziek maar lekker uit”, maar: “Heb je 

ook nagedacht over dingen die je wel kunt doen?” 

Uiteraard afhankelijk van de omstandigheden. 

Iemand met een acute opname kan helemaal niets. 

Maar iemand die misschien niet de hele dag achter 

de kassa kan staan, kan wel wat anders doen; en dat 

doet ie vast ook wel ….. thuis. 

Het is nadrukkelijk niet de bedoeling dat de 

leidinggevende op de stoel van een arts gaat zitten 

en medische informatie vraagt. Het is ook niet de 

bedoeling dat de werknemer zijn medische 

gegevens met leken deelt. Maar samen mogen ze 

wel praten over hoe lang de werknemer denkt zijn 

normale werkzaamheden niet uit te kunnen voeren. 

Het gesprek gaat dan dus niet over ziekte, 

aandoeningen, behandelingen etc., maar over de 

inkleuring die de werknemer geeft aan de nieuw 

ontstane situatie. Arbeidsverzuim door ziekte is 

voor werkgever en werknemer in de kern een 

arbeidsrechtelijk probleem en geen medisch 

probleem. Laten we het woord ‘ziekte’ dan ook 

maar ‘afleren’.

Vensterbankklusjes
Overigens is de werkgever vanaf de eerste 

re-integratiedag wettelijk verplicht passend werk aan  

te bieden en heeft de werknemer een re-integratie-

verplichting. Het is dus geen achterdocht als u aan een 

werknemer vraagt: “Wat kun je nog wel”, u voldoet  

aan een wettelijke plicht. De volgende vraag is dan 

natuurlijk: heb ik dat werk wel? Daar kunt u van 

tevoren over nadenken. In ieder bedrijf zijn er 

zogenoemde ‘vensterbankklusjes’: bijvoorbeeld  

dingen die ooit eens uitgezocht of geordend moeten 

worden. Vaak zijn dit mooie klussen voor iemand die 

even wat anders te doen moet hebben dan normaal. 

Niet ziek melden
Soms is de werknemer niet ziek, maar heeft hij  

wel een probleem waardoor hij zijn arbeid wil 

verzuimen. Het is dan beter een ander soort  

verlof toe te kennen, bijvoorbeeld zorgverlof, 

calamiteitenverlof of zelfs arbeidsconflictverlof.  

Dat past beter bij de situatie dan een ziekmelding  

en alle bijbehorende re-integratieverplichtingen.  n

Moet u nu bij iedere ziekmelding doorvragen? Het 

antwoord is: nee. U kent uw werknemers als geen 

ander. U weet hoe uw werknemers omgaan met hun 

werk, hoe ze hun verantwoordelijkheden oppakken  

en wie u achter de broek moet zitten. 

Als iemand die zich altijd voor 200% inzet en eigenlijk 

nooit ziek is, meldt dat hij grieperig is, zal uw reactie 

anders zijn dan wanneer iemand zich voor de derde 

keer dit jaar ziek meldt. En altijd op een maandag. 

Dan is het vast en zeker tijd om eens te onderzoeken 

wat er echt aan de hand is. Vraag uw werknemer om 

zelf een plan van aanpak te maken hoe hij deze 

situaties wil gaan voorkomen.

Ken uw pappenheimers!

opleidingenCS

Kunt u wel wat hulp gebruiken bij uw nieuwsbrief, 
website of brochure? En zoekt u iemand die weet 
waar u het over heeft? Het communicatieteam  
van CS Opleidingen is u graag van dienst. Met tekst 
én vormgeving. We hebben jarenlange ervaring  
in financiële dienstverlening en de wereld van 
verzuim en arbeidsongeschiktheid. We schrikken  
dus niet van woorden als WIA, pensioen, opschud-
moment, BeZaVa of RIV-toets. Dat is handig en  
werkt wel zo snel.

Neem voor een vrijblijvende offerte contact op met 
Dorith Boudewijnse (dorith@cs-opleidingen.nl) of 
Ingrid Kleine Koerkamp (ingrid@cs-opleidingen.nl)

“Heb je ook nagedacht over 

dingen die je wel kunt doen?”
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Verzekeraar De Goudse werkt samen met 
werkgevers om WGA-schadelast te beperken

Herkeuringen, ondersteuning van werkgevers  

door een VerzuimCoach of WGA-expert, actief 

meedenken over preventie en re-integratie… 

verzekeraar De Goudse doet er alles aan om  

de uitkeringslast van haar WGA-eigenrisico-

verzekeringen te beperken. In nauwe samen-

werking met werkgevers. Reden voor Marjol 

om aan Bernardo Walta, directeur Commercie 

bij De Goudse, te vragen wat ze precies doen en 

wie welke rol heeft.

