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WWZ: is verzuim de  
beste vluchtroute? CS Verbindt komt drie keer per jaar uit. Wilt u het  

magazine GRATIS ontvangen? Vul dan uw gegevens 
in op www.cs-opleidingen.nl/cs-verbindt-magazine/
Dit geldt ook voor VeReFi-abonnementhouders!

Geachte lezer,

Dit nummer staat in het teken van de VeReFi Zomermarkt van 25 en 26 juni. 
Twee dagen met zestien verschillende workshops om uit te kiezen. Voor elk 
wat wils dus: van ‘Inrichting van het ZW-eigenrisicodragerschap’ en ‘Do’s 
en don’ts voor de casemanager taakdelegatie’ tot ‘Gesprekstechnieken om 
weerstand te doorbreken’, ‘De STECR Werkwijzer arbeidsconflicten’ en 
‘Belastbaarheidsbeoordeling als sleutel voor herstel en re-integratie’.  
Voor deze CS Verbindt hebben we een aantal sprekers op de Zomermarkt 
gevraagd een artikel te schrijven over hun workshop. Zo krijgt u een mooi 
beeld van wat de Zomermarkt te bieden heeft. 

Daarnaast vindt u een interview met Thom Wildeboer, directeur van  
STECR en directeur ontwikkeling van Capabel Hogeschool. We spraken  
met hem over de STECR werkwijzers en over de ontwikkelingen in de 
sociale zekerheid. Ook spraken we met Michael Eichelsheim, directeur van 
Dariuz, en met Raymond Laenen, directeur van Loonwaarde-expert. Zij zijn 
gespecialiseerd in loonwaardebepalingen; een belangwekkend onderwerp, 
zeker nu de Participatiewet is ingevoerd. 

Herwin Schrijver gaat in zijn column in op de mythe van de verzuimnorm. 
Veel bedrijven zijn erg gefocust op een verzuimpercentage, terwijl dit 
percentage niets zegt over de verzuimkosten of het budget dat nodig is voor 
een juiste aanpak van verzuim, arbeidsongeschiktheid en re-integratie.

Wij wensen u heel veel leesplezier en ontmoeten u graag op de 
Zomermarkt. Is het niet dit jaar, dan wellicht volgend jaar, want we zijn  
van plan de Zomermarkt elk jaar te organiseren in de laatste week van juni.

Marjol Nikkels-Agema
Herwin Schrijver
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Wat is de arbeidsprestatie van een medewerker met een afstand tot de 

arbeidsmarkt? En op hoeveel loonkostensubsidie heeft de werkgever recht?  

Dat zijn belangrijke vragen nu kabinet en sociale partners hebben afgesproken 

125.000 extra banen te creëren voor mensen met een arbeidsbeperking. De 

meest gebruikte methoden in Nederland voor loonwaardebepaling zijn Dariuz 

en UWV.  Marjol Nikkels sprak met Michael Eichelsheim, directeur van Dariuz  

en Raymond Laenen, directeur van Loonwaarde-expert en mede-initiatiefnemer 

en -ontwikkelaar van Dariuz.

‘De beste manier om aan  
125.000 extra banen te komen  
is functies te gaan carven’ 

Dariuz is in 2008 ontstaan vanuit TNO Kwaliteit van Leven, twee SW-bedrijven en een re-integratiebedrijf.  
Een private en publieke samenwerking waarin ieders kennis werd gekoppeld. Met wetenschappelijk 
onderbouwde instrumenten (Dariuz Works®) helpen ze mensen met een beperking duurzaam aan het werk.

Michael Eichelsheim Raymond Laenen
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Jullie hebben meetinstrumenten om te zien op 
welke manier mensen goed kunnen functioneren. 
Wat moet ik me daarbij voorstellen?
Michael: ‘Onze doelgroep is mensen met psychische, 

lichamelijke, sociale en/of intelligentiebeperkingen. 

Dan kun je niet louter kijken naar harde zaken zoals 

opleiding, maar moet je kijken naar basale competenties: 

Komt iemand afspraken na? Kan iemand in een team 

opereren? Hoe communiceert iemand? Wat is zijn  

of haar productiviteit? 

TNO heeft elke functie ontleed naar de drie 

belangrijkste competenties die je nodig hebt om  

een functie capabel uit te kunnen oefenen. Ze hebben 

gekeken naar waarom struikelen sommige mensen in 

die banen en wanneer is het een succes? Daar zit onze 

duurzaamheid. Wij onderzoeken welke competenties 

de cliënt heeft en welke te ontwikkelen zijn en kijken 

dan welke functie geschikt zou zijn. Zo vindt er een 

match plaats waarbij je een veel grotere garantie kunt 

geven op duurzaamheid.’

Jullie hebben van oudsher veel ervaring met 
SW-bedrijven. Ik weet dat de medewerkers daar 
heel erg gemotiveerd zijn. Met de Participatiewet 
krijgen jullie met een hele andere doelgroep te 
maken.
‘Bij sociale werkbedrijven is de motivatie inderdaad erg 

groot. Ik heb er zelf stage gelopen toen ik hier begon te 

werken. Ik heb achter de lopende band gestaan, dingen 

ingepakt, gewoon om te kijken hoe het daar reilt en 

zeilt. Die mensen zijn enorm gedreven en trots op wat 

ze doen. Nu komt er een populatie bij van WWB’ers die 

voor een deel veel minder gemotiveerd zijn. Het is een 

hele andere doelgroep, maar wel geschikt voor onze 

meetinstrumenten.’ 

Raymond vult aan: ‘We hebben drie competenties die 

vooral wat zeggen over de basisvaardigheden en vier 

die dominant zijn in arbeidsprestatie. WWB’ers hebben 

in principe meer vermogen in die arbeidsprestatie, maar 

scoren vaak minder in de basale vaardigheden. Een 

werktempo kun je aanpassen, maar iemand die maar 

niet op tijd wil komen, dat hou je een paar maanden vol 

en dan stop je daarmee.

Bij Wajong en SW zie je het precies andersom: meer 

basale vaardigheden, maar minder arbeidsprestatie. 

Hier speelt dat mensen soms overvraagd worden, 

waardoor de begeleidingstijd enorm oploopt. Ook  

dat houdt een werkgever niet vol. Hoe aardig hij de 

medewerker ook vindt. Dat is vaak de reden dat het 

misloopt bij deze groep. Bij beide groepen geldt dus  

dat je echt maatwerk moet leveren.’

Maar werkgevers willen dat werknemers  
alles kunnen
Raymond: ‘Klopt, maar dan moet je aan verwachtingen-

management doen. Stel, een werkgever in een 

assemblagebedrijf zoekt iemand uit de doelgroep, maar 

wil eigenlijk iemand die hij heel flexibel op 10 posities in 

het productieproces kan inzetten. Dan zie je vooraf de 

mismatch al ontstaan en moet je dus in gesprek over wat 

realistische verwachtingen zijn.’ 

Vind je de invoering van de Participatiewet  
een goed idee? 
Michael: ‘Ik vind het een goede zaak dat de Participatie-

wet er is: het is een transitie van verzorgingsstaat naar 

meedoen. Dat is ook een erkenning van de doelgroep: 

jullie doen ertoe, we gaan jullie helpen mee  te doen. 

Het doel was ook ontschotting, van meerdere doel-

groepen één doelgroep maken, en dat is mislukt. 

Gemeenten hebben het ambtenarenapparaat niet 

gereed om alles waar ze mee geconfronteerd worden 

op te lossen. In het SW-bedrijf is die kennis, kunde  

en ervaring er wel. In sommige regio’s zie je dan ook 

samenwerking ontstaan, in andere helemaal niet.  

Dan bestaat het gevaar dat je met het badwater het  

kind weggooit. Ik sprak toevallig vorige week staats-

secretaris Jetta Klijnsma. Zij ziet dat ook en wil de 

samenwerking bevorderen. Ik vind het ook positief  

dat Jetta bereid is te luisteren naar de geluiden over  

de kinderziektes die in de nieuwe regelgeving zitten  

en bereid is reparatiewetgeving te maken.

Maar de grootste uitdaging is: je kunt een prachtige wet 

hebben en een doelgroepregister samenstellen, maar 

krijgen we de arbeidsplekken wel? Daarvoor moet je 

bij de werkgevers zijn. Je kunt wel een etalage hebben 

met mensen, maar als er geen werk is, houdt het op. Er 

moeten 125.000 banen bijkomen: die hebben we niet 

hoor. Echt niet. Dus het is erg belangrijk om werkgevers 

ertoe aan te zetten om de functies die ze wel hebben te 

gaan carven.
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Dat quotum als stok achter de deur helpt ook niet, dan 

zegt zo’n werkgever ik betaal die boete wel, dan gaat de 

prijs omhoog en de consument betaalt. Dat gaat niet 

werken. Althans, niet om de doelstelling te bereiken 

om meer arbeidsplaatsen te creëren voor de doelgroep. 

Arbeid goedkoper maken zou meer helpen.’

Er wordt wel loonkostensubsidie gegeven.
‘Een werkgever wil graag maatschappelijk verantwoord 

ondernemen, maar zal altijd economisch redeneren. Ik 

voorzie dat de gaten in de arbeidsmarkt zullen gaan 

ontstaan in de middengroepen, de administratieve 

beroepen. Die werken ver boven het minimumloon. De 

loonkostensubsidie is gebaseerd op het WML. Ook al 

presteren ze maar 60 of 70% dan nog zitten ze boven 

WML, dus krijg je geen subsidie. Ik verwacht dat we 

een nieuwe groep bijstandsgerechtigden gaan krijgen.’

Als je minister zou zijn, wat zou je dan veranderen?
‘Als eerste zou ik de indicering eruit halen. Het UWV 

doet de indicatiestelling, is daarbij gehouden aan 

regelgeving en dat doen ze ook prima. Daar heb ik dan 

ook geen kritiek op. Maar als er vervolgens maar 10% 

van die mensen in het doelgroepregister komt, hoe 

gaan we werkgevers dan voorzien van de juiste 

mensen? Niet dus. Dan denk ik: die mensen zitten niet 

voor niets in de bijstand. Pas de regels aan of haal de 

indicering eruit.

Daarnaast zou ik er erg op hameren om per arbeids-

marktregio inzicht te krijgen in: wat is de doelgroep in 

termen van competenties, aantallen etc. Wat hebben 

we aan mogelijk werk? Breng aanbod en vraag in kaart, 

dan kun je beleid maken. Dat gebeurt nu zeker niet 

overal. Gemeenten zouden de werkgevers als klant 

moeten zien. Niet: ik heb hier iemand, wilt u die 

alstublieft in dienst nemen. Maar:  Hoe kan ik u van 

dienst zijn? Hoe kan ik een product neerleggen, met 

detachering of iets dergelijks om uw primaire proces  

te ondersteunen?

We hebben van drie gemeenten opdracht gekregen  

hun bestand tegen het licht te houden om de 

loonwaarde te bepalen voor grote bedrijven in de 

buurt. In de eerste uitnodigingsbrief zou je kunnen 

zeggen: als je niet komt opdagen, krijg je een sanctie. 

Het is heel moeilijk zo’n regeltje in de brief te krijgen. 

Dat gebeurt hooguit pas in de derde brief. Op een 

bepaald moment in het traject moet een sanctie 

mogelijk zijn. Je moet erbovenop zitten. Het stadium 

van pappen en nathouden zijn we in Nederland zo 

langzamerhand voorbij. ‘ 

Jullie werken veel voor gemeenten en SW-
bedrijven, hebben jullie nog tips voor reguliere 
bedrijven?
Michael: ‘Het denken in werken naar vermogen zou  

je ook voor reguliere arbeid kunnen inzetten. Dan ben 

je realistisch bezig. En je kunt dan ook beter een hele 

flexibele organisatie creëren waarbij je van tevoren al 

hebt gedefinieerd welke taken er in je functies zitten  

en hoe die te carven zijn. 

Indien een werknemer een groot deel van de taken  

van een functie kan uitvoeren, pas dan de functie zo 

aan dat deze wel past bij de kandidaat. Kijk naar de 

mogelijkheden en niet naar de beperkingen.

Dat geldt natuurlijk ook als iemand ziek is: kijk wat  

hij of zij nog wel kan. Casemanagers en arbeids-

deskundigen zijn druk met hun cliëntengroep. Maar  

het proces dat voorafgaat aan een ziekmelding, daar is 

niemand mee bezig. Het gaat om het proces instroom, 

doorstroom, uitstroom.’

Zouden jullie een bijdrage kunnen leveren aan een 
duidelijkere scheiding tussen conflict en ziekte?
Raymond: ‘Jazeker, aan een conflictsituatie gaan 

signalen vooraf. Het gaat om hoe mensen zich gedragen 

in het werk. Als een werknemer zijn rol niet accepteert, 

krijg je een passief-agressieve houding. Als je ziet dat 

iemand niet helemaal op zijn plek zit, kun je door het 

inzetten van vragenlijsten of assessments  heel veel 

helder krijgen en kun je daar je iets mee doen als 

werkgever om het werkplezier terug te brengen. 

Assessments zouden ook heel nuttig zijn om betere 

functioneringsgesprekken te kunnen voeren. Het  

maakt helder wat er in een functie verwacht wordt,  

hoe de werknemer daarin presteert en wat dus de 

ontwikkelingspunten zijn.’    n

‘De Quotumwet gaat niet helpen 

het doel te bereiken’
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aan het w
oord

Het huwelijk tussen  
werkgever en werknemer 

Wat ik in andere sectoren zie, is dat er vooral geen 

belang lijkt te zijn om situaties helder te maken en dat  

er eindeloos rondom de kern van het probleem gedraaid 

wordt. Het echte probleem rondom de werknemer 

wordt niet benoemd, niet opgelost. Dat duurt vaak 

jaren. Eigenlijk is er al een scheiding van Tafel en Bed, 

onuitgesproken. Als er dan echt iets gebeurt met de 

werknemer, keren ook alle voorgaande jaren zich tegen 

deze werknemer en is er plots vanuit het niets geen 

krediet meer. Deze zogenaamde ‘zachte’ sectoren zijn 

door hun uiteindelijke effect echter harder dan de 

harde. Ook hier vaak exit werknemer met WGA.

Loonsancties
Met regelmaat zien wij loonsancties opgelegd worden 

juist omdat de werkgever heeft nagelaten adequaat te 

handelen als een werknemer in gebreke blijft met zijn 

inzet voor re-integratie. 

