
Weer een heerlijke lentedag, achter in mijn tuin in 

Zetten. Saartje, de drie maanden jonge pup van m’n 

zoon, beloont mijn inspannende oppaswerk door  

aan m’n voeten te slapen en zich af en toe loom uit  

te rekken. Waar een stukje in CS Verbindt! toe kan 

leiden, is deze mooie meimaand wel gebleken:  

13 mei is ontegenzeggelijk een van de hoogtepunten 

in het prille bestaan van CS Opleidingen. In beeld  

bij de Nederlandse beleidsmakers waren we 

uitgenodigd om in de Dreeszaal bij de Tweede Kamer 

voor Kamerleden, beleidsmakers en commissieleden 

een presentatie te verzorgen over het toekomstbeeld 

van de Nederlandse Sociale Zekerheid. Ook de 

departementen van Financiën, Justitie en 

Economische Zaken hadden vertegenwoordigers 

gestuurd en iedereen zat met zijn of haar iPad in  

de aanslag te wachten op wat komen ging. 

Presentatie Toekomstbeeld Sociale Zekerheid voor Kamerleden

Kosten verzuim en arbeids-
ongeschiktheid belemmeren 
economisch herstel

Eerlijker verdeling van de lasten
Jeroen Breen van het Koninklijk Actuarieel 

Genootschap visualiseerde met zijn presentatie een 

paar bijzonder interessante contrasten waar het de 

betaalbaarheid van verzuim en arbeidsongeschikt-

heid betreft. Zonder op de details in te gaan,  

schets ik zijn voorkeurskoers: het geleidelijk en 

gedeeltelijk verleggen van de zeer eenzijdige 

financieringsdruk bij de werkgevers naar een 

veranderingsmodel waarin een meer eerlijke 

verdeling van de lasten wordt geregeld. Vrij 

vertaald: ergens zullen ook werknemers moeten 

gaan betalen, zeker waar het Risque Social betreft. 

Oeps! Het RS-woord was gevallen… moeilijke 

blikken, aarzelend tikken op de toetsen en 

uiteindelijk stilte. De sfeer werd wat kantiger,  

maar Jeroen ging onverstoorbaar verder met zijn 

presentatie en de gemoederen bedaarden al vrij 

snel. Ook kwamen er tussentijds, voorafgaand aan 

de vragenronde, toch al de eerste vragen.

Zo erg kan het toch niet zijn?
Zou het mogelijk zijn dat nog meer verzekeraars 

(behalve Delta Lloyd) zich uit deze markt zouden 

terugtrekken? Niet ondenkbaar, zeker niet wanneer 

de huidige ‘black-box-ontwikkeling’ zich doorzet en 

een verzekeraar niets meer mag vragen of weten 

maar wel doodleuk moet uitkeren. We zijn toch 

zeker niet het enige land waarbij de oorzaak er niet 

toe doet en de werkgever altijd alles moet betalen? 

Jawel, dat is Nederland wel. Het is toch de eigen 

schuld van de verzekeraars dat hun premies te laag 

zijn en ze wel tientallen miljoenen schade hebben? 

Gedeeltelijk is het hun eigen schuld, maar ook de 

werkwijze van UWV (bijna alle WGA-schade is 

80/100 en geen herkeuringen op verzoek 
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werkgevers) is daar debet aan. Verder is er een 

schadelastverhogende re-integratieblokkade die 

door bovenwettelijke cao’s wordt veroorzaakt. 

Overigens is de geschatte schade bij de WGA- 

verzekeraars meer dan 1 miljard Euro. Opeens 

komen de ogen los van beeldschermen en sheets: 

meer dan 1 miljard Euro, verzekeraars kunnen 

overdrijven, zo erg zal het toch niet zijn? Zo erg 

is het dus wel.

Politieke zelfmoord?
Mijn presentatie is aan de beurt, ik steek van wal. Bij  

de 2e of 3e sheet roept een Kamerlid dat de leiding-

gevende toch de casemanager is? Nog voordat ik 

antwoord kan geven, hoor ik Marjol: ‘Inderdaad  

is de leidinggevende een belangrijke verzuim-

begeleider, maar niet meer dan dat. De register-

casemanager die de specifieke beroepsopleiding  

op hbo- of post bachelorniveau succesvol heeft 

afgerond, is de regisseur. De leidinggevende mag 

hiermee niet worden verwisseld.’ De stemming 

komt erin en direct bij de volgende sheet vraag ik de 

aanwezigen wie er zin heeft in politieke zelfmoord? 

Omdat niet iedereen het direct begrijpt, geef ik  

een stukje extra uitleg. Welke partij voelt er voor 

om aan alle werkenden met een salaris het nieuws 

te gaan brengen dat zij 3 tot 5% netto loon moeten 

gaan inleveren omdat zij zelf de premie moeten 

gaan betalen voor het Risque Social? Rumoer en 

gemompel, de senator grijpt in en geeft mij aan  

dat er de komende 25 jaar voor dergelijke stelsel-

wijzigingen geen politiek draagvlak zal zijn. Ik 

begrijp zijn wens en zijn standpunt maar voorspel 

dat dit draagvlak er weleens heel snel kan zijn 

wanneer de onbetaalbaarheid van ons stelsel een  

te grote negatieve wissel op het economisch  

herstel van Europa trekt. 

Geweldige eye-opener
Dergelijke gedachten zijn voor onze studenten  

geen nieuws, in onze opleidingen wordt standaard 

veel aandacht besteed aan de enorme kosten-

ontwikkeling door verzuim en arbeidsongeschikt-

heid. Voor bijna alle aanwezigen in de Dreeszaal 

was dit echter een geweldige eye-opener; kost het 

echt zoveel en is de impact zo groot? Ik geef aan dat 

ik verwacht dat Nederland binnen Europa voor wat 

betreft het economisch herstel als slechtste leerling 

in de klas zal zitten. Als oorzaak moet dan vooral 

gekeken worden naar de lastenverzwaring die door 

verzuim en arbeidsongeschiktheid ontstaat. Nog 

verder en dieper gingen we op de stof in en het 

oorspronkelijke geplande uurtje werd ruim 2,5 uur 

en bij nagenoeg alles was de politieke haalbaarheid 

van immens belang. ‘Die cijfers mijnheer Schrijver, 

die gaan vast meevallen, onze sociale zekerheid is al 

decennia een rolmodel voor de rest van Europa’. 

Vrijdag 16 mei 2014, dus drie dagen na ons Kamer-

bezoek kopten de kranten: Nederland met een 

krimp van 1,4% verreweg de slechtste leerling van 

de klas wat betreft het economisch herstel. Als 

belangrijkste oorzaak voor de alarmerende krimp 

wordt de zachte winter gegeven. Logisch, want 

ehhh het is in de rest van Europa de afgelopen  

100 jaar niet zo koud geweest als afgelopen winter, 

ehhh toch? Niet dan? 

Puplief wordt wakker, rekt zich uit en gaat verliggen 

in de schaduw onder mijn stoel. Het is ook zo warm 

in de lentezon, pfff het leven van een pup gaat niet 

over rozen. Ojee, warm? Lentezon, als dat maar 

goed komt en niet nog meer krimp veroorzaakt? 
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‘Nederland slechtste leerling  

van de klas in Europa’