Verzekeraars hebben de laatste jaren enorme 

bedragen verloren op hun WGA-eigenrisico-

dragersverzekeringen. De inschatting is dat  

dit voor de totale markt zeker 1,5 miljard euro 

betreft. Een deel van de oorzaken ligt buiten hun 

invloedssfeer. Zo had geen verzekeraar voorzien 

dat maar liefst tweederde van alle werknemers 

die instroomden in de WGA volledig maar  

niet duurzaam arbeidsongeschikt bleek te zijn 

(80-100% WGA). En dit is voor hen nou net  

de hoogste schadepost. Eén ding was duidelijk:  

er moest wat gebeuren. De Goudse heeft diverse 

maatregelen genomen, waarbij vooral de samen-

werking met de werkgever centraal staat. Het is 

namelijk erg belangrijk dat die de verzekeraar 

tijdig informeert en actief meewerkt. 

 

‘We hebben een  
 gezámenlijk belang!’
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Breed pakket van maatregelen
Bernardo Walta: “We hebben een breed 

pakket van maatregelen ingevoerd dat 

veel verder gaat dan een aanpassing van 

de polisvoorwaarden. Een van de eerste 

maatregelen is geweest om strakker op 

de schademeldingen te zitten qua 

tijdigheid en compleetheid. Daarnaast 

laten we alle dossiers waarbij sprake is 

van 80 tot 100% niet duurzame arbeids-

ongeschiktheid beoordelen door externe 

verzekeringsartsen. Daarbij gaat het met 

name om de vraag of deze werknemers 

wel in de juiste klasse zijn ingedeeld en 

of er mogelijk sprake is van volledige 

duurzame arbeidsongeschiktheid, 

waardoor de werknemer onder de IVA 

valt. In een aantal gevallen leidt dit, na 

een herkeuring, tot een wijziging van 

het arbeidsongeschiktheidspercentage. 

We bekijken dan in overleg met werk-

gevers hoe we ervoor kunnen zorgen dat 

een werknemer gebruik kan maken van 

de arbeidsmogelijkheden die hij nog wél 

heeft. 

Een andere maatregel die we hebben 

genomen is het uitbreiden van onze 

dienstverlening, door bijvoorbeeld 

actief contact op te nemen met 

verzekerde werkgevers. Wij onder-

steunen hen onder andere bij het 

uitvoeren van het WGA-beleid: wat zijn 

de verplichtingen en welke stappen 

kunnen zij nemen? Ook bieden we 

ondersteuning bij het beoordelen van 

een beschikking en de mogelijkheden 

die daaruit voortvloeien, en het initiëren 

van een herbeoordeling en een 

eventueel bezwaar. Daarnaast denken 

we mee bij het vormgeven van een 

re-integratietraject (2e spoor) en het 

vertalen van wet- en regelgeving naar de 

praktijk. Hiervoor werken we met 

VerzuimCoaches en WGA-experts.  

Zij bieden actieve ondersteuning aan  

de werkgever, met ons gezamenlijke 

belang – schadelastbeperking – als 

uitgangspunt.” 

 

Neemt de VerzuimCoach het werk 
van een reguliere arbodienst over? 
“Nee, de VerzuimCoaches werken 

aanvullend op de dienstverlening van  

de arbodienst, met een strakke focus  

op re-integratie en preventief advies  

om WIA-instroom te voorkomen. De 

bedrijfsarts zorgt voor de probleem-

analyse en stuurt erop dat het plan van 

aanpak tijdig wordt gemaakt. De 

VerzuimCoaches zorgen ervoor dat de 

werkgever bij elke stap in het verzuim/

arbeidsongeschiktheidsproces advies en 

ondersteuning krijgt. Daarnaast wordt 

ervoor gezorgd dat de werknemer, waar 

mogelijk, op een verantwoorde wijze 

duurzaam terugkeert in het arbeids-

proces, bij de eigen werkgever of bij  

een andere. De tijdslijn waarbinnen de 

VerzuimCoach werkt is vanaf de eerste 

ziektedag (en zelfs daarvóór, op 

preventief vlak) tot twaalf jaar, als de 

werkgever een combinatieverzekering 

met een WIA-dekking heeft. Dan 

adviseert de VerzuimCoach de 

werkgever ook in de WGA-periode.” 

 

Wat is de rol van de WGA-experts?
“Zij denken actief mee met de werk-

gevers die een WGA-eigenrisico-

verzekering hebben afgesloten, vanaf  

de 42e week van ziekte tot twaalf jaar. 

Bijvoorbeeld als het gaat om de stappen 

die nodig zijn om te voldoen aan de 

wetgeving. Ook kijken ze kritisch mee 

naar de rapportages van ingezette 

deskundigen – de bedrijfsarts, de 

arbeidsdeskundige en het re-integratie-

bedrijf – en beoordelen ze verzoeken 

aan De Goudse om mee te betalen aan 

re-integratiemaatregelen. Na de eerste 

twee jaar, dus tijdens de WGA-periode, 

adviseren ze werkgevers over het 

re-integratieproces, en alle stappen die 

daarmee te maken hebben. Van bezwaar 

en beroep tot herbeoordeling en 

advisering over wet- en regelgeving.”