Als de werkgever, terwijl de werknemer zich niet 

inspande, daar dan ook nog een boete voor krijgt dan 

zijn de huwelijksrapen gaar. Einde huwelijk. Terwijl 

– hoe vreemd ook – dit als beste nog behandeld had 

kunnen worden met helderheid, het nakomen van 

afspraken en het aanspreken daarop.

Tip
Te hard, te zacht. Beiden zijn waarschijnlijk niet goed. 

De oplossing zit echter niet in minder hard of minder 

zacht. De oplossing zit meestal in meer helderheid, 

meer openheid, meer verantwoordelijkheid. En dat 

geldt voor beide partners! 

Scheiding
Verzuim leidt uiteindelijk vaak tot een scheiding. 

Verzuim is dan de oorzaak.

De minst emotionele manier voor de werkgever is  

via het UWV met een ontslagvergunning vanwege 

‘langdurige arbeidsongeschiktheid‘. Dit betekent, dat 

‘men’ het er blijkbaar over eens is, dat er geen passend 

werk beschikbaar is voor de werknemer met 

belemmeringen. Dat de werkgever daarna nog een ton 

of twee aan alimentatie in de vorm van een verhoogde 

WGA-premie gaat betalen, doet aan de feestvreugde  

op het scheidingsfeestje niets af. Niemand kon hier 

tenslotte wat aan doen.

Vechtscheiding
Soms is verzuim het gevolg en de uitweg voor relatie-

problemen. Er is eigenlijk al veel langer sprake van een 

slecht huwelijk waarin de partners niet meer normaal 

met elkaar omgaan. Er is een zieke sfeer, er wordt niet 

meer normaal gecommuniceerd. Ook is men blijkbaar 

niet bereid te investeren in relatietherapie. Uitkomst:  

er is een arbeidsconflict, er is verzuim, er is STECR en 

er is de Kantonrechter… en toch ook met regelmaat 

weer WGA. 

Verzuimpolitie of meer Geheime Dienst
Met regelmaat hoor je dat werkgevers te hard voor 

zieke werknemers zijn. Dat zal best voorkomen, maar 

dat is toch niet mijn over-all beeld. In bepaalde sectoren 

is er wellicht een ‘duidelijker’ beleid rondom verzuim, 

waarbij snel het beeld van ‘hard’ ontstaat. Het strikt 

nakomen van heldere afspraken is iets anders dan hard.

Eric W
onnink, D

irecteur ZW
 C

ontrol, W
G

A
 C

ontrol, Loonsanctie.nl

De oplossing zit meestal in  

meer helderheid, openheid en 

verantwoordelijkheid.

Toen ik werd gevraagd iets te schrijven over de  

verhouding tussen werkgever en werknemer kreeg ik 

direct de associatie met de woorden ’relatie’ en ‘huwelijk’. 

En ontdekte allerlei parallellen als je er ‘verzuim’ bij gaat 

betrekken. Ik deel wat overpeinzingen.
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Passende arbeid als medicijn
Het aanbieden van een juiste werkbelasting die past 

bij de belastbaarheid van de werknemer - ook wel 

passende arbeid genoemd - is van belang om lang-

durig ziekteverzuim te voorkomen en herstel en 

re-integratie te bespoedigen. Werk biedt namelijk 

sociale contacten, een dagritme, financiële zeker-

heid en de mogelijkheid om jezelf te ontwikkelen. 

Deze zaken spelen een belangrijke rol bij herstel  

en het nastreven van duurzame inzetbaarheid. De 

belastbaarheid is echter voor iedere werknemer 

anders en soms best lastig vast te stellen. Daarbij is 

de grens tussen kunnen en willen een grijs gebied: 

het is een glijdende schaal die sterk wordt beïnvloed 

door het verloop van de re-integratie en de commu-

nicatie daarover tussen werknemer, werkgever en 

andere betrokkenen zoals bedrijfsarts, casemanager, 

familie en collega’s. Vooral als de meningen uiteen 

Belastbaarheidsbeoordeling als  
sleutel voor herstel en re-integratie

Auteurs: Bas Tomassen, algemeen directeur Ergatis en 
Desiree Wierper, medisch directeur Ergatis

Gemiddeld verzuimen werknemers ongeveer 8 dagen  
per jaar. Meer dan 95% van alle ziekmeldingen is binnen  
3 maanden opgelost. Tegelijkertijd is de kans dat werk-
nemers die langer dan 3 maanden verzuimen ook het einde 
van de wachttijd voor de WIA-keuring van het UWV halen, 
een factor 20 groter. De meeste tijd van bedrijfsartsen en 
re-integratieprofessionals is gemoeid met de groep 
werknemers met langdurig verzuim. Dit verzuim is volgens 
de STECR werkwijzer 'problematisch verzuim' te noemen 
wanneer de re-integratie achterblijft op de verwachtingen 
gezien de klachten, aandoeningen, behandelingen of 
richtlijnen. Hoe krijg je beweging in zo’n problematisch 
dossier?

lopen, is dit nogal eens verwarrend en raken de 

verhoudingen sneller verstoord. In die situaties  

is het van belang om de gezondheidsklachten  

en medische beperkingen te objectiveren. Veel 

mensen kunnen namelijk meer dan ze denken.  

En van niets doen wordt niemand beter. Passende 

arbeid is dan ook over het algemeen een goed 

medicijn. 

Het vaststellen van de belastbaarheid van 

arbeidsongeschikte werknemers is een taak van  

de bedrijfsarts en de verzekeringsarts. Gezond-

heidsklachten, medische aandoeningen en 

psychische stoornissen worden daarbij vertaald  

naar medische beperkingen en vastgelegd in een 

zogenoemde Functionele Mogelijkheden Lijst 

(FML) of een Inzetbaarheidslijst. De FML gaat uit 

van normaalwaarden om te functioneren in het 

dagelijks leven. Op basis van de door de bedrijfs-  

of verzekeringsarts vastgestelde beperkingen, kan 

een arbeidsdeskundige mogelijkheden en functies 

duiden voor arbeidsparticipatie.

Re-integratiebelemmerende beperkingen
Niet alle medische beperkingen zijn relevant  

voor een goede functie-uitoefening. Een kantoor-

medewerker met een zittend beroep en een 

medische beperking om te lopen heeft een minder 

groot probleem dan een orderpicker in een logistiek 

centrum met dezelfde beperking. Toch is er een 

aantal medische beperkingen te benoemen die voor 

de meeste functies re-integratiebelemmerend zijn. 

Dit zijn:

• Vasthouden en verdelen van de aandacht;

• Herinneren en handelingstempo;

• Specifieke voorwaarden voor persoonlijk 

functioneren in arbeid (uitvoeren van 

voorgestructureerd werk en werken onder 

rechtstreeks toezicht);
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• Hand- en vingergebruik;

• Zitten en staan;

• Uren per dag.

Bij een WIA-beoordeling door het UWV leiden 

deze beperkingen vaak tot hoge WGA-percentages 

indien ze voldoende medisch geobjectiveerd zijn 

(indien onvoldoende onderbouwd leiden ze over 

het algemeen tot een loonsanctie!). Afhankelijk  

van het salaris van iemand kan bij duurzaamheid  

van deze beperkingen zelfs een IVA op arbeids-

deskundige gronden het gevolg zijn. 

Medische expertise inzetten
Het UWV stelt strenge eisen aan het stellen van 

deze re-integratiebelemmerende beperkingen  

en toetst dit aan de hand van verzekeringsgenees-

kundige protocollen. Daarbij nemen de eisen toe 

naarmate het verzuim langer duurt. De conclusie 

moet gebaseerd zijn op informatie uit meerdere 

bronnen, en de onderzoeksbevindingen moeten 

objectief, consistent en reproduceerbaar zijn.  

Dat vereist dus over algemeen meer dan een 

spreekuurcontact met de bedrijfsarts waarbij  

de werknemer zijn klachten toelicht en een 

terugkoppeling geeft van zijn behandelaar. De 

bedrijfsarts zal bij langer durend verzuim dan  

ook vaak het initiatief nemen voor afstemming  

met de behandelaar of – in overleg met de 

werkgever en werknemer - een medische  

expertise of second opinion inzetten om 

duidelijkheid te verkrijgen over de diagnose/

prognose, adequate behandeling en benutbare 

mogelijkheden. 

Vaak geen adequate behandeling
Uit cijfers van Ergatis blijkt dat in ongeveer de helft 

van de verwijzingen sprake is van geen adequate 

behandeling. Dat varieert van een niet afgemaakte 

behandeling, een verkeerde behandeling (bijvoor-

beeld inzet arbeidspsycholoog voor behandeling 

spanningsklachten terwijl sprake is van een 

onderliggend post traumatisch stress syndroom 

PTTS) of een onvolledige behandeling (bijvoor-

beeld alleen gericht op pijnklachten en niet op 

vergroting van belastbaarheid zoals kracht of 

uithoudingsvermogen). 

Daarnaast werkt tweederde van de werknemers  

in deze gevallen niet, terwijl er wel benutbare 

mogelijkheden zijn. Juist deze inactiviteit leidt 

regelmatig tot verergering van klachten, het 

ontstaan van bijkomende psychische klachten en 

sociale problematiek waardoor de oplossing steeds 

verder uit beeld raakt. Het vormt misschien wel de 

grootste oorzaak van de uiteindelijke WIA-instroom 

en verklaart de noodzaak om met een juist beeld van 

de belastbaarheid tijdig passende arbeid aan te 

bieden en taken en uren op te bouwen, hoe moeilijk 

dat soms ook is.   n

Drie vuistregels om beweging te krijgen 
in stagnerende verzuimdossiers:

 Een nieuw gemeenschappelijk startpunt biedt vaak meer 

soelaas dan vasthouden aan een eigen standpunt

 Meten is weten, zet een koers uit op basis van objectieve 

informatie 

 Van niets doen wordt niemand beter, benut de mogelijkheden 

die er zijn

1. 

2. 

3. 
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Waar staan we 
over 10 jaar in de 
Arbowereld?
De trends in de Arbowereld volgen elkaar in een duizelingwekkend tempo op. 

Houden we ons over 10 jaar nog met dezelfde vraagstukken bezig? Of ziet de 

wereld er dan heel anders uit? Emile van der Linde, directeur van arbodienst 

GOED werpt een blik in de toekomst.

Marleen is er weer klaar voor. Alvorens ze haar 

autosleutels pakt checkt ze zich in voor een nieuwe 

werkdag. Eens kijken wat haar gezondheid 

vandaag is; snel legt ze haar rechterhand op de 

tablet. De analyse is iets anders dan de afgelopen 

weken: “Goedemorgen Marleen. Je bent volledig 

geschikt voor eigen werk. De gemeten waarden 

zijn aanleiding voor een aangepast zit- en 

staprogramma vandaag. Ook jouw lunch en 

personal sportprogramma zullen worden 

aangepast. Werkse en een fijne dag!” 

Oké, het bureau van haar flexplek op de 7e etage 

zal vandaag wat vaker omhoog en omlaag 

bewegen. Waarschijnlijk zit die zo gewenste vette 

hap er tijdens de lunch niet in – het nieuwe health 

program van haar werkgever sluit automatisch een 

deel van de kantine af door de gemeten waarden. 

Nou ja, die salades zijn ook heerlijk!  

En einde middag waarschijnlijk extra inspanning 

leveren in de 20-minuten-gym op de 12e etage. 

Benieuwd welk programma er ingesteld is. Sinds 

Marleen samen met haar leidinggevende en HR 

adviseur haar inzetbaarheidsdoelen heeft gesteld, 

gaat haar vitaliteit met sprongen vooruit. Ze had 

nooit gedacht dat “zo’n hand scanner” zoveel 

effect zou hebben. Haar aanvankelijke scepsis is  

als sneeuw voor de zon verdwenen.

Auteur: Emile van der Linde, directeur GOED
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Is deze situatie een utopie? Kennen we dergelijke 

vormen van preventie en inzetbaarheid over 50 jaar? 

Integendeel; dergelijke ‘employee health programs’ 

zijn er al in Silicon Valley.

Waar ligt de toekomst van arbo-, verzuim- en 

inzetbaarheidsdienstverlening? Praten we in 2018 

nog over Eigen Regie of is er dan een nieuwe trend? 

Worden we over 5 jaar via drones gecontroleerd bij 

grijs verzuim? Praten we over 10 jaar nog steeds 

over verzuim? Kiezen we dan voor risico- of inzet-

baarheidsbeleid? Is BeZaVa dan een term uit de 

oude doos? En hoe zit het met de WGA, de rol van 

de bedrijfsarts en arbodiensten in het algemeen? 

Geven we dan nog steeds € 20.000.000.000 

(miljard) per jaar uit aan arbeidsongeschiktheid? 

Welke verzuimoorzaak staat over 5 of 10 jaar 

nummer 1?

Resultaatgerichte afspraken
De huidige tijd kenmerkt zich door een snelle 

opeenvolging van nieuwe trends. Werkgevers zien 

hun risico’s toenemen en neigen steeds vaker naar 

resultaatgerichte rendementafspraken met hun 

leveranciers. Enerzijds loonsancties die worden 

doorbelast aan bedrijfsarts of arbodienst. 

Anderzijds samen delen van de besparingen  

door preventieve maatregelen met een focus op 

bevlogenheid. We willen steeds meer vroeg- 

tijdig weten; waar staat mijn ouder-wordend 

personeelsbestand over 5 jaar? In het MKB groeit  

de behoefte aan ‘afkoop van zorgconsumptie’; een 

vast bedrag vooruit betalen en daarvoor moet alles 

geregeld worden. Zodat deze motor van onze 

samenleving zich kan focussen op ondernemen. 

Behoefte aan maatwerk en ontzorging
Er is een collectieve behoefte aan innovatie. In een 

individualiserende maatschappij groeit de behoefte 

aan maatwerk; een individueel programma voor 

elke werknemer, gericht op inzetbaarheid. Verdere 

ontzorging door ketenintegratie neemt nu al toe. 

Waarin huis- en bedrijfsarts dichter naar elkaar 

schuiven, samen met coach, personal trainer, 

therapeut en aanverwante specialist – alles gericht 

op het welzijn van de werknemer en het voorkomen 

van uitval en risico’s. Aanbieders zullen zich nog 

meer gaan richten op vraaggestuurd bieden van 

oplossingen in langdurige samenwerkingen. Waarin 

leiderschap om uitval te voorkomen een steeds 

grotere rol zal spelen. Aanbieders spelen in op de 

steeds ingewikkelder wetgeving: “Kiest u voor een 

specialist die u op verrichtingenbasis kan adviseren 

of gaan we voor een 10-jarige samenwerking  

waarin het rendement naar rato wordt verdeeld?”

Ons land wil voorloper zijn in innovatie; dat zijn  

we momenteel al qua kennis over absentie op  

het werk. Ook zo benieuwd waar we over 10 jaar  

staan?   n

‘Controleren we  

grijs verzuim straks  

met drones?’



Aon Hewitt

Risk. Reinsurance. Human Resources.Risk. Reinsurance. Human Resources.

Dankzij kennis en 
data beter ondernemen
Elke dag stelt Aon wereldwijd ondernemers in staat 
om succesvol te ondernemen. Dit doen wij met onze 
expertise, scherpe analyses en creativiteit. Zo helpen 
wij u bij het nemen van doordachte beslissingen op het 
gebied van risicomanagement, herverzekeringen en 
human resources.

Ontdek op www.aon.nl 
hoe Aon u kan ondersteunen.
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Meer weten? Bel  (024)  890 94 73

Stel, uw medewerkster wordt ziek en ondertussen 
loopt haar contract af. Ze komt in de Ziektewet en 
de begeleiding en de uitbetaling van de uitkering 
lopen dan via het UWV. U heeft geen idee wat er 
met haar gebeurt en of ze wel opknapt. Maar u 
draagt wel de kosten voor de Ziektewet.  
Kan dat niet anders? Als Eigenrisicodrager 
houdt u zelf de touwtjes in handen.

Als Eigenrisicodrager bent u zelf verantwoordelijk 
voor de uitbetaling van de ziektewetuitkering, de 
verzuimbegeleiding en de re-integratie van uw 
zieke ex-werknemer. Acture neemt deze verant-
woordelijkheden volledig van u over wanneer u 
besluit om Eigenrisicodrager te worden. 

Wij zorgen voor de begeleiding van de zieke me-
dewerker zodat deze sneller hersteld is of eerder 
nieuw werk vindt, waardoor de kans op instroom 
in de WGA wordt beperkt. Het resultaat: meer grip, 
sneller herstel en daardoor lagere kosten. Neem 
contact met ons op voor meer informatie.

Eigenrisicodrager ziektewet 
Meer grip, minder kosten

Actuarieel Instituut
Groenewoudsedijk 80  |  Postbus 2433  |  3500 GK Utrecht
T 030 686 61 50  |  F 030  686 61 51  |  E info@ag-ai.nl  |  W www.ag-ai.nl

Heeft u de financiële risico’s van verzuim en 
arbeidsongeschiktheid goed op uw netvlies?

In een voor uw organisatie op maat ontwikkelde training krijgen uw
medewerkers, aan de hand van de actuariële basisbeginselen, in korte tijd
beter inzicht in de financiële risico’s van verzuim en arbeidsongeschiktheid!

Thema’s die aan de orde kunnen komen zijn o.a.: 
• Inzicht in kosten van verzuim en arbeidsongeschiktheid
• Belang van re-integratie 
• Achtergrond van premieberekeningen
• Inzicht in herstelkansen
• Berekenen van voorzieningen 

Interesse?
In een persoonlijk gesprek verkennen wij graag de specifieke wensen die 
u heeft en maken wij een op maat gesneden programma.
Roos Jaspers  | T 030 686 61 56  | E roos.jaspers@ag-ai.nl

opleidingen en trainingen op maat

DE KRACH T VAN IN COMPANY

adv.InCompany 90x135 mei2015  29-05-2015  10:36  Pagina 1

Met het Robidus ZW Service Center bespaart u 
kosten en moeite als een medewerker ziek uit 

dienst gaat. We verkorten de ZW-duur door gericht 
en persoonlijk casemanagement. Hierdoor krijgt u 
grip op uw arbeidskosten en uw ex-medewerker 

perspectief op arbeidskansen.

Robidus ZW Service Center
Kostenbesparing én invulling goed  

werkgeverschap. 

Grip op uw     
Ziektewet kosten

075 - 681 83 53 - www.robidus.nl
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aan het w
oord

U mag weer  
aan het werk
Gebruikmaken van de mogelijkheid om in bezwaar te 

gaan tegen beoordelingen van UWV is heel zinvol. 

Bijvoorbeeld om loonsancties ongedaan te maken of  

afwijzingen van een vervroegde IVA aan te vechten. Als 

reactie op dat bezwaar stuurt UWV alle stukken op die 

inzichtelijk maken hoe het oordeel tot stand gekomen 

is. Medische informatie wordt vanwege de privacy-

regels en het medisch beroepsgeheim natuurlijk niet 

naar de werkgever gestuurd. De werkgever kan 

daarvoor een arts-gemachtigde aanwijzen. Vanuit die 

hoedanigheid mocht ik een maand of twee geleden een 

verzekeringsgeneeskundige rapportage bestuderen.  

In het medische verslag stond een zin die ik twee keer 

moest lezen. De verzekeringsarts sloot de medische 

beschouwing af met de volgende tekst:

”Mevrouw gaat, ondanks de boodschap dat onder-

getekende haar geschikt acht voor passende arbeid, 

toch goedgehumeurd de spreekkamer uit”.

Het deed me opeens denken aan mijn opleiding  

tot bedrijfsarts, twintig jaar geleden. In het kader  

van het trainen van sociale vaardigheden en gespreks-

technieken werden acteurs ingehuurd die de rol van 

verzuimende werknemer moesten spelen tijdens een 

verzuimspreekuur. De bedrijfsarts in opleiding kreeg  

de opdracht om moeilijke gesprekken te oefenen.  

Best zinvol. Zo leerden we dat het van belang is om 

werknemers uit te leggen wat de rol van een bedrijfs-

arts is. En ook dat je structuur kunt aanbrengen in een 

gesprek, wat je weer helpt om niet lang uit te lopen 

met de spreekuurtijd bij breedsprakige types. 

Oefenen met slechtnieuwsgesprekken
Als klap op de vuurpijl, bij wijze van apotheose van de 

trainingssessies, werd aangekondigd dat we ons ook 

moesten bekwamen in het voeren van zogenaamde 

slechtnieuwsgesprekken. De meesten van ons hadden 

tijdens de geneeskundeopleiding daar ook al rollen-

spellen mee gedaan. En de medestudenten die eerder 

in hun carrière in een ziekenhuis of huisartsenpraktijk 

gewerkt hadden, kenden uit ervaring de valkuilen en 

emoties. Je moest bij het brengen van slecht nieuws 

meteen met de deur in huis vallen (Gaat u zitten, ik 

heb slecht nieuws voor u…), en dan direct vertellen 

waar het op stond (u heeft kanker en het is niet te 

genezen…). En dan moest je je mond houden en 

afwachten hoe de patiënt zou reageren. De emoties 

laten komen en daarna rustig de vragen beantwoor-

den die de patiënt stelde.

Vanuit die ervaring was ons hele klasje erg benieuwd 

naar het soort slechtnieuwsgesprek dat de bedrijfsarts 

moest leren. Vertellen dat iemand kanker heeft, of  

dat er geen behandelmogelijkheden meer zijn, of dat 

iemand nog een paar maanden te leven heeft, komt 

niet zo heel vaak voor in de gemiddelde bedrijfs-

artsenpraktijk.

We hebben er nog lang over gediscussieerd met de 

cursusleiding en er hard om moeten lachen tijdens 

onze reünies. De volgende boodschap moest middels 

de technieken van het voeren van het slechtnieuws-

gesprek aan de werknemer worden medegedeeld:  

“U bent niet meer arbeidsongeschikt, u mag weer  

aan het werk …”.

De bedrijfsartsen in opleiding verlieten goed-

gehumeurd de cursusruimte.

Frans van den N
ieuw

enhof, directeur Verzuim
C

onsult
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‘Het wettelijk systeem 
 pampert werknemers 
 behoorlijk‘

Thom Wildeboer is directeur 

ontwikkeling bij Capabel Hogeschool, 

directeur van STECR en voorzitter  

van de kenniskringen. Ook schrijft  

hij mee aan de welbekende STECR 

Werkwijzers. Marjol Nikkels sprak 

met hem over de STECR en de sociale 

zekerheid in Nederland.

‘Bij STECR werken we met multidisciplinaire 

kenniskringen: mensen vanuit allerlei achter-

gronden en deskundigheden werken aan een 

gezamenlijke probleemstelling. De kunst is 

iedereen uiteindelijk op één lijn te krijgen. Dat  

is altijd de uitdaging. Het gaat bij STECR om 

praktijkgerichte kennisontwikkeling: hoe gebruik  

je dat en zet je dat in, in een hele verdeelde multi-

disciplinaire wereld. Ik zie de Werkwijzers als  

een instrument om professionals, werkgevers  

en werknemers te ondersteunen. In plaats van 

discussies op de werkvloer of in de spreekkamer 

hebben we nu discussies aan de beleidstafel. Daar 

gaat veel tijd in zitten. De ontwikkeling van een 

Werkwijzer kost pakweg een jaar. 
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STECR is in 2000 opgericht door de branche-

vereniging van arbodiensten (BOA) met steun  

van het Ministerie van SZW. Basisgedachte  

daarbij was dat de toen nog jonge branche van 

arbodienstverlening een positieve impuls kon 

gebruiken op het terrein van kennisdeling en 

kennisverspreiding. STECR, expertisecentrum 

participatie en zorg heeft zich gaandeweg 

ontwikkeld tot een expertisecentrum voor het 

gehele domein van ‘werk, zorg en inkomen’ met 

daarbij ‘participatie’ en ‘zorg’ als centrale thema’s.

Draagvlak en consensus
De multidisciplinaire invalshoek is een 

complicerende factor bij het maken van de 

Werkwijzers. Hoe krijg je draagvlak en consensus? 

We hebben nu een discussie over de nieuwe 

Werkwijzer arbeidsconflicten. De NVAB heeft de 

Werkwijzer officieel verworpen: zij stellen dat ze 

niet voldoende hun gezondheidskundige werk 

kunnen doen, omdat STECR hen in een juridisch 

harnas heeft geplaatst. Dat is op zich vreemd:  

we hebben er bijna een jaar aan gewerkt met  

een kenniskring van 15 personen, daarna is het 

behandeld in een expertmeeting van ca. 60 man 

waar ook bedrijfsartsen, waaronder een bestuurslid 

van de NVAB, bij aanwezig waren.

Wij begrijpen het commentaar ook niet dat wij  

de bedrijfsarts uit zijn rol van medicus hebben 

getrokken. De Werkwijzer bevat eigenlijk alleen 

een stappenplan en is in het leven geroepen om  

de bedrijfsarts te helpen een zorgvuldig antwoord 

te geven op de vraag: is de ziekmelding door de 

werknemer gedaan op grond van een medisch 

probleem waardoor hij niet kan werken? Dat 

stappenplan is nodig omdat we zagen dat de 

bedrijfsarts vaak in de verkeerde volgorde aan de 

slag gaat. Maar, het is een adviesroute, we hebben 

ons niet beziggehouden met de vraag wanneer er 

wel of niet sprake is van een medisch probleem, dat 

is het vak van de arts. We zeggen alleen: Kom je een 

werknemer tegen waarvan je niet kan zeggen dat hij 

ziek is, waardoor hij niet kan werken, dan is er een 

andere reden, maar dan kan de ziekmelding niet 

worden gehonoreerd. De Werkwijzer geeft dan 

handvatten hoe je kunt handelen. Het gaat nu om  

de zesde versie van de Werkwijzer. De vijfde versie, 

die in 2010 verscheen, stond niet ter discussie. 

Merkwaardig dat deze zesde versie, die inhoudelijk 

eigenlijk niet anders is dan de vorige uitgave, nu 

zoveel discussie heeft opgeroepen. STECR gaat  

ervan uit dat nieuwe uitgave gewoon wordt 

toegepast want het maakt onderdeel uit van het 

wettelijk kader van de WvP. 

Natuurlijk zit je soms met botsende belangen van 

verschillende partijen. We zijn altijd bezig het 

objectieve midden te zoeken. Ik vergelijk het altijd 

met de auto-industrie. Toyota, Peugeot en Citroën 

doen gezamenlijk de research en ontwikkeling van 

een motorblok, daarna wordt die in eigen modellen 

ingebouwd. Dat model, de buitenkant is als het 

ware de dienstverlening, de koper beslist vaak op 

uiterlijk, kleur, comfort etc. maar de motor is gelijk. 

Zo zie ik dat met de Werkwijzers ook. Op dit 

moment zijn we druk met de Werkwijzer Eigen 

Regie.’ 

Eigen Regie is neergezet als een manier om de 
bedrijfsarts uit de buurt te houden. Dat vinden 
we vreemd: de leidinggevende kan wel een 
idee hebben dat er wat aan de hand is, maar 
niet zeggen dat iemand ziek is.
‘Wij verstaan onder Eigen Regie dat werkgever  

en werknemer op basis van overeenstemming en 

gelijkwaardigheid samenwerken aan preventie-

beleid en verzuimbegeleiding op een manier die 

past bij het bedrijf en binnen het wettelijk kader.  

Je kunt de bedrijfsarts dus niet buiten spel zetten, 

immers iedere werknemer heeft wettelijk toegang 

tot de bedrijfsarts, ongeacht de rol van de leiding-

gevende. Volgens ons is er niet één vorm van Eigen 

Regie: je kunt een continuüm creëren met meer of 

minder eigen regie, maar je moet het wel plaatsen in 

het wettelijke kader. Dus zeggen: de vorm die wij 

kiezen past bij de vangnetregeling of de maatwerk-

regeling. De Werkwijzer gaat hier dan ook expliciet 

op in.
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Meer eigen verantwoordelijkheid
Het wettelijk systeem gaat uit van het medische 

ziektebegrip. Zodra je ziek bent, gaan de poorten 

dicht en is de werknemer op allerlei manieren 

beschermd. Als werkgever kun je dan niet zoveel. 

Dat is een omgekeerde situatie, je moet meer kijken 

naar wat er nog wel mogelijk is. Het wettelijk 

systeem pampert werknemers behoorlijk veel. Ik 

vind dat werknemers meer eigen verantwoordelijk-

heid moeten nemen. En soms moeten ze door de 

zure appel heen bijten.