 

Heeft deze aanpak al tot concreet 
resultaat geleid?
“Jazeker, de actieve aanpak werpt direct 

zijn vruchten af. Wij spannen ons in voor 

een reële weergave van de mate van 

arbeidsongeschiktheid, en die is in veel 

gevallen ook duurzaam. Er zijn situaties 

bij die snel en soepel lopen, maar soms  

is het ook een lang, tijdsintensief proces. 

Hoe dan ook, het is altijd de moeite 

waard! We merken dat er steeds vaker 

zelfs met terugwerkende kracht IVA 

wordt toegekend. Ook komt het 

geregeld voor dat een werknemer 

tijdens de verzuimperiode passende 

arbeid vindt voor ten minste 65% van het 

oude loon en dus geen WIA-uitkering 

krijgt. Deze preventieve WIA-lijn levert 

voor de lange termijn heel veel op.  

En we blijven steeds bezig om onze 

processen en dienstverlening te 

optimaliseren, gericht op ons 

gezamenlijk win-win-belang.”  n
 

‘De actieve aanpak  

werpt direct vruchten af’
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Werk naar Werk,    

Minister Asscher roept werkgevers en werknemers 

op snel te komen met sectorplannen. ‘Plannen uit de 

sector zelf zijn noodzakelijk om mensen aan het werk 

te krijgen en te houden. Ik wil mensen écht aan het 

werk krijgen, dat kan alleen samen met werkgevers 

en werknemers.’ In Nederland bestaan inmiddels 

verschillende landelijke netwerken om intersectorale 

mobiliteit te bevorderen. 

Minister Asscher: “Ambitieuze plannen die leiden 

tot meer werk of stageplekken voor jongeren, 

behoud van vakkrachten en de begeleiding van met 

ontslag bedreigde werknemers naar nieuw werk, 

krijgen voor de helft financiële bijdrage van de 

overheid. Het gaat om gezamenlijke plannen van 

werkgeversorganisaties en betrokken vakbonden. 

Invoering van de VUT en maatregelen om werk-

nemers minder uren te laten werken, komen niet 

in aanmerking voor cofinanciering.”

Landelijke netwerken
In Nederland bestaan verschillende landelijke 

netwerken om intersectorale mobiliteit te 

bevorderen. Twee bekende 

voorbeelden daarvan zijn PUUR 

Netwerken en het Landelijk 

Poort-wachtercentrum (PWC). 

Organisaties die zijn aangesloten 

bij de netwerken intersectorale 

mobiliteit, openen hun deuren 

voor elkaars werknemers en 

bieden onder andere 

oriënterende stages. Zo is bijvoorbeeld een 

voedingsassistente in de beveiliging terecht 

gekomen en een verpleegkundige als zwem-

instructeur aan de slag gegaan.

werkt!

Op 19 juni jl. beschrijft Minister Asscher in een brief 

aan de Tweede Kamer de voorwaarden voor de 

sectorplannen. Het gaat hierbij om een concrete 

uitwerking van de afspraken in het Sociaal Akkoord 

dat in april is afgesloten met sociale partners. Hierin 

hebben sociale partners en overheid afspraken 

gemaakt over vernieuwing van  

de sociale zekerheid en een 

grotere verantwoordelijkheid van 

sociale partners bij transitie-

vraagstukken. Dan gaat het om 

scholing en begeleiding naar 

ander werk en inzet voor 

duurzame inzetbaarheid. Het 

creëren van bruggen tussen 

sectoren is daarbij een belangrijke opgave. Het 

Ministerie van Sociale Zaken ziet daarbij ook een rol 

weggelegd voor regionale werkgeversnetwerken, 

eventueel in combinatie met transfercentra.

Organisaties openen  

hun deuren voor 

elkaars werknemers
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PUUR Netwerken is een landelijk netwerk, waarin 

de deelnemers samen met elkaar werken aan 

arbeidsmobiliteit. PUUR Netwerken wordt ingezet 

bij boventalligheid, verzuim, re-integratie of 

vrijwillige mobiliteit. Er worden vacatures, klussen, 

kandidaten en informatie uitgewisseld. Ook worden 

er gezamenlijke projecten uitgevoerd, zoals de Dag 

van de Mobiliteit en een gezamenlijk scholings-

aanbod. De netwerken bestaan uit grote bedrijven 

en organisaties uit verschillende sectoren.