Bijvoorbeeld, als je in een ontslagsituatie zit, kun  

je maandenlang zitten jammeren, maar het maakt  

je sterker als je jezelf kunt herpakken, eventueel 

met ondersteuning van anderen, en op zoek gaat 

naar nieuwe perspectieven in plaats van alleen 

procedures aangaan om een ontslagvergoeding te 

krijgen. Zie hierover ook de STECR Werkwijzer 

‘Modern Werknemerschap’ uit 2010. Het wettelijk 

systeem benadrukt nu onvoldoende de eigen 

verantwoordelijkheid van de werknemer.’

Hoe zie jij waar het naar toe gaat met 
ons sociale systeem?
‘Ik zie een overdreven aandacht voor de 

verantwoordelijkheid van de werkgever met alle 

financiële consequenties van dien, zoals 104 weken 

loondoorbetaling. De overheid heeft jarenlang  

aan de knoppen van de werkgevers gedraaid,  

ze moeten ook eens aan de knoppen van de 

werknemers draaien. Zeker bovenwettelijke  

zaken als een derde jaar loondoorbetaling zijn  

van de gekke.

Ik kan me ook opwinden over de hele WWZ- 

discussie, waarbij gezegd wordt dat werknemers  

meer zekerheid moeten krijgen in relatie tot die 

ene werkgever waarvoor hij werkt. Daar gaat  

het nu juist niet om. Werknemers moeten 

zekerheid hebben, maar meer in perspectief van 

hun eigen carrière en minder in perspectief van  

hun eigen werkgever. Maak een carrièreplanning 

en stimuleer je eigen ontwikkeling.

Ik vind dat werknemers  

meer eigen verantwoordelijkheid  

moeten nemen.
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Jij was ook bij de discussie in de Tweede Kamer 
over het risque social en het risque professionel. 
Denk je dat er een splitsing gaat komen?
Ik denk dat die er wel gaat komen. In de inrichting 

van het stelsel op dit moment zie je een tweedeling 

tussen enerzijds arbeidsongeschikten en sociaal 

kwetsbaren aan de onderkant van de samenleving 

en arbeidsmarkt en anderzijds werknemers en 

zzp’ers die in het bedrijfsleven werken. Ik vind dat 

de overheid de taak heeft om goed te zorgen voor 

die eerste groep, maar wel gericht op het 

bevorderen van eigen kracht.

Ik vind persoonlijk dat werknemers en werkgevers 

vooral met elkaar dingen moeten regelen en dat  

de overheid zich daar niet mee hoeft te bemoeien, 

behalve dan het regelen van een aantal belangrijke 

arbeidsrechtelijke basisnormen. Werkgevers en 

werknemers zouden zelf moeten zorgen voor een 

goede verzekering of loondoorbetaling in het geval  

er iets met een werknemer gebeurt. Waarom zou er 

een WIA moeten zijn, uitgevoerd door een publieke 

verzekeraar? Je hoeft alleen opvang te hebben voor 

mensen die duurzaam arbeidsongeschikt raken of 

een uitzichtloze situatie hebben. En die is er ook  

in de vorm van IVA. Dus ik vind de hele WGA 

overbodig. Kwetsbare mensen, mensen met 

handicaps, ouderen, ernstig zieken: daar ligt de 

overheidstaak. Voor de rest moeten werkgevers en 

werknemers het samen doen. Verzekeraars kunnen 

zich op die markt prima alleen redden. 

Internationaal gezien zijn we volgens het ILO-

verdrag als Nederland verplicht om mensen die 

uitvallen door een beroepsziekte een minimaal 

bestaan te garanderen. Ik vind dat uit de tijd. Dat 

verdrag dateert uit de jaren 50 en is heel erg gericht 

op financiële compensatie. Zo denken wij hier al 

lang niet meer. Het gaat erom: wat kan je nog wel 

en hoe kun je zo snel mogelijk re-integreren. 

Werk staat bovenaan
Ook de invoering van een lijst met beroepsziekten, 

vind ik een lastige discussie. Je moet wel kijken  

wat er in Europees verband is ontwikkeld, maar  

niet zomaar overnemen, omdat het heel cultuur-

gebonden is. Wij kunnen wel op een hele andere 

manier in bepaalde bedrijfstakken werken als dat  

ze in Spanje of Italië doen. Er moeten wel goede 

instrumenten komen om te beoordelen of iemand 

een arbeidsgerelateerde kwaal heeft. Ik vind wel  

dat als een werknemer op de werkvloer iets 

overkomt, de werkgever schadeplichtig is. Alleen 

het instrumentarium daarvoor vind ik een lastige, 

maar dat zouden we met onze eigen artsen prima 

kunnen opzetten. Maar ook dan geldt voor mij dat 

werk bovenaan staat. Dus de schadevergoeding 

primair uitbetalen in de vorm van geld vind ik 

achterhaald.’

Wat zou je als eerste veranderen als je  
minister van sociale zaken zou zijn?
‘Sterker sturen op eigen verantwoordelijkheid  

van werknemers door te investeren in scholing  

en ontwikkeling van eigen kracht, zodat ze beter 

toegerust zijn om bijvoorbeeld met een ontslag-

situatie of arbeidsongeschiktheid om te gaan. En 

vervolgens zou ik de wet- en regelgeving aanpassen 

om dit principe te ondersteunen. Daar hoort dus 

niet bij twee jaar lang loon doorbetalen als je maar 

een beetje ziek bent, met ontslagbescherming enz.

Aan de andere kant vind ik dat we ruimhartiger 

moeten zijn als het gaat om de zorg voor gehandi-

capten en ouderen, mensen die het echt niet zelf 

kunnen. De kernvraag is: hoe krijg je burgers in 

Nederland die voldoende toegerust zijn om met 

tegenslag en gezondheidsproblemen om te gaan  

en die zelf op zoek gaan naar mensen die kunnen 

helpen in plaats van direct naar de overheid te 

stappen? In de gezondheidszorg zie ik al mooie 

initiatieven op dit vlak.’    n

 ‘Ik vind de hele  

WGA overbodig’
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STECR Werkwijzer 
Arbeidsconflicten 
versie 6

In de verzuimpraktijk krijgen professionals, waaronder 
casemanagers en bedrijfsartsen, regelmatig te maken 
met ziekmeldingen waarbij een arbeidsconflict speelt. 
Het blijkt echter niet altijd even eenvoudig om daar op 
de juiste manier mee om te gaan. De vernieuwde STECR 
Werkwijzer Arbeidsconflicten (versie 6) biedt hand-
vatten om op adequate wijze om te gaan met conflicten  
in een werkgerelateerde situatie.

De laatste versie van de STECR Werkwijzer 

Arbeidsconflicten (hierna: de Werkwijzer)  

dateert uit begin 2010. Vanwege veranderingen  

in wet- en regelgeving, maar ook vanwege een 

voortschrijdend inzicht over de toepassing van de 

Werkwijzer, is in 2014 besloten om een nieuwe 

versie van de Werkwijzer uit te brengen. 

Belangrijkste wijzigingen
De belangrijkste wijzigingen in versie 6 van 

Werkwijzer zijn:

• Nieuwe synopsis op basis van drie varianten

• Benadrukken van het toepassen van hoor en 

wederhoor

• Aanscherpen van de interventieperiode

• Actualisering van het juridisch kader

Nieuwe synopsis op basis van drie varianten
In versie 5 van de Werkwijzer was een synopsis 

opgenomen waarin in feite vier situaties werden 

uitgewerkt. Op basis van ervaringen uit de praktijk 

is besloten om in versie 6 een nieuwe synopsis te 

introduceren waarin drie varianten of uitkomsten 

zijn beschreven. 

Wanneer de bedrijfsarts wordt geconfronteerd  

met een ziekmelding waarbij een mogelijk 

arbeidsconflict een rol speelt, moet hij twee vragen 

beantwoorden: 

1.  Is de werknemer door ziekte verhinderd de 

bedongen arbeid te verrichten? 

2. Is er sprake van een arbeidsconflict?

Na beantwoording van deze vragen zijn er drie 

varianten die elk een andere aanpak vergen.

Variant A: De werknemer kan door ziekte de 

bedongen arbeid niet (volledig) verrichten terwijl  

er geen sprake is van een arbeidsconflict. De Wet 

Verbetering Poortwachter (WVP) is van toepassing 

en de bedrijfsarts maakt een probleemanalyse. Er 

geldt in principe een loondoorbetalingsplicht voor 

de werkgever op grond van artikel 7:629 BW.

Variant B: De werknemer kan door ziekte de 

bedongen arbeid niet (volledig) verrichten en  

er is tevens sprake van een arbeidsconflict. De  

WVP is van toepassing en de bedrijfsarts maakt een 

probleemanalyse. In de probleemanalyse wordt het 

interventieplan voor het oplossen van het arbeids-

conflict verwerkt. Er geldt in principe een loon-

doorbetalingsplicht voor de werkgever op grond 

van artikel 7:629 BW. 

Variant C: De werknemer is niet ziek, maar er is 

sprake van een arbeidsconflict. De WVP is niet van 

toepassing en er geldt in principe geen loondoor-

betalingsplicht voor de werkgever. De bedrijfsarts 

zal na toepassing van hoor en wederhoor adviseren 

over een interventieperiode en/of bemiddeling.

 

Auteur: Mr. Pascal Willems, advocaat-eigenaar WVO Advocaten
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Benadrukken van het toepassen van hoor  
en wederhoor
De Kenniskring heeft ervoor gekozen om in de 

nieuwe versie van de Werkwijzer extra aandacht te 

besteden aan het toepassen van hoor en wederhoor 

alvorens de bedrijfsarts tot zijn oordeel en advies 

komt. De visie van de werkgever en de werknemer 

op de situatie helpt de bedrijfsarts een goed beeld te 

vormen over het conflict en vormt de basis voor het 

advies. Door naast het gesprek met de werknemer 

ook contact te hebben met de werkgever, benadrukt 

de bedrijfsarts zijn onafhankelijkheid en biedt hij  

de gelegenheid om commitment van de werkgever 

te krijgen voor een interventieperiode en/of het 

inzetten van bemiddeling. Dit is met name van 

belang bij variant C, omdat het advies gevolgen 

heeft voor de loondoorbetalingsverplichting van de 

werkgever. Wanneer de werkgever niet instemt met 

een interventieperiode, zal de bedrijfsarts een ander 

advies moeten geven. Lukt het niet om te over-

leggen met de werkgever, dan zal de bedrijfsarts 

adviseren zonder beide partijen te hebben gehoord. 

Dit wordt dan expliciet vermeld in het advies.

Aanscherpen interventieperiode
De interventieperiode is een korte periode waarin 

de werknemer met behoud van loon wegblijft van 

het werk, zonder dat dit als ziekte, vakantie of  

verlof wordt aangemerkt. Juridisch gezien wordt  

de werknemer dus vrijgesteld met behoud van loon. 

Dit kan door de bedrijfsarts geadviseerd worden  

als er bijvoorbeeld heftige emoties spelen. De 

interventieperiode vraagt daarom wel commitment 

van de werkgever die immers het loon blijft door- 

betalen. De interventieperiode is, in tegenstelling 

tot wat in de praktijk nog wel eens gedacht wordt, 

uitzondering en geen regel! Indien er aanleiding is 

om een interventieperiode te adviseren, dan is het 

advies van de werkgroep om de interventieperiode 

zo kort mogelijk te houden, maximaal een week. 

1.

2.

2.b2.a

3.3.

3.c3.a 3.b

3.c3.a 3.b

Spreekuur naar aanleiding 
van ziekmelding met 

mogelijk arbeidsconflict

Is de werknemer door ziekte 
verhinderd de bedongen  

arbeid te verrichten?

NeeJa

Is sprake van een 
arbeidsconflict?

Is sprake van een 
arbeidsconflict?

JaNee Ja

Advies eventueel gevolgd 
door interventieplan  

(STECR)

Advies opgevolgd 
van aanpak 

(Poortwachter)

Advies gevolgd door: 
plan van aanpak (Poortwachter) 
en (eventueel) interventieplan 

(STECR)
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Slechts in uitzonderlijke situaties is het verstandig 

een interventieperiode van maximaal twee weken  

te adviseren. De bedoeling is om werkgever en 

werknemer enige ruimte voor bezinning te geven 

en om beiden te stimuleren afspraken te maken over 

het oplossen van het arbeidsconflict. Binnen de 

interventieperiode dient in ieder geval het eerste 

gesprek tussen werkgever en werknemer plaats te 

vinden, zo nodig met een derde partij erbij.

Actualisering van het juridisch kader
Een andere belangrijke wijziging van de Werkwijzer 

is de actualisatie van het juridisch kader waarbij  

nog duidelijker wordt uitgelegd hoe de loondoor-

betalingsverplichting tijdens een arbeidsconflict 

juridisch is geregeld. Daarbij wordt nadrukkelijk 

aandacht besteed aan de jurisprudentie, zoals het 

arrest van de Hoge Raad Mak/SGBO, dat in de 

huidige wet- en regelgeving bepaalt wanneer een 

werknemer tijdens een arbeidsconflict, zonder dat 

er sprake is van ziekte in de zin van artikel 7:629 

BW, recht heeft op loon. Uitgangspunt is immers 

dat een werknemer die niet werkt ook geen recht 

heeft op loon (artikel 7:627 BW). In een dergelijk 

geval kan de werknemer die niet werkt als gevolg 

van een arbeidsconflict toch aanspraak maken op 

loon op grond van artikel 7:628 BW, als hij aan-

nemelijk kan maken dat de werkomstandigheden 

zodanig waren, dat met het oog op het ontstaan  

van klachten het in redelijkheid niet kon worden 

gevergd dat hij zijn werkzaamheden verrichtte. De 

werknemer heeft in dat opzicht dus de bewijslast, 

aldus de Hoge Raad. Indien een werknemer dit niet 

kan aantonen, dan heeft hij in beginsel geen recht 

op loon. 

Invloed Wet Werk en Zekerheid
De regel uit het arrest Mak/SGBO komt naar  

mijn mening onder druk te staan als gevolg van de 

nieuwe Wet Werk en Zekerheid. Op basis van deze 

wet wordt artikel 7:628 BW, het artikel op grond 

waarvan de werknemer wel aanspraak zou kunnen 

maken op loon tijdens een arbeidsconflict, anders 

geformuleerd. In de nieuwe tekst staat dat de werk-

gever het loon van de werknemer die niet werkt 

toch dient door te betalen, tenzij het niet werken 

van de werknemer in redelijkheid voor rekening en 

risico van de werknemer dient te komen. Tegelijk 

zal per 1 april 2016 artikel 7:627 BW (geen arbeid, 

geen loon) komen te vervallen. Door de wijze 

waarop de nieuwe wettekst van artikel 7:628 BW  

is geformuleerd zal de werkgever onder de  

nieuwe wet waarschijnlijk moeten aantonen dat  

van de werknemer kon worden gevergd dat hij zou 

kunnen werken. Hoewel de minister tijdens de 

behandeling van de wet heeft benadrukt dat het  

niet de bedoeling is geweest om met de wijziging 

van deze wetteksten een inhoudelijke wijziging 

door te voeren, zullen rechters genoodzaakt zijn 

conform de tekst van de wet recht te spreken en 

zullen zij genoodzaakt zijn de bewijslast bij de 

werkgever te leggen. Het is dan maar ook de vraag 

of de regel die de Hoge Raad in het arrest Mak/

SGBO heeft geformuleerd, nog steeds geldt of dat 

een werknemer ook tijdens een arbeidsconflict 

recht heeft op loon tenzij de werkgever kan 

aantonen dat het niet werken in de risicosfeer 

van de werknemer ligt. 

Kritiek
Ongeveer een half jaar na het verschijnen van de 

nieuwe Werkwijzer heeft het bestuur van de NVAB 

kritiek geuit op de nieuwe versie van de Werkwijzer 

en laten weten dat naar haar mening bedrijfsartsen 

de nieuwe Werkwijzer niet hoeven te volgen. De 

argumenten die het bestuur van de NVAB aandraagt 

zijn echter niet erg overtuigend. In het kader van dit 

artikel gaat het te ver om de kritiek van het bestuur 

van de NVAB inhoudelijk te bespreken. Wel is 

inmiddels duidelijk geworden dat het bestuur van 

de NVAB grotendeels alleen staat in haar kritiek. 

Het UWV heeft in de toelichting bij de Beleidsregels 

Beoordelingskader Poortwachter immers verwezen 

naar de Werkwijzer als toetsingskader rondom 

arbeidsconflicten en heeft de nieuwe uitgave van  

de Werkwijzer ook ondersteund. Ook bleek eind 

maart tijdens de jaarvergadering van de NVAB dat 

het standpunt van het bestuur geen brede steun 

vond onder de aanwezige bedrijfsartsen. Bij gebrek 

aan een (beter) alternatief is de nieuwe Werkwijzer 

Arbeidsconflicten dan ook nog steeds richting-

gevend.   n
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aan het w
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raaf, bedrijfsarts

Zorg dat de doelen van 
werknemer en werkgever 
helder zijn

Doorvragen naar het doel
Bij een vastzittend verzuimtraject zal ik na een half jaar 

dan ook gedetailleerd de doelen uitvragen bij zowel 

werknemer als werkgever. Het is belangrijk dat beiden 

daar eerlijk in zijn, zodat ze samen een doel kiezen waar 

ze allebei achter staan. Werkgever kan dan bijvoorbeeld 

hulp bieden bij het solliciteren naar een andere baan. 

Als ze blijven vasthouden aan verschillende doelen krijg 

je stagnatie en een heleboel irritatie. 

Heldere communicatie is dus van belang, ook om een 

verzuimtraject te voorkomen. Werkgevers nemen nog 

wel eens te klakkeloos aan dat een werknemer 

verwacht dat hij onbeperkt blijft doorbetalen. Stel, 

iemand in de familie van werknemer ligt op sterven en 

werkgever heeft al twee weken zorgverlof gegeven. 

Dan krijg je de vraag: Wat nu? Werkgever zit ermee in 

de maag, maar werknemer ook. Ik denk dat simpelweg 

ziek melden niet de beste weg is. Je kunt beter 

onderhandelen: toon begrip dat de werknemer het 

moeilijk heeft, maar maak duidelijk dat dat niet per se 

voor jouw rekening hoeft te komen. Geef bijvoorbeeld 

onbetaald verlof of zeg: neem de tijd, jij betaalt de helft 

en ik betaal de helft. Zo voorkom je dat je in een 

oneigenlijk verzuimtraject verzandt.

Hoe je het wendt of keert, elke re-integratie eindigt  

in een van de volgende doelen:

1. Voltijds terug in eigen werk

2. Gedeeltelijk terug in eigen werk (minder uren)

3. Ander werk bij eigen werkgever (spoor 1)

4. Werk bij andere werkgever (spoor 2)

5. Niet meer werken

Als er stagnatie is in de re-integratie, komt dat doordat 

de doelen van werkgever en werknemer verschillen  

en ze dus ieder een andere kant op willen. Het  

re-integratiedoel moet iedere zes weken ingevuld 

worden op het Plan van Aanpak. Vaak wordt klakkeloos 

doel 1 ingevuld: voltijds terug in eigen werk. Wat je 

vaak ziet, is dat na drie maanden, maar zeker na zes 

maanden, de doelen uiteen gaan lopen.

Werknemer zegt dat hij graag terug wil in eigen werk, 

maar bedoelt dat hij zijn salaris wil behouden. Hij zal 

nooit zeggen dat hij eigenlijk liever weg wil. De 

leidinggevende heeft inmiddels het werk al anders 

verdeeld of op een andere manier opgelost, dus hij  

zit niet echt meer te wachten op terugkeer van de 

werknemer. Hij denkt dan dus doel 3 of 4, maar spreekt 

dat niet uit. In plaats daarvan zegt hij: “Als hij helemaal 

beter is mag hij terugkomen”. Het resultaat: geen van 

beiden is echt actief bezig met het bereiken van het 

doel.

‘Vaak lopen de  

re-integratiedoelen na een  

paar maanden uiteen’

In den lande horen we geluiden dat werkgevers te 

hard zouden zijn voor hun zieke werknemers. 

Verzuim kost veel geld, dus het geduld zou al snel  

op zijn. Is dat zo? Ik denk dat veel verzuimproblemen 

uiteindelijk neerkomen op gebrekkige communicatie 

tussen werkgever en werknemer. Wat verwachten ze 

van elkaar? Welke doelen hebben ze?



22

Flex with my Ex

Sinds de inwerkingtreding van BeZaVa bent u  

als werkgever financieel verantwoordelijk voor  

uw ex-werknemer. Dat was u al voor uw vaste 

personeel via de 104 weken loondoorbetalings-

verplichting uit het Burgerlijk Wetboek en de 

kosten van 10 jaar WGA. Voor veel werkgevers 

was juist dit langdurige financiële risico bij vast 

personeel het motief om te kiezen voor flex-

relaties. Immers, bij ziek-uit-dienst-melden 

gingen de gevolgen over naar de sector. 

Globaal beeld Flex
Uit een analyse van 350 WGA-Flex-dossiers met een 

instroom in 2012 en 2013 komt het volgende beeld 

naar voren.

• 61% van de WGA-Flex-uitkeringen is toegekend 

aan vrouwen, 39% aan mannen.

• Qua leeftijd zit er een oververtegenwoordiging  

in de jongere leeftijdsgroep. Slechts 27% van de 

ingestroomden is ouder dan 50. 

• Meer dan 30% van de instromers is jonger dan 35. 

• Qua oorzaak is er in 59% van de gevallen sprake 

van óf zuiver psychische klachten óf psychische 

klachten in combinatie met een fysieke 

aandoening. 

Veel van de aandoeningen die tot uitval leiden,  

zijn chronisch en waren al aanwezig bij de aanvang 

van de werkzaamheden. Veel flex-werknemers  

zijn al eerder in aanraking geweest met arbeids-

ongeschiktheid in de voorgeschiedenis. 

Effect van grondige medisch-inhoudelijke 
check op dossiers
WGA Control heeft voor een opdrachtgever 100 

dossiers opgepakt met een WGA-instroomdatum  

in 2012. Al deze dossiers hebben we gecontroleerd 

op de juistheid van toerekening, toekenning en 

continuering. 

Het resultaat is dat de doorbelasting aan de 

werkgever met inmiddels 50% is gereduceerd.

Een kwart behoorde qua toerekening niet toe aan  

de flex-populatie.

Na succesvol bezwaar is door UWV toegekend:

12% : IVA vanaf start loongerelateerde uitkering  

  i.p.v. 80-100 WGA 

5% : IVA 1 jaar na instroom loongerelateerde  

  uitkering 

10% : IVA 2 jaar na instroom loongerelateerde  

  uitkering

Een aantal jaren heeft deze keuze voor flex-relaties 

‘gewerkt’ bij arbeidsongeschikte werknemers  

die ziek-uit-dienst gingen tijdens de wachttijd bij 

afloop van hun tijdelijke contract. Velen stroomden 

echter uiteindelijk de WGA in. Te veel. Oplossing 

vanuit de wetgever per 1 januari 2014: BeZaVa.  

Van het ene op het andere moment en met terug-

werkende kracht vanaf 1 januari 2012 krijgen 

werkgevers de rekening van de arbeidsongeschikt-

heid van ex-werknemers.

Concreet: weg ‘Flex’, want het betalen van tot  

12 jaar uitkeringslasten na afloop van het dienst-

verband is nu niet echt ‘Flex’. 

Ook van ‘ex’ lijkt het weinig kenmerken meer te 

hebben. Je moet betalen, je verantwoordelijk 

tonen, re-integreren, noem maar op. Klinkt meer 

als een tot 12 jaar na de scheiding gedwongen 

voortgezet huwelijk.

Auteur: Eric Wonnink, directeur WGA Control, 

ZW Control en Loonsanctie.nl 
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Beschouwing
De kosten verbonden aan WGA-Flex zijn hoog.  

Veel werkgevers zijn actief bezig met Ziektewet en 

WGA-Vast. We zien vooral bij eigenrisicodragers 

voor WGA-Vast dat er nauwelijks actie wordt 

ondernomen op WGA-Flex. De schadelast lijkt  

niet goed in beeld.

UWV stuurt niet alle beslissingen tijdig toe, maar 

kan deze later alsnog toerekenen aan de werkgever. 

Dit is bij Flex meer dan bij Vast het geval. 

De gedifferentieerde WGA-Flex premie 2015 is 

voor veel grote werkgevers 2 tot 2,5 maal hoger 

geworden dan de premie 2014. De portefeuille 

verdient daarom o.i. juist aandacht met focus. Er 

bouwt zich een WGA-Flex-bestand op over 10 jaar 

met hoge kosten. 

De problematiek in de Flex-dossiers is complex.  

Het vereist grondige kennis van de sociale zekerheid 

om de lasten maximaal te kunnen reduceren. Een 

interne check door de werkgever sec op toerekening 

levert nauwelijks resultaat op, omdat het personeels-

dossier gemiddeld genomen erg dun is. Je moet veel 

dieper het dossier in dan bij WGA-Vast.

Bij een juiste controle verdwijnt er tot 50% van  

de lasten!

Advies
• Wordt z.s.m. ZW-eigenriscodrager, zodat u 

de doorloop naar WGA daar kunt beïnvloeden. 

• Laat de WGA Flex-dossiers controleren op 

toerekening en op de medisch-, arbeids-

deskundige- en bestuursrechtelijke inhoud.   n
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Eigen risico dragen 
voor de Ziektewet: 
waarom wel en waarom niet?

Bij veel organisaties speelt de vraag of ze  

eigenrisicodrager moeten worden voor  

de Ziektewet. Hoe maak je die beslissing?  

Waarom is het wel of niet een goed idee?  

En doe je de uitvoering dan zelf of besteed  

je die uit? Lex van den Heuvel geeft een  

aantal overwegingen.

Door de invoering van de Wet Beperking Ziekte-

verzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters 

(BeZaVa) heeft het eigenrisicodragerschap voor de 

Ziektewet grote vlucht genomen. Maar wat houdt 

eigen risico dragen Ziektewet in? Veel werkgevers 

denken dat ze al ZW-eigenrisicodrager zijn omdat 

ze bij ziekte van hun ‘vaste’ personeel het loon ook 

al doorbetalen. Dat is een misvatting. De loondoor-

betaling bij ziekte TIJDENS een dienstverband is 

een verplichting op grond van het Burgerlijk 

Wetboek (artikel 7:629 BW).

De Ziektewet waar men eigenrisicodrager voor kan 

worden daarentegen, geldt voor mensen die geen 

dienstverband meer hebben. Zij zijn meestal door 

beëindiging van een contract voor bepaalde tijd ziek 

uit dienst gegaan vóór het einde van de 104 weken 

arbeidsongeschiktheid (wachttijd WIA). 

Let wel: we hebben het hierbij NIET over de 

werknemers die vanuit de no-riskpolis of wegens 

orgaandonatie of ziekte door zwangerschap een 

Ziektewetuitkering van UWV krijgen. Hiervoor is 

UWV altijd de aangewezen partij om bij ziekte, 

zowel TIJDENS als NA een dienstverband een 

Ziektewetuitkering te betalen. De werknemers 

waar het om gaat, zijn werknemers die ziek uit 

dienst gaan of ziek worden binnen 28 dagen nadat 

ze uit dienst zijn gegaan en vanaf de uit-dienst-

datum niet elders gewerkt hebben of een uitkering 

hebben ontvangen. Voor deze groep werknemers 

kan de werkgever eigenrisicodrager worden.

De werkgever verzorgt dan zelf de Ziektewet-

uitkering, dus hij moet: 

• beoordelen of daar recht op is (claimbeoordeling)

• de uitkering uitbetalen

• de ex-werknemer begeleiden naar herstel. 

Deze uitvoeringstaken kunnen ook deels of geheel 

worden uitbesteed aan een private uitvoerder van 

de Ziektewet. 

Waarom kiezen voor eigen risico dragen?
Waarom zou een werkgever zich al dit werk op de 

hals halen of dat willen uitbesteden aan een private 

uitvoerder? Daar zijn een aantal belangrijke 

redenen voor:

• De ZW-uitkeringen worden, zolang de 

werkgever nog in het publieke bestel (UWV) 

verzekerd is, twee jaar na de uitkering met een 

correctiefactor van bijna 2 aan de werkgever 

doorberekend. Het UWV blinkt niet bepaald uit 

in een adequate begeleiding van deze mensen:  

er is te weinig personeel, zodat in veel gevallen 

onnodig lang een ZW-uitkering wordt betaald. 

Opzienbarend is dat van de mensen die twee jaar 

lang ziek blijven en uiteindelijk een WIA-

beoordeling ondergaan:

Auteur: Lex van den Heuvel, directeur L-Expert
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 - 20% vanuit de Ziektewet (het UWV-bestand)  

 wordt gekeurd. Deze groep leidt tot 55% van  

 de instroom in de WIA.