Regionale Poortwachtercentra
Het Landelijk Poortwachtercentrum (LPWC) 

verbindt de regionale Poortwachtercentra (PWC): 

dat zijn netwerken van werkgevers waarbinnen zij 

werknemers uitwisselen en kennis op het gebied 

van personeels-/HR-zaken. Ze hebben een sterke 

regionale basis, en 

ieder Poortwachter-

centrum heeft een 

andere werkwijze. 

Oorspronkelijk zijn  

de PWC’s ontstaan 

vanuit de re-

integratiegedachte: het herplaatsen van arbeids-

ongeschikte werknemers binnen het netwerk. 

Inmiddels vindt uitwisseling van werknemers en 

kennis in een veel breder kader plaats.

ACE Integraal Netwerkmodel
Op verzoek van het Ministerie van Binnenlandse 

zaken (BZK) heeft het Poortwachtercentrum ACE 

West-Brabant het ACE Integraal Netwerkmodel 

ontwikkeld. Hierin werken werkgevers, dienst-

verleners en het ACE Transfercentrum samen  

aan duurzame arbeidsparticipatie in de regio. 

Tegelijkertijd is aan PUUR gevraagd om de 

regionale netwerken in het land in kaart te brengen. 

Ook heeft BZK verzocht de mogelijkheden van 

samenwerking te verkennen om te komen tot een 

landelijk netwerk van werkgeversnetwerken. 

Hierbij wordt het ACE Integraal Netwerkmodel  

als voorbeeld gezien. 

SZW heeft aangegeven ruimte te willen zoeken  

om de start van een aantal (circa 10) regionale 

transfercentra te stimuleren, naar analogie van het 

ACE Integraal Netwerkmodel. Voorwaarde daarbij 

is in ieder geval draagvlak in de regio en een zekere 

uniformiteit in de te hanteren werkwijzen. Minister 

Asscher heeft op 6 juni jl. het Transfercentrum van 

ACE West-Brabant geopend. De ervaringen daar 

geven voeding aan de gedachten over de vorm en 

inhoud van op te zetten transfercentra. Pas in de 

praktijk zal blijken hoe een en ander het beste 

werkt. 

Werkgever stelt budget beschikbaar
Zo is men in West-Brabant inmiddels afgestapt  

van het idee kandidaten in dienst te laten treden  

van het Transfercentrum. De aanmelding loopt nu 

via de werkgever, die ook een budget (rugzakje) 

beschikbaar stelt: deels voor de instandhouding  

van het netwerk (organisatiekosten), deels voor 

regievoering/begeleiding en deels voor scholing/

begeleiding. 

Daarmee ontstaat ook de mogelijkheid dat een 

medewerker die een afkoopsom ontvangt, zichzelf 

bij het Transfercentrum meldt en toegang krijgt.  

Er wordt een minimumbedrag gehanteerd om te 

voorkomen dat werknemers het Transfercentrum  

instromen zonder enig budget voor scholing/

begeleiding. Hiermee is het doel: duurzame 

arbeidsparticipatie met behulp van scholing/

begeleiding/werkervaring/inkomen. Belangrijk 

uitgangspunt is dat ACE noch het Transfercentrum 

zelf trajecten uitvoert. Het is duidelijk een 

netwerkmodel en geen dienstverleningsmodel.  n

het doel is duurzame 

arbeidsparticipatie

Mandy de Koning

Voorzitter PWC Midden-Brabant Werkt!
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we juist het tegenovergestelde beeld. Er is vaak 

sprake van veelal goed opgeleide mannen en 

vrouwen met hoge functies die zichzelf herkennen 

in de kenmerken van autisme. 

De banen waarin mensen met autisme terecht 

komen zijn erg divers. Er is nogal eens sprake van 

specifieke interesses of talenten die ingezet kunnen 

worden bij een baan. Voor organisaties is dit een 

belangrijk aandachtspunt. Maak gebruik van 

iemands kwaliteiten, juist bij autisme. De ervaring 

leert dat mensen met autisme vaak kiezen voor een 

beroep waarin ze veel met computers werken, zoals 

computerprogrammeur, computertechnicus of 

systeembeheerder. Maar ook werken in een archief, 

analist, architect of schrijver zijn banen die goed 

kunnen passen bij iemand met autisme. 

Signalen van stress op het werk
Waar mensen met autisme op de werkvloer 

tegenaan kunnen lopen, is dat zij vaak meer en 

sneller stress ervaren. Ook de redenen van het 

ervaren van stress zijn bij mensen met autisme vaak 

anders dan wanneer er geen sprake is van autisme. 

Daarom is het voor organisaties belangrijk om  

hier rekening mee te houden en waar nodig extra 

hulp in te schakelen om (langdurig) verzuim te 

voorkomen. Wat zijn nu factoren die van invloed 

kunnen zijn op stress?