 - 80% vanuit een lopend dienstverband wordt  

 gekeurd (waar een werkgever dus zelf toezicht  

 houdt tijdens de ziekte). Daarvan komt ‘slechts’  

 45% in de WIA terecht! 

• Een ZW-eigenrisicodrager hoeft geen 

gedifferentieerde ZW-premie meer te betalen. 

Op het moment van uitstappen kunnen de dan 

zieke werknemers achter worden gelaten bij 

UWV (uitloopschade). Er hoeft geen premie 

meer te worden betaald voor die uitloopschade. 

• Door zelf de regie te voeren door middel van 

ZW-eigenrisicodragerschap kan veel beter 

voorkomen worden dat er een, voor de 

werkgever dure, WGA-status wordt toegekend. 

• De werkgever houdt zelf meer grip op het 

verzuimproces en werkhervattingsmogelijkheden 

van de (ex)-werknemer en dat leidt volgens 

onderzoeken tot een veel lagere uitkeringslast 

dan in vergelijkbare situaties bij UWV.

Hoe het eigenrisicodragerschap vorm te 
geven?
Als een werkgever ZW-eigenrisicodrager wil 

worden, kan er gekozen worden voor deels of 

geheel uitbesteden en al dan niet verzekeren of 

geheel zelf uitvoeren.

Voor een middelgrote werkgever die dichtbij de 

kleinewerkgeversgrens zit (2015: € 314.000), blijft 

het een groot risico om het ZW-eigenrisicodrager-

schap onverzekerd aan te gaan. In worst case 

zouden bijvoorbeeld twee werknemers tegelijk 

kunnen uitvallen door een ernstig ongeluk. Dan 

moet de werkgever toch echt (ongemaximeerd) 

voor die uitkeringen zorg dragen: hier zou een beter 

advies zijn om verzekerd ZW-eigenrisicodrager te 

worden. Maar ook dan geldt de vraag: is het 

financieel interessant? Een kleine middelgrote 

werkgever betaalt immers voornamelijk een 

sectorpremie. Uw assurantietussenpersoon kan  

u hier ongetwijfeld over adviseren.

Een middelgrote werkgever die dicht tegen de grens 

van een grote werkgever aanzit en zeker een grote 

werkgever, kunnen het onverzekerd eigen risico 

dragen voor de Ziektewet financieel vaak beter aan. 

Het is moeilijk om vuistregels te formuleren 

wanneer een werkgever de verplichtingen  

van het ZW-eigenrisicodragerschap beter  

zelf zou kunnen uitvoeren. Globaal zou dat 

kunnen wanneer:

• De werkgever gelooft in eigen regie en/of

• gelooft in eigen beleid dat al goed werkt  

voor het ‘vaste’ personeel en/of

• gelooft in zijn casemanagers voor ‘vast’ 

personeel.

Weeg verder af: hoeveel werknemers zouden nu 

onder het ZW-eigenrisicodragerschap vallen en 

hoeveel Ziektewetuitkering is er betaald vanaf 2012 

tot heden door UWV. Vraag bij de Belastingdienst 

de namen op van de mensen die in de toegerekende 

uitkeringslasten gedifferentieerde premie-

beschikkingen zijn begrepen. Pas dan is er inzicht in 

de zieke (ex-) werknemer(s) die zijn toegerekend. 

Voordeel van het zelf uitvoeren van de Ziektewet is 

de grip op en het directe inzicht in verzuim en aan 

verzuim gerelateerde geldstromen. Een nadeel kan 

zijn dat een casemanager zich vrij moet maken voor 

deze extra werkzaamheden en soms zijn er te 

weinig cases om er voldoende routine in te krijgen. 

Dan is uitbesteden aan een private partij een prima 

optie. Er zijn diverse partijen op de markt die u 

hierbij kunnen ondersteunen, zodat u er verder 

weinig omkijken naar heeft. Een nadeel daarvan kan 

zijn dat er afhankelijkheid ontstaat van een derde 

partij en dat er kosten in rekening wordt gebracht 

voor deze dienstverlening. 

Conclusie 
Eigenrisicodragerschap Ziektewet levert in veel 

gevallen voordelen op, of dat nu in eigen regie is  

of uitgevoerd door een private partij. Neem het 

eens in overweging!  n
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Problematische 
schulden en verzuim

Auteur: Arjan Houwers, gecertificeerd bewindvoerder

Uit onderzoek van de NVVK en de Hogeschool 

Utrecht blijkt dat 80% van de werkgevers te 

maken krijgt met een loonbeslag bij hun  

werknemers. Dit legt niet alleen een grote  

druk op de werknemer zelf, die gebukt gaat 

onder zijn schuldproblematiek, maar vraagt 

ook veel van de werkgever. Hoe signaleer je 

schuldproblematiek bij je werknemer? Wat 

doe je als de werknemer een loonbeslag 

opgelegd heeft gekregen? Hoe kun je de 

werknemer zo goed mogelijk ondersteunen?

In mei was het groot nieuws: steeds meer mensen 

doen een beroep op schuldhulpverlening, maar 

worden door gemeenten geweigerd. Met als 

gevolg dat degenen die ontzettend hard hulp 

nodig hebben om uit hun problematische 

schuldsituatie te komen, deze hulp niet krijgen. 

Nu gemeenten werknemers niet meer zonder 

meer toelaten in een schuldhulpverleningstraject, 

kan het zomaar zijn dat zij meer bij de bedrijven 

aankloppen voor gezamenlijke projecten. En dit 

legt extra druk en verantwoordelijkheid voor het 

financiële welzijn van de werknemers bij u als 

werkgever.

Een beknopte situatieschets
Werknemer X heeft een loonbeslag opgelegd 

gekregen, maar omdat hij eigenlijk niet wil dat dit 

aan het licht komt, ‘hopt’ hij van werkgever naar 

werkgever. Tot het moment dat hij bij werkgever Y 

zo’n prettige baan heeft en daar langer blijft, dat de 

schuldeiser bij deze werkgever een loonbeslag op 

kan leggen. De werknemer is het hier eigenlijk niet 

mee eens, maar heeft geen andere keuze. Hij moet 

voldoen aan de verplichtingen van het loonbeslag. 

Door de hele situatie lijdt de kwaliteit van het werk 

eronder en de werkgever besluit het tijdelijke 

dienstverband niet voort te zetten. Met als gevolg 

dat werknemer X zich een paar weken voor de 

uitdiensttreding ziek meldt. 

De werkgever zit nu met een nog veel groter 

probleem: nadat hij eerst veel tijd en energie in  

de begeleiding van de werknemer heeft gestoken 

om de situatie rond het loonbeslag goed te regelen, 

krijgt hij nu ook nog te maken met een hogere 

gedifferentieerde premie Ziektewet op zijn 

Whk-beschikking. Deze nasleep met nog meer 

financiële consequenties heeft hij als werkgever 

echter nooit gewild!

Signalen voor schulden
Hoe merkt u als werkgever dat een werknemer  

te maken heeft met schulden, die al dan niet 

problematisch zijn? De meest voorkomende 

signalen zijn onder andere:

• De werknemer krijgt een loonbeslag opgelegd, 

die u in de administratie moet verwerken;

• U krijgt van de werknemer het verzoek om een 

voorschot, bijvoorbeeld vakantiegeld of een 13e 

maand, of de werknemer verzoekt om een lening;

• De werknemer is gestrest of verzuimt vaker;

• De werknemer verzoekt of hij/zij meer uren zou 

kunnen werken.

‘80% van de werkgevers krijgt  

te maken met loonbeslag’
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Het kan een combinatie van deze signalen zijn,  

feit blijft dat u hierdoor meer tijd en energie in  

de werknemer moet investeren. Niet alleen de 

problemen signaleren, maar ook actie durven 

ondernemen. Maak de financiële problemen 

bespreekbaar en zoek gezamenlijk met de 

werknemer naar oplossingen en ondersteuning 

vanuit u als werkgever.

Als werkgever kunt u een preventief beleid 

opstellen ten aanzien van schulden, bijvoorbeeld:

• Een adviesgesprek aanbieden, al dan niet met 

ondersteuning van een professional;

• Informatie of een cursus/training aanbieden.

De juiste ondersteuning bieden
Een belangrijk aandachtspunt voor u als werkgever 

blijft: kunt u de werknemer met problematische 

schulden wel de juiste ondersteuning bieden? 

Wanneer de gemeente uw werknemer niet 

accepteert voor het schuldhulpverleningstraject, 

zijn er dan nog andere opties om toch onder-

steuning te bieden aan de werknemer? 

Die opties zijn er zeker. Sinds bewindvoering een 

beschermd beroep is geworden, mogen alleen 

bewindvoerders die door een rechtbank beoordeeld 

en geaccepteerd zijn als professioneel bewind-

voerder worden aangewezen om de werknemer 

te ondersteunen in alle procedures. Een bewind-

voerder kan zowel u als uw werknemer onder-

steuning bieden.

Denk hierbij bijvoorbeeld aan het controleren van 

de hoogte van het loonbeslag dat aan de werknemer 

wordt opgelegd. Of aan het verwerken van een 

loonbeslag, dat gemiddeld toch tussen de 1 en 3 uur 

per loonbeslag kost. Daarnaast is het ook belangrijk 

om te weten wat er allemaal valt onder het loon-

beslag. Bijvoorbeeld: dient de uitbetaling van het 

vakantiegeld in de maand mei wel of niet te worden 

meegenomen in een loonbeslag? 

De bewindvoerder kan u ook bijstaan in de 

gesprekken met de werknemer om tot een werk- 

bare oplossing te komen. Is het bijvoorbeeld wel 

verstandig om meer uren te gaan werken, als dit  

leidt tot extra stress? Wellicht heeft de werknemer 

meer baat bij ondersteuning om het bestedings-

patroon op orde te krijgen en hier ook begeleiding  

in te hebben, zodat enkel het hebben van schulden 

zich niet ontwikkelt tot ernstige schuldproblematiek.

Positieve ervaringen
De ervaringen die werkgevers hebben met schuld-

hulpverleningstrajecten of particuliere trajecten  

zijn voor het grootste deel positief. De problemen 

worden voor en met de werknemer opgelost en de 

werknemer krijgt hierdoor meer rust. Desondanks 

zijn er nog steeds werkgevers die dit tijdrovende 

procedures vinden en is er grote behoefte aan meer 

informatie. Werkgevers willen graag houvast hoe  

zij dit soort situaties kunnen voorkomen, begeleiden 

of zelfs kunnen oplossen. Zij wensen ondersteuning 

in het proces zoals signaleren van de ernst van de 

problematiek, het betrekken van andere instanties  

bij het dossier of het berekenen van een loonbeslag 

of een beslagvrije voet. Hiervoor kunt u vertrouwen 

op de dienstverlening van de gecertificeerde bewind-

voerder, die u ondersteunt in alle processen en veel 

werk van u overneemt om de werknemer weer zo 

goed mogelijk te laten functioneren en veel zorgen 

over de afwikkeling van de financiële situatie weg  

te nemen.   n

‘Een bewindvoerder kan  

zowel u als uw werknemer  

ondersteuning bieden’



Auteur: Rick van Buuren en Jurgen van der Baan, Triage Expert
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De do’s en don’ts 
van taakdelegatie

In Taakdelegatie werken casemanager en bedrijfsarts optimaal samen om ervoor te zorgen dat de werk-
nemer zo snel mogelijk weer aan de slag gaat. Maar dit succes is wel afhankelijk van een voorzichtige en 
gedegen inrichting en uitvoering. Wat zijn de do’s en don’ts? Hoe laat je deze samenwerking slagen?

De toekomst van de arbodienstverlening
De afgelopen jaren is de arbodienstverlening sterk in 

beweging. Niet alleen de markt, maar ook het wettelijk 

kader verandert. Nooit heeft de media zoveel aandacht 

besteed aan arbogerelateerde onderwerpen als in de 

afgelopen vijf jaar; helaas was dit zelden positieve 

aandacht. Ingegeven door een reeks van onderzoeken 

en de publieke opinie heeft het kabinet het voornemen 

de positie van de bedrijfsarts door een aantal verande-

ringen in de Arbowet beter te verankeren. In praktijk 

lijkt er niet heel veel te veranderen; wat blijft is dat de 

de bedrijfsarts een essentiële rol in de totale 

verzuimbegeleiding behoudt. Het opnieuw verankeren 

van de vrije toegang tot de bedrijfsarts, de toevoeging 

van het recht op een second opinion bij een andere 

bedrijfsarts en de toenemende nadruk op preventie  

kan ervoor gaan zorgen dat er een verhoogde vraag 

naar de inzet van bedrijfsartsen zal ontstaan. 

De komende jaren zijn er echter twee stevige 

uitdagingen:

1. De NVAB waarschuwt al een aantal jaren voor een 

verwacht tekort aan bedrijfsartsen door vergrijzing 

van de beroepsgroep en onvoldoende nieuwe 

instroom.

2. Sinds de Zembla-uitzendingen over ‘De Verzuim-

politie’ staat de bescherming van de privacy bij 

verzuimbegeleiding vol in de aandacht; daar komt 

nog eens bij dat het CBP heeft aangekondigd meer 

aan handhaving te gaan doen.

Tegen deze achtergrond wint het taakdelegatie- 

model (in de volksmond ‘verlengde arm’-constructie 

genoemd) snel aan populariteit. Dit model sluit goed 

aan bij veranderde eisen die steeds meer werkgevers 

aan de inzet van arbodienstverlening stellen en biedt 

daarnaast de mogelijkheid bedrijfsartsen efficiënter  

in te zetten. De NVAB Leidraad ‘Casemanagement  

bij ziekteverzuimbegeleiding’ (juni 2013) en de al wat 

oudere Leidraad ‘Samenwerking bedrijfsarts & case-

manager’ (2012) bieden casemanagers en bedrijfs-

artsen een stevig fundament om een zorgvuldige en 

effectieve samenwerking op te bouwen. Taakdelegatie 

heeft echter alleen kans van slagen als er veel aandacht 

wordt besteed aan professionele samenwerking; deze 

start met het verankeren van de rolverdeling tussen 

bedrijfsartsen en casemanagers. 

Naar een transparante rolverdeling 
Vanuit de Wet BIG is een aantal handelingen 

voorbehouden aan de daartoe bevoegde beroeps-

beoefenaars. Het kader van deze wet biedt daarnaast 

ook ruimte om taken onder strikte voorwaarden te 

delegeren. Deze wet stelt dat er redelijkerwijs aan-

genomen moet kunnen worden dat degene aan  

wie de opdracht wordt gegeven, beschikt over de 

bekwaamheid voor het behoorlijk verrichten van de 

handeling. Daarbij dient de arts als eindverantwoor-

delijke te beschikken over:

• de mogelijkheid aanwijzingen te geven;

• toezicht op het handelen;

• de mogelijkheid tot tussenkomst.



Er zijn een aantal situaties waarin de casemanager actief 
overleg zoekt met de bedrijfsarts of deze direct inschakelt*:
• als de werknemer daar zelf om vraagt;
• als het vermoeden bestaat dat er sprake is van 

werkgerelateerde klachten of een beroepsziekte;
• bij een arbeidsconflict;
• bij een ongeval met lichamelijk letsel;
• bij onduidelijke medische situatie;
• bij een vertrouwensbreuk met de betreffende 

werknemer;
• als het vermoeden bestaat dat ongewenst gedrag, pesten 

of discriminatie op de werkplek een rol speelt;
• in overige situaties die hij/zij van belang vindt.

Daarnaast zijn er zaken die de casemanager absoluut niet 
zou moeten doen (de don’ts). Een paar voorbeelden:
• de verkregen (medische) informatie zelf interpreteren; 
• een medische diagnose stellen;
• een medisch advies geven;
• een uitspraak doen over loonwaarde (dat geldt  

ook voor het percentage arbeidsongeschiktheid);
• een voorschot nemen op de uitkomst van een  

UWV-beoordeling;
• afwijken van de gedragsregels zoals vastgelegd  

in het statuut de RNVC, ook al is de casemanager geen 
register casemanager.

* Dit ligt in de praktijk genuanceerder: dit komt uitgebreid aan bod in de nieuwe opleiding ‘Casemanager Taakdelegatie’.
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Taakdelegatie geeft op een slimme manier invulling aan 

deze eisen en borgt de afspraken die casemanager en 

bedrijfsarts maken. Hierbij kan recht worden gedaan 

aan de professionaliteit van beide beroepsgroepen. De 

kwetsbaarheid van de bedrijfsarts vanuit het tuchtrecht 

is daarbij een belangrijk aandachtspunt. 

Vertaling naar do’s en don’ts voor casemanagers
Bij taakdelegatie heeft een casemanager niet alleen een 

belangrijke rol als procesbegeleider, maar faciliteert hij 

bovendien de bedrijfsarts. Laten we beginnen met wat 

de casemanager doet (de do’s). Allereerst onderzoekt 

hij in overleg met de werknemer zijn belastbaarheid. 

Hij probeert draagvlak voor re-integratie te creëren  

en neemt daarbij de beleving van de werknemer als 

uitgangspunt. De casemanager kan dit niet alleen doen 

door vragen over de belastbaarheid te stellen, maar  

ook door ‘proefballonnetjes’ op te laten om daarmee  

de mogelijkheden te onderzoeken. Stuit hij daarbij  

op weerstand dan zal hij niet in discussie gaan of de 

werknemer proberen te overtuigen, maar deze weer-

stand zien als een signaal dat duidt op achterliggende 

problematiek. Breder uitvragen van deze achter-

gronden en deze bespreken met de bedrijfsarts,  

dient als basis voor de koersbepaling in het dossier.

Onder taakdelegatie kan de casemanager medische 

gegevens uitvragen; dit zal hij vooral in het kader van 

de probleemanalyse doen en als als deze moet worden 

bijgesteld. 

Taakdelegatie biedt nieuwe kansen
Het inbedden en borgen van taakdelegatie biedt 

arbodiensten en casemanagementorganisaties de 

mogelijkheid een aantal essentiële werkprocessen  

te verbeteren. Ook grotere werkgevers kunnen gaan 

experimenteren met taakdelegatie door een samen-

werkend team van bedrijfsarts en casemanager in te 

schakelen binnen de maatwerkregeling.

Taakdelegatie biedt bij uitstek de mogelijkheid 

bedrijfsartsen efficiënt in te gaan zetten. Dit is niet  

alleen een voorwaarde om kostenefficiënt en daarmee 

marktconform te kunnen werken, maar is daarnaast 

noodzakelijk gezien de verhoogde vraag naar de inzet 

van bedrijfsartsen, in combinatie met de krimp van  

deze beroepsgroep.Standaardtaken kunnen deels  

door casemanagers worden uitgevoerd. Het daarbij 

onderkennen van risicodossiers kan er zorg voor dragen  

dat de bedrijfsarts op tijd bij de begeleiding wordt 

betrokken. 

In dit proces heeft de inzet van VerzuimTriage absoluut 

zijn toegevoegde waarde. De structuur van de Verzuim-

Triage omvat aanwijzingen voor het inventariseren van 

informatie, de manier waarop deze aan de arts wordt 

aangeboden en de wijze waarop toezicht, controle en 

accordering worden geborgd. De bedrijfsarts wordt 

daardoor dusdanig geïnformeerd dat hij de mogelijk-

heid behoudt om waar nodig in te grijpen.  n

DO'S DON'TS

Nieuw bij CS Opleidingen
In september start de opleiding Casemanager  

Taakdelegatie, geaccrediteerd door de Hogeschool  

van Arnhem en Nijmegen. 
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Omgaan met weerstand: 
hoe pak je dat aan?

In de literatuur is geen eenduidige definitie van 

weerstand. Voor dit artikel hanteren we de 

definitie: Het gedrag dat mensen vertonen om 

zichzelf en hun belangen te beschermen tegen 

verandering. Er zijn veel verschillende indelingen 

van weerstand. Wij hanteren een indeling die 

gebaseerd is op de bron van de weerstand. Als de 

bron bekend is, geeft dit ook handvatten om te 

werken aan het verminderen van weerstand. In dit 

artikel maken wij o.a. gebruik van de inzichten van 

Jack Brehm, David McClelland, Gregory Bateson  

en Stephen Covey. 

Ik weet het niet!
Soms ontbreekt bij mensen simpelweg de juiste 

informatie. Een medewerker weet bijvoorbeeld niet 

dat een loonsanctie of loonstop kan worden ingezet 

indien er onvoldoende wordt meegewerkt aan 

re-integratie. Of de medewerker heeft bepaalde 

brieven niet ontvangen of niet gelezen. Deze vorm 

van weerstand is meestal op te lossen door de juiste 

informatie alsnog te verstrekken. 

Ik begrijp het niet!
Zelfs als alle informatie beschikbaar is, blijft de 

wereld van sociale zekerheid complex. Niet 

iedereen begrijpt de wetgeving, de regels en 

procedures volledig. Dat geldt ook voor brieven  

van het UWV, werkgevers of verzekeraars. Dit  

kan leiden tot onjuiste aannames en interpretaties. 

Iemand kan er heilig van overtuigd zijn dat het loon 

twee jaar lang 100% wordt doorbetaald. Of dat  

de bedrijfsarts zegt dat re-integratie nog niet  

mag beginnen. De uitdaging is om, door goed te 

luisteren en door te vragen, te achterhalen wat  

er precies verkeerd begrepen is. 

Ik kan het niet!
Als iemand zelf niet gelooft dat het fysiek of 

mentaal mogelijk is om de eigen werkzaamheden 

(deels) te hervatten, wat is dan de kans dat die 

persoon weer aan het werk gaat? Of als iemand 

ervan overtuigd is dat hij de essentiële vaardigheden 

mist voor vervangend werk? Een belangrijke vraag 

is wat iemand nodig heeft om hier overheen te 

stappen. Ook hier geldt dat je daar achter komt  

door het gesprek aan te gaan.

Rondom verzuim zijn er voor alle betrokkenen zaken die  

nu eenmaal gedaan moeten worden. En iedereen weet  

dat bijna niemand blij wordt van zaken die moeten!  

Oftewel, we worden vaak geconfronteerd  

met weerstand. Dit artikel schetst in  

vogelvlucht een aantal oorzaken van 

weerstand en een mogelijke aanpak.

Auteurs: Koos Bossers en Lonneke Hermeling, 

RdOS Training & Advies
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Afgelopen jaar hebben de trainers  van RdOS Training & Advies  

de opleiding Regie op Verzuim gevolgd. Deze kennis hebben we 

gecombineerd met onze eigen kennis en expertise op het gebied 

van communicatie en gespreksvaardigheden. Voor CS Opleidingen 

verzorgen wij de onderdelen gespreksvaardigheden binnen hun 

opleidingen.  

Wij hebben ervaren hoeveel aandacht er bij deze opleidingen 

besteed wordt aan kennisoverdracht. De focus ligt op wetgeving, 

procedures en berekeningen. Bijzonder waardevolle kennis die 

direct toepasbaar is in de praktijk. Maar in de praktijk heb je 

uiteindelijk te maken met mensen. Mensen met  verschillende 

persoonlijkheden, karakters en eigenschappen. Goed ontwikkelde 

sociale vaardigheden en gesprekstechnieken zijn daarom ook een 

voorwaarde om succesvol te zijn. 

Ik durf het niet!
Weer aan het werk gaan na een lange periode van 

verzuim kan moeilijk zijn. De angst voor terugval 

kan groot zijn. Maar er zijn meer mogelijke bronnen 

van angst: Mijn collega’s zitten vast niet te wachten 

op mijn terugkeer? Ik ga falen in mijn nieuwe 

functie!

Ook hier is de vraag relevant wat iemand nodig 

heeft om het toch te proberen. Een essentiële  

vraag is dan ook wat diegene nodig heeft om het 

vertrouwen in zichzelf, zijn of haar lijf en de 

omgeving terug te krijgen. Of speelt er wellicht  

toch wat anders?

Ik wil het niet!
Soms ervaren mensen weerstand omdat er iets 

indruist tegen hun eigen overtuigingen: Ik wil het 

gewoon echt niet! De reactantie theorie van Jack 

Brehm geeft inzicht in deze vorm van weerstand.

In de sociale psychologie wordt de uitdrukking 

reactantie gebruikt voor de emotionele reactie om 

rechtstreeks tegen regels of procedures in te willen 

gaan als die de gedragsvrijheid beperken. Dit 

gebeurt wanneer mensen met een beperking 

worden geconfronteerd die zij als oneerlijk ervaren. 

Mensen mogen iets niet of moeten juist iets doen en 

dat ervaren zij als oneerlijk. Reactantie leidt ertoe 

dat de persoon een tegenovergestelde mening 

aanneemt of tegenovergesteld gedrag vertoont  

dan gewenst. 

In het kort gaat de reactantie theorie uit van de 

volgende drie stappen:

1. Mensen ervaren een oneerlijke beperking in hun 

handelen. Mensen kunnen beperkingen best 

accepteren als deze beperkingen redelijk en voor 

iedereen gelijk zijn. Echter als mensen het gevoel 

hebben dat de opgelegde beperking oneerlijk, 

onredelijk of onterecht is dan volgt de volgende 

stap.

2. Mensen komen in een toestand van weerstand 

terecht. Mensen met weerstand reageren vaak 

emotioneel en enigszins irrationeel. Ze voelen de 

drang om in de aanval of de verdediging te gaan 

omdat ze iets is aangedaan en ze dat niet pikken! 

Het is belangrijk weerstand te begrijpen, omdat 

als er geen oplossing komt, het kan escaleren tot 

het laatste stadium.

3. Het prikkelende effect van weerstand is zo sterk 

dat mensen actie gaan ondernemen om zaken 

recht te zetten. Mensen in dit stadium van 

weerstand zijn sterk gemotiveerd en zullen al  

het mogelijke proberen om onder de oneerlijke 

beperking of verplichting uit te komen. 

Een veel gemaakte fout in het omgaan met  

deze vorm van weerstand is de ander proberen  

te overtuigen met inhoudelijke en rationele 

argumenten. Deze aanpak wordt vaak ervaren als 

een bevestiging van de oneerlijke beperking en kan 

nog meer weerstand oproepen. Een benadering met 

meer kans op succes begint volgens ons bij één van 

de eigenschappen van effectief leiderschap van 

Stephen Covey: 

“Eerst begrijpen, dan pas begrepen worden.”

Probeer te begrijpen wat de oneerlijke beperking  

is die de ander voelt of ervaart. Dit kun je doen door 

begrip te tonen voor de gevoelens en de emoties. 

Op die manier is het nog niet opgelost, maar blijf  

je wel in gesprek. Een ding is zeker bij omgaan met 

weerstand: het kan ontzettend moeilijk zijn. In  

onze visie kun je er veel over lezen, veel over 

praten, maar je moet er vooral veel mee oefenen, 

bijvoorbeeld door rollenspellen te doen. Eng? 

Wanneer je heel bewust je eigen weerstand ervaart, 

leer je heel veel over hoe je met de weerstand van 

anderen kunt omgaan. Oftewel, doe af en toe eens 

iets waar je een enorme weerstand bij voelt!   n
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Focus op re-integratie 
Acture is private uitvoerder sociale 
zekerheid, waaronder de Ziektewet en 
WGA. Dat betekent dat Acture niet alleen 
voor uitbetaling van de uitkering zorgt, 
maar ook voor de claimbeoordeling en 
re-integratie-activiteiten. Dat dat best wat 
voeten in aarde heeft, mag blijken uit de 
case van Bas.

Bas treedt op 1 september 2013 als docent in dienst 

van een grote onderwijsinstelling. Hij krijgt een 

jaarcontract tot 1 september 2014. Lesgeven aan 

pubers is echter geen sinecure; binnen 6 maanden 

wordt het lesgeven Bas te veel en meldt hij zich ziek. 

Ondanks inspanningen van de werkgever om Bas te 

re-integreren, gaat hij ziek uit dienst als zijn contract 

eindigt. De werkgever is ZW-eigenrisicodrager en 

heeft de uitvoering uitbesteed aan Acture. Op de 

laatste dag van het contract wordt het dossier van 

Bas dan ook overgedragen aan Leony, een van de 

casemanagers van Acture. 

Als eerste stap controleert Leony of de  

ex-werkgever de juiste Wvp-stappen heeft onder-

nomen, i.v.m. de sanctiegarantie die Acture afgeeft. 

In dit geval was alles prima in orde. Daarnaast neemt 

ze contact op met Bas om te controleren of hij 

misschien in aanmerking komt voor bijvoorbeeld 

no-risk of regres. Ook heeft Bas een gesprek met  

de bedrijfsarts van Acture voor een medische 

claimbeoordeling.