Duidelijkheid en voorspelbaarheid

Er is sprake van veel behoefte aan duidelijkheid  

en voorspelbaarheid. Dit geldt voor de werkzaam-

heden, maar ook in de communicatie en sociale 

interactie met collega’s en leidinggevenden. Omdat 

er beperkingen zijn in de communicatie en sociale 

interactie, stuiten zij vaak op onbegrip. Ze reageren 

immers anders op situaties dan hun collega’s.

Er zijn verschillende manieren waarop duidelijkheid 

In onze huidige maatschappij doen 

we een steeds groter beroep op vaardig-

heden die vaak problematisch zijn bij 

autisme zoals flexibiliteit, snelle infor-

matieverwerking, sociale vaardigheden, 

goede communicatieve vaardigheden, 

zelfstandigheid en flexibiliteit. Aan de andere kant 

wijzen cijfers uit dat autisme veel meer voorkomt 

dan tot nu toe werd aangenomen. Zeker 10% van de 

Nederlandse bevolking blijkt in meer of mindere 

mate te maken te hebben met autisme. Logisch dus 

dat organisaties steeds vaker vragen om onder-

steuning en informatie op dit specifieke vlak, juist 

ook bij het voorkomen en terugdringen van 

verzuim. 

Rainman of Einstein?
Het is niet altijd even eenvoudig om autisme  

te herkennen omdat er sprake is van een breed 

spectrum van kenmerken en autisme aan de 

buitenkant niet zichtbaar is. Daarnaast moeten we 

afstappen van het beeld van de in zichzelf gekeerde 

persoon met een verstandelijke beperking die geen 

contact kan maken. Want binnen organisaties zien 

Hebt u weleens gesolliciteerd? In het functieprofiel stonden 
vast eigenschappen genoemd zoals: ‘beschikt over goede 
communicatieve vaardigheden’, of ‘is sociaal vaardig’, of ‘is sterk 
in planning en organisatie’. Binnen praktisch alle functies vanaf 
MBO-niveau zijn deze vaardigheden vereist. Toch zijn er mensen 
die deze vaardigheden niet of nauwelijks bezitten, zoals mensen  
met autisme, en toch een goede functie hebben. Welke mogelijk-

heden zijn er voor een organisatie 
om deze groep werknemers te 
herkennen en goed te onder-
steunen zodat er geen onnodig 
verzuim ontstaat?

Herken aan autisme 
gerelateerd verzuim
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beeld licht of geluiden. Met kleine aanpassingen 

kun je dan grote resultaten bereiken, namelijk 

het afwentelen van het financiële risico van 

verzuim.

Plannen en organiseren

Afspraken plannen, het werk organiseren,  

prioriteiten stellen. Bij autisme kan dit voor enorme 

problemen zorgen. Ook al staan afspraken in de 

agenda, toch worden ze regelmatig vergeten.

Autisme en digitale hulpmiddelen
We weten dat bij mensen met autisme de interesse 

vaak ligt bij het werken met computers en andere 

digitale middelen. Voor mensen die ondersteuning 

kunnen gebruiken bij het plannen of organiseren 

van activiteiten biedt het bedrijf Pictoplace een 

digitale planningsapplicatie aan. Hiermee kunnen 

op een eenvoudige en gebruikersvriendelijke 

manier eigen dagschema’s gemaakt worden met 

behulp van pictogrammen. Ook kunnen deze 

planningen weergegeven worden op mobiele 

telefoon of tablet, computer of desgewenst een 

digibord.

De weergave op de mobiele telefoon is voor  

veel mensen een uitkomst, omdat er een tril- of 

geluidssignaal is bij een overgang van activiteit. 

Daarnaast kan een mobiele telefoon overal mee 

naartoe genomen worden en is de dagplanning  

dus altijd bij de hand. Kijk voor meer informatie  

op www.pictoplace.nl.  n

en voorspelbaarheid gecreëerd kunnen worden. Zo 

helpt het bijvoorbeeld vaak om één aanspreekpunt 

te hebben in plaats van contacten met meerdere 

personen te moeten onderhouden.

Moeite met veranderingen 

Mensen met autisme vinden het vaak moeilijk om 

met veranderingen om te gaan. Een reorganisatie of 

verandering van werkzaamheden kan leiden tot veel 

stress. Natuurlijk is ‘de mate waarin‘ per persoon 

verschillend.

Andere manier van prikkelverwerking

Sommige werknemers zullen prikkels niet kunnen 

filteren waardoor ze veel last hebben van bijvoor-

Planning Pictoplace op mobiele telefoon Pictogram - op computer werken Planningsapplicatie Pictoplace

Enkele voorbeelden 
ter herkenning
•  sneller overbelast en vermoeid raken

•  de wereld als zeer chaotisch ervaren

•  details kunnen zien die anderen niet opmerken

•  veranderingen in de omgeving onmiddellijk opmerken 

•  de omgeving niet meer herkennen omdat er een detail  

is veranderd

•  een gesprek niet kunnen volgen omdat achtergrond-

geluiden niet kunnen worden ‘uitgeschakeld’

Zeker 10% van de Nederlandse bevolking blijkt in meer 

of mindere mate te maken te hebben met autisme
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voor mensen die echt met 

inkomensverzekeringen bezig zijn

Binnen de verzekeringswereld zijn inkomens-

verzekeringen relatieve nieuwkomers. Tot 20 jaar 

geleden waren er AOV’s en excedentverzekeringen. 

Verzekeringen voor risico’s die niet publiek te 

verzekeren waren. Alle andere verzekeringsvormen 

waren ondergebracht bij bedrijfsverenigingen. 

Werkgevers en werknemers betaalden de premies. 

En of je er een potje van maakte deed er niet toe, 

echt bestraft werd je toch niet. 

Vanaf de invoering van het WAO-gat is een grote 

verschuiving ingezet waarbij werkgevers en 

werknemers verantwoordelijk werden voor de 

uitvoering van steeds meer regelingen. Soms met 

keuzemogelijkheden (eigenrisicodragerschap), 

soms verplicht (loondoorbetaling bij ziekte). 

De financiële belangen en organisatorische 

verplichtingen van werkgevers zijn zo steeds groter 

geworden. Probleem is wel dat veel bedrijven zich 

daar onvoldoende van bewust zijn.

De verzekeringswereld zorgde er steeds voor dat  

er alternatieven waren of dat de ontstane hiaten 

opgevuld konden worden met een verzekering.  

Het palet aan mogelijkheden groeide en de rol van 

de assurantieadviseur werd steeds belangrijker. 

Want verzekeringen hebben nu eenmaal geen 

topprioriteit bij bedrijven, totdat er echt iets aan de 

hand is. En dan wordt van de adviseur verwacht dat 

naast de beste verzekering ook de beste arbodienst 

wordt ingeschakeld en ook op andere fronten de 

beste dienstverleners gereed staan. 

Het leven van mensen in  

de verzekeringswereld is 

de afgelopen jaren een stuk 

ingewikkelder geworden. Niet alleen door alle 

eisen die worden gesteld aan de bedrijfsvoering, 

de financiële huishouding, de nadruk op 

compliance en de klantgerichte manier waarop 

producten worden uitgelegd. Ook de eisen die 

aan de mensen zelf worden gesteld zijn steeds 

strikter geworden. De tijd dat je met een 

Assurantie B-diploma uit lang vervlogen tijden 

aan de slag kon, is voorbij. En dat is een goede 

zaak, want verzekeringen zijn serieuze producten 

die met zorg moeten worden omringd.

Mr. Ruud de Leede
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Steeds meer kennis vereist
Kortom: de financiële belangen zijn steeds groter 

geworden en de omgeving steeds ingewikkelder. 

Goed adviseren over inkomensverzekeringen is  

een specialisme, waarvoor veel kennis nodig is.  

En daarvoor bleek Wft Schade niet voldoende.

De opleidingseisen moesten dus opnieuw worden 

ingevuld. Het College Deskundigheid Financiële 

Dienstverlening (CDFD) heeft in 2011 de eerste 

consultatieronde georganiseerd rond dit thema. 

Hierbij ging het over de structuur van het 

opleidingsgebouw. In de nieuwe opzet wordt 

uitgegaan van beroepskwalificaties. Uitgangspunt  

is dat opleidingen de basis vormen voor het op  

een goede manier kunnen invullen van het beroep 

van adviseur. Eén van de beroepen is Inkomens-

adviseur. Aan ieder beroep zijn vervolgens diploma-

eisen gekoppeld. Alleen als aan die eisen wordt 

voldaan mag het beroep worden uitgeoefend.

Nadere bestudering van de toetstermen ‘inkomen’ 

leert dat de werkzaamheden van de Inkomens-

adviseur in vier fasen zijn gedeeld: inventariseren, 

adviseren, beheren en begeleiden van schadeclaims. 

In iedere fase zijn vervolgens taken benoemd en is 

aangegeven welke kennis, vaardigheden, 

competenties en professioneel gedrag nodig zijn  

om die taak naar behoren uit te voeren. Als je aan 

het einde van de toetstermen bent aanbeland, is de 

conclusie dat een inkomensadviseur een specialist  

is met een interessant en uitgebreid werkgebied.

Dit is ook de scheiding die zich aftekent in de 

gelederen van de adviseurs. Voor een adviseur die 

alle risico’s van zijn zakelijke relaties wil managen  

is inkomen één van de aandachtsgebieden. Tot drie 

cijfers achter de komma op de hoogte zijn en blijven 

is dan veel gevraagd. Voor een specialist die alleen 

maar met inkomensverzekeringen bezig is, zijn de 

Wft-eisen een makkie. Het is tenslotte hun 

dagelijkse werk.

Overgangsregeling
Hoe dan ook: met ingang van 1 januari 2014 moet 

elke adviseur een passend (nieuw) Wft-diploma 

hebben. Heeft u geen diploma, dan heeft u geen 

adviesbevoegdheid. Bestaande adviseurs kunnen 

gebruik maken van de overgangsregeling: zij 

hebben tot 1 juli 2015 de tijd om de vereiste 

diploma’s te halen.  n

Voor ervaren adviseurs zijn 

de Wft-eisen een makkie

Wft Inkomen bij 
CS-Opleidingen
CS Opleidingen organiseert op diverse locaties in  
het land trainingen Wft Inkomen. Maak uw keuze 
uit drie lesprogramma’s:

1. Uitgebreid lesprogramma, bestaande uit acht lesdagen 
gespreid over vijf maanden. 

2. Basis lesprogramma voor iedereen die al beschikt over Wft 
Schade en Wft Inkomen als verdieping wil halen: drie 
lesdagen met zelfstudie.

3. Specialisten lesprogramma voor iedereen die al Inkomens-
specialist is en ROV heeft of Master EB of Nefeb o.i.d. en ook 
bijscholing heeft gehad: één lesdag met zelfstudie.

Voor de studie kunt u niet alleen gebruik maken van ons 
studiepakket, maar ook van onze speciale website.
Alle lesprogramma’s bieden een prima voorbereiding op het 
officiële Wft-examen. U legt het examen af bij een door het  
CDFD erkend examenbureau.

Voor tarieven, data, locaties en inschrijven: 

www.cs-opleidingen.nl
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Een arbeidsongeval! 

Een arbeidsongeval is heel vervelend voor alle partijen. Niet in het minst  

omdat het de verhoudingen flink op scherp kan stellen. Bovendien kunnen  

de financiële gevolgen groot zijn. Voorkomen is dus beter dan genezen,  

maar wat te doen als het u toch overkomt? Een aantal aandachtspunten.

Volgens art. 7:658 BW is 

de werkgever in principe 

aansprakelijk voor een arbeids-

ongeval, tenzij…. De werk-

geversaansprakelijkheid geldt 

niet alleen voor werknemers met 

wie de werkgever een arbeids-

overeenkomst is aangegaan. Het 

geldt ook voor zzp’ers die werk 

doen dat tot de normale bedrijfs-

werkzaamheden van de werk-

gever behoort. 

Een werknemer die door een 

arbeidsongeval schade heeft 

geleden, kan dit verhalen op  

de werkgever. Nogal wat werk-

nemers zijn hiervan echter niet 

op de hoogte, hoewel we een 

toenemende claimcultuur zien. 

Anderen zijn bang als lastig 

ervaren te worden of hun baan te 

verliezen. Daardoor kunnen de 

kosten voor een werknemer 

echter wel behoorlijk oplopen; 

denk alleen al aan het eigen risico 

van de zorgverzekering. 

Controle op veiligheids-
voorschriften
Natuurlijk zorgt u ervoor dat de 

werkplek van uw werknemers zo 

veilig mogelijk is. U heeft een 

up-to-date RI&E en Plan van 

Aanpak en de naleving van de 

veiligheidsvoorschriften wordt 

gecontroleerd en schriftelijk 

vastgelegd. Dit is voor het 

beperken van de vervolgschade 

van cruciaal belang. U bewijst zo 

dat u aan uw verplichtingen heeft 

voldaan. Een eventuele boete van 

de Arbeidsinspectie na een 

ongeval zal dan lager uitvallen. 

Daarnaast zal de verzekeraar een 

claim sneller in behandeling 

nemen en laat ook de rechter dit 

in zijn oordeel zwaar meewegen.

Sancties werknemer 
Als een werknemer de veilig-

heidsvoorschriften overtreedt, is 

het aan te bevelen hem hiervoor 

een schriftelijke waarschuwing  

te geven. Valt hij in herhaling,  

dan kan de overtreding zelfs een 

gerechtvaardigde grond zijn voor 

het beëindigen van de arbeids-

overeenkomst. Ook als de 

werknemer feitelijk (nog) geen 

schade heeft veroorzaakt. Wordt 

een werknemer arbeidsongeschikt 

door het overtreden van de 

veiligheidsvoorschriften, dan 

draait u als werkgever immers  

op voor de kosten van loondoor-

betaling bij ziekte.  

U kunt de werknemer ook een 

sanctie geven, bijvoorbeeld door 

het inhouden van bovenwette-

lijke verlofdagen. U maakt daar-

mee duidelijk dat de veiligheids-

voorschriften niet vrijblijvend zijn. 

Wat nu?
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Direct melden bij de 
arbeidsinspectie
Werkgevers zijn verplicht een 

arbeidsongeval direct te melden 

bij de Arbeidsinspectie als er 

sprake is van ernstig letsel met 

ziekenhuisopname (geen 

poliklinische behandeling), 

blijvend letsel of overlijden tot 

gevolg. Het is echter verstandig 

altijd een melding te doen, want 

u kunt immers niet inschatten of 

er sprake zal zijn van blijvend 

letsel. Voor het niet direct 

melden van een meldingsplichtig 

ongeval kan de inspectie een 

boete van € 4.500,- opleggen.

Aandacht en communicatie
Heel belangrijk is ook een 

goede communicatie met het 

slachtoffer. Hij of zij heeft in 

eerste instantie aandacht nodig 

voor lichamelijk herstel en 

emotionele verwerking.  

Door gebrek aan begrip of 

betrokkenheid ontstaat het 

gevaar dat de werkgever tot 

‘vijand’ wordt. Het herstel wordt 

dan ondergeschikt aan de strijd 

om de aansprakelijkheid en het 

verkrijgen van een zo hoog 

mogelijke schadevergoeding. 

Letselschade-advocaten hebben 

vrijwel nooit direct contact met 

werkgevers. Als werkgever en 

werknemer dan alleen nog een 

afwachtende houding aannemen, 

schaadt dit het re-integratie-

proces en verhoogt het de 

verzuimduur. Bedrijfsartsen 

bevestigen dat als een schade-

claimprocedure in gang gezet 

wordt, het extra lastig is de 

werknemer te bewegen richting 

herstel en re-integratie: er is 

immers sprake van ‘ziektewinst’.

Bedrijfsaansprakelijkheids-
verzekering
Als werkgever kunt u zich  

met een Bedrijfsaansprakelijk-

heidsverzekering verzekeren 

tegen de financiële gevolgen van 

een arbeidsongeval. Zo’n 

verzekering is niet verplicht, 

maar wel het overwegen waard, 

omdat het schadebedrag 

behoorlijk kan oplopen. 

Bovendien heeft de verzekeraar 

dan een direct belang bij een  

zo spoedig mogelijk herstel  

van de werknemer en kan als 

co-financier van bijvoorbeeld 

interventies of scholing 

betrokken worden bij de 

re-integratie. De Bedrijfs-

aansprakelijkheidsverzekering 

dekt ook de schade van het eigen 

risico in de zorgverzekering van 

de werknemer. Heeft u als 

werkgever geen verzekering 

afgesloten, dan bent u conform 

het ILO verdrag 121 toch verplicht 

deze kosten aan werknemer te 

vergoeden. n

Verzuim na een
arbeidsongeval 
In Nederland hebben in 2010 naar 

schatting 224.000 werknemers te maken 

gehad met een arbeidsongeval met letsel 

en verzuim als gevolg. Een derde van de 

ongevallen leidde tot verzuim van langer 

dan één maand. Eén op de tien werknemers 

verzuimde langer dan een half jaar. 

Letsel
Van de werknemers die in 2010 betrokken 

waren bij een ongeval met letsel en 

verzuim, rapporteert 67% lichamelijk 

letsel, 22% geestelijk letsel en 10% zowel 

lichamelijk als geestelijk letsel. 64% van  

de werknemers die geestelijk letsel 

rapporteert, verzuimt langer dan een 

maand.

Bron: TNO Monitor Arbeidsongevallen in 

Nederland 2010

Heel belangrijk is een goede 

communicatie met het slachtoffer

Dit artikel is gebaseerd op een 
scriptie van Lisette Heikens, rccm.
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www.wgacontrol.nl
info@wgacontrol.nl   |   010 - 519 1573

www.zwcontrol.nl
info@zwcontrol.nl   |   010 - 519 1745

www.loonsanctie.nl
info@loonsanctie.nl   |   010 - 519 1746

Nieuw bij CS Opleidingen

• Ontwikkeld in samenwerking met de Hogeschool van Arnhem  

en Nijmegen. 

• Geaccrediteerd door het CPION: u krijgt dus een officieel diploma 

van de Stichting Post Hoger Beroeps Onderwijs Nederland.

• Les van topdocenten met veel praktijkervaring.

• Veel aandacht voor de financiële doorvertaling van het AD-werk: 

welke rol kan de arbeidsdeskundige spelen om te komen tot 

schadelastbeheersing voor alle partijen?

• Ook na afronding van de opleiding blijft u voorop lopen dankzij 

speciale jaarlijkse bijscholingsprogramma’s.

In de snel veranderende wereld van 

sociale zekerheid krijgt de arbeids-

deskundige een steeds prominentere 

rol. Inzicht in hoe de arbeids-

mogelijkheden nog optimaal kunnen 

worden benut, is belangrijker dan ooit. 

Zin in een nieuwe carrière? 

Kies voor de Post bachelor 

leergang Arbeidsdeskundige 

van CS Opleidingen! 

Meer weten? Kijk op www.cs-opleidingen.nl 

Post Bachelor leergang 
Arbeidsdeskundige