In de terugkoppeling van het spreekuur geeft de 

bedrijfsarts aan dat Bas de komende 6 weken nog 

niet belastbaar is met werk. In week 7 heeft Bas 

opnieuw een gesprek met de bedrijfsarts; deze ziet 

dan wel arbeidsmogelijkheden en stelt een FML op. 

Leony schakelt daarna een arbeidsdeskundige in om 

deze arbeidsmogelijkheden nader te specificeren. 

De arbeidsdeskundige raadt aan om de belast-

baarheid geleidelijk op te gaan bouwen. De vraag  

is dan: bij wie? Bas heeft immers geen werkgever 

meer.

Leony neemt contact op met de ex-werkgever, maar 

helaas zijn daar geen mogelijkheden aanwezig. Het 

re-integratiebedrijf waarmee Acture samenwerkt, 

kan wel een plaats regelen bij een werkbedrijf. Op 

dat moment is Bas 8 maanden arbeidsongeschikt. 

Eigen risico dragen voor  
de ZW in de praktijk
Eigenrisicodrager worden voor de Ziektewet kan financieel erg interessant zijn. Het 

heeft ook als voordeel dat u als werkgever beter grip heeft de verzuimbegeleiding  

en dus op uw eigen schadelast. Op de VeReFi Zomermarkt presenteren Acture,  

Aon en Robidus, drie grote private Ziektewetuitvoerders, ieder een interessante 

praktijkcase. De cases laten goed zien dat de schadelast van de Ziektewet-flex 

positief te beïnvloeden is, maar dat daar wel veel kennis en inspanning voor nodig is. 

>>
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Het begin gaat wat stroef, maar na 6 weken in 

opbouw werkt Bas weer in zijn oorspronkelijke 

urenomvang van 38 uren in de week. Leony initieert 

vervolgens een gesprek met de bedrijfsarts om te 

beoordelen of Bas weer terug kan keren in reguliere 

arbeid. 

Voor de klas staan blijkt echter nog teveel van  

het goede, maar Bas kan wel ander werk doen. 

Leony legt Bas dan een sollicitatieplicht op en 

begeleidt hem bij het vinden van een nieuwe baan. 

En met succes! Na een aantal gesprekken en 

meerdere sollicitatiebrieven heeft Bas na 4 weken, 

dus in maand 11 van de arbeidsongeschiktheid, een 

nieuwe baan gevonden als stagecoördinator bij een 

onderwijsinstelling. Hij krijgt een arbeidsovereen-

komst voor 6 maanden. De Ziektewet wordt in 

verband met het duurzame karakter van de nieuwe 

arbeidsovereenkomst beëindigd. In de nawerkings-

periode van 4 weken is nog gekeken of het goed 

blijft gaan. Dit bleek zo te zijn, binnen 28 dagen 

kwam er geen nieuwe ziekmelding en is het dossier 

van Bas gesloten. Het financiële risico voor de 

onderwijsinstelling is daarmee ook beëindigd.

Grip op uw Ziektewetkosten  
door preventief gezondheids- 
management en actief  
casemanagement

Werkgevers komen steeds meer in een 
spagaat terecht: u moet de arbeidskosten  
zo laag mogelijk houden, anderzijds wilt u 
een goed werkgever zijn. Hoe krijgt u grip  
op beide? Robidus biedt integrale diensten  
op het snijvlak van finance en HR en voert 
onder andere de private ZW en WGA uit.

De trend is zichtbaar en onomkeerbaar. Het publieke 

vangnet maakt plaats voor een vangnet waarin 

overheid, werkgever en werknemer gemeen-

schappelijk verantwoordelijk zijn. Werken is de 

nieuwe vorm van sociale zekerheid. We moeten er 

met z’n allen alles aan doen om mensen, binnen hun 

mogelijkheden, optimaal te laten participeren in het 

arbeidsproces. Hiermee voorkom je een groot deel 

van je verzuim- en arbeidsongeschiktheidskosten en 

zorg je dat medewerkers kunnen blijven deelnemen 

aan het arbeidsproces. 

Neem nu Mirjam van 45 jaar. Jarenlang aan haar 

carrière gewerkt bij een internationale profit 

organisatie en, met veel hulp van haar ouders,  

twee kinderen opgevoed. Een jaar geleden stortte  

haar wereld in door een reorganisatie waardoor  

ze op straat kwam te staan. Door haar positieve 

instelling vond ze relatief snel een nieuwe baan.  

Je weer opnieuw bewijzen vergde meer van haar 

dan ze van tevoren had gedacht. Het telefoontje dat 

haar moeder, haar steun en toeverlaat, een hersen-

bloeding had gehad, sloeg dan ook in als een bom. 

De combinatie van nieuw werk, puberkinderen en 

een zieke moeder werd Mirjam al gauw te veel.  

Na de zoveelste slapeloze nacht, gaat ze naar de 

huisarts. De accu is duidelijk op. Op zijn advies 

meldt ze zich ziek. 

In samenwerking met Robidus heeft Mirjams 

werkgever een verzuimbeleid geïmplementeerd dat 

op verschillende sporen acteert, zoals de combinatie 

van preventief gezondheidsmanagement en actief 

casemanagement, met de focus op vitaliteit en 

duurzame inzetbaarheid. Werken geeft immers 

energie, als er een goede match is tussen werkgever, 

werknemer en werk. 

De casemanager heeft, vanaf het moment dat 

Mirjam zich ziek meldt, intensief contact met haar. 

Al tijdens haar dienstverband helpt een specialist 

haar om bepaalde praktische zaken op orde te 

brengen waardoor Mirjam weer overzicht en rust 

Met het Robidus ZW Service Center bespaart u 
kosten en moeite als een medewerker ziek uit 

dienst gaat. We verkorten de ZW-duur door gericht 
en persoonlijk casemanagement. Hierdoor krijgt u 
grip op uw arbeidskosten en uw ex-medewerker 

perspectief op arbeidskansen.

Robidus ZW Service Center
Kostenbesparing én invulling goed  

werkgeverschap. 

Grip op uw     
Ziektewet kosten

075 - 681 83 53 - www.robidus.nl
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krijgt. Gezien de financiële positie van haar werk-

gever, wordt Mirjams jaarcontract niet verlengd  

en gaat zij ziek uit dienst. Mirjam werkt op initiatief 

van de casemanager, samen met een aantal 

interventionisten, hard aan haar herstel. Door 

herscholing heeft ze inmiddels een nieuwe baan 

gevonden, waarbij ze de zorg voor haar pubers én 

haar revaliderende moeder beter kan combineren 

met haar werk. 

Robidus heeft, door de gerichte begeleiding vanaf 

het eerste moment, ervoor gezorgd dat de 

uitkeringskosten voor de werkgever zo laag 

mogelijk bleven. En dat Mirjam, mede door een 

beter passende baan, weer goed in haar vel zit!

Eigen risico dragen loont  
altijd, mits goed ingericht!

De rekensom is niet ingewikkeld: grote 
organisaties besparen op hun Ziektewet-
lasten door eigenrisicodrager te worden. De 
uitvoering daarvan vraagt meer aandacht, 
niet alleen vanwege de wettelijke eisen, 
maar vooral omdat de beoogde besparingen 
alleen werkelijkheid worden met een op 
schadelastbeheersing gerichte uitvoering. 
Aon neemt voor de werkgevers alle werk-
zaamheden uit handen zoals de strakke 
regie en actieve begeleiding van de zieke 
ex-medewerkers. 

Aon denkt ook mee over preventiemogelijkheden 

en geeft inzicht in de gesignaleerde risico’s. Een 

echt profijtelijke business case voor de werkgever 

ontstaat pas wanneer de Ziektewet niet op zichzelf 

wordt beschouwd, maar het geheel van risico- en 

schadelastbeheersing rond gezondheid, vitaliteit, 

verzuim en arbeidsongeschiktheid integraal wordt 

ingericht. 

Voor een landelijke horeca-organisatie met circa 

2.000 medewerkers zijn we gestart met een 

controle van de toegerekende uitkeringen en 

afgedragen sociale verzekeringspremies als basis 

voor een financiële analyse voor het eigenrisico-

dragerschap. Volgens deze analyse kon met het 

ZW-eigenrisicodragerschap een aanzienlijke 

besparing gerealiseerd worden. Na de werkgever 

en de OR uitgebreid te hebben geïnformeerd over 

de financiële én de operationele gevolgen van eigen 

risico dragen heeft de organisatie gekozen voor het 

ZW-eigenrisicodragerschap per 1 juli 2014. 

Na het eerste jaar is de balans opgemaakt. Op basis 

van het verleden in het publieke bestel was de 

verwachting dat jaarlijks zo’n 40 ex-medewerkers 

een Ziektewetuitkering zouden aanvragen. In de 

praktijk hebben in 2014 slechts zeven personen een 

Ziektewetuitkering aangevraagd, waarvan er vijf tot 

een uitkering leidden. De ex-medewerkers dienden 

de uitkering zelf bij Aon aan te vragen. Duidelijke 

communicatie daarover richting medewerkers die 

ziek uit dienst zijn gegaan, gecombineerd met de 

actie die de ex-medewerker zelf moet ondernemen, 

leidt tot fors minder Ziektewet-aanvragen. Op deze 

manier was de besparing voor de werkgever nog 

groter dan vooraf geraamd. Over 2014 bedroeg de 

besparing € 140.000 en de verwachting is dat er 

over 2015 nog eens € 100.000 wordt bespaard.

De uitvoering voor het WGA-eigenrisicodrager-

schap wordt ook reeds voor deze klant verzorgd, 

wat reeds € 130.000,- heeft opgeleverd. Op 

organisatieniveau zijn de belangen van het eigen-

risicodragerschap dus zeer groot. En bedrijven 

hebben er belang bij dit nauwkeurig te laten 

onderzoeken, ook rekening houdend met de 

verwachte samenvoeging van WGA-vast en 

WGA-flex in 2017. De periode hiervoor kunnen 

klanten nu al zorgen dat de processen voor private 

uitvoering goed worden ingericht. Bij het beheersen 

van de risico’s van verzuim en arbeidsongeschikt-

heid staat de Ziektewet nooit op zichzelf maar is 

slechts een onderdeel van het geheel.

Aon Hewitt

Risk. Reinsurance. Human Resources.Risk. Reinsurance. Human Resources.

Dankzij kennis en 
data beter ondernemen
Elke dag stelt Aon wereldwijd ondernemers in staat 
om succesvol te ondernemen. Dit doen wij met onze 
expertise, scherpe analyses en creativiteit. Zo helpen 
wij u bij het nemen van doordachte beslissingen op het 
gebied van risicomanagement, herverzekeringen en 
human resources.

Ontdek op www.aon.nl 
hoe Aon u kan ondersteunen.
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De mythe 
van de  
verzuimnorm

Ook in dit vakgebied wordt ‘meten is weten’  

een tegenhanger voor de traditioneel meer softe 

benadering vanuit de ‘mensen-mensen’ invalshoek 

van het verzuimmanagement. Het is zeker te 

begrijpen dat er een behoefte ontstaat aan een soort 

van contragewicht op vage, ongrijpbare en daarom 

moeilijk te managen aspecten zoals bijvoorbeeld:  

verzuimcultuur, ziek is ziek, ‘zo gaan wij niet met 

onze mensen om’ en ‘goed werkgeverschap’.  

CS Opleidingen heeft daarom al bijna 15 jaar de 

bedrijfseconomische verantwoording van verzuim 

en arbeidsongeschiktheid in haar lesprogramma’s 

opgenomen. Maar lang niet iedereen heeft de 

behoefte om eerst drie maanden tot een jaar in de 

studieboeken te duiken om te doorgronden hoe een 

dergelijke bedrijfseconomische doorvertaling moet 

worden uitgewerkt. Speciaal voor deze veel grotere 

groep belangstellenden zijn er allerlei vereen-

voudigde normen gesteld waarmee, waaraan of 

waardoor organisaties denken verzuim en arbeids-

ongeschiktheid te kunnen meten, toetsen of zelfs 

voorspellen.

Verzuim kost geld in Nederland, buitensporig veel geld 

zoals we eerder al hebben laten zien. Door complexe 

wetgeving en vanwege het kostenplaatje hebben tal  

van dienstverleners heel veel verschillende manieren 

ontwikkeld om met verzuim en verzuimbegeleiding 

bezig te zijn. Daarnaast  neemt de laatste jaren ook  

de behoefte aan normering van verzuim en arbeids-

ongeschiktheid steeds meer toe. Maar wat zegt zo’n 

norm nu eigenlijk?

Vooral waar het de benadering en beschrijving van 

de verzuimaanpak betreft, zijn deze normen steeds 

belangrijker geworden. Het leuke van mondelinge 

tentamens in onze Post Bachelor opleidingen is dat 

je jarenlang terug hoort komen wat volgens de 

studenten bij hun organisatie belangrijk is en hoe er 

intern over verzuim wordt gedacht. Helaas krijgen 

we steeds vaker te horen dat ze als professional 

onvoldoende aandacht krijgen voor de echte 

problemen waarmee zij dagelijks te maken hebben, 

omdat hun bedrijf of organisatie ‘het goed doet’. 

Immers, ze hebben een of andere XYZ-norm 

gehaald of ze doen het in de benchmark .46% beter 

dan andere organisaties in de branche.  

Het is zelfs, of misschien juist daarom, in de politiek 

een handig instrument. Zo gaf een minister vorig 

jaar in de Kamer antwoord op de vraag wat de 

doelstelling is voor het verzuimpercentage bij de 

Rijksoverheid; de zgn. Verbaannorm. Volgens de 

minister is de norm per onderdeel verschillend en 

gebaseerd op de algemene verzuimnorm in 
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 ‘Wat zegt het  

verzuimpercentage  

nu eigenlijk? Niets!’

Nederland. Daarna gaat de tekst nog een tijdje door 

en wordt er met algemene antwoorden gestrooid 

zonder inhoudelijke toelichting op het hoge 

verzuimpercentage of de kosten van verzuim bij de 

Rijksoverheid. Het is een mooi voorbeeld waarmee 

de kracht van de normering doeltreffend en helder 

zichtbaar wordt; een bewindsman die in staat is een 

antwoord te geven zonder inhoudelijk in te gaan op 

de problemen zelf of op de complexheid van het 

probleem. Hier ging het om een minister, maar 

natuurlijk kan het ook de dame of heer van P&O of 

HRM zijn, of de controller of de financieel directeur 

van een grote organisatie.  

Dat klinkt goed!
“In staat zijn om een antwoord te geven zonder 

inhoudelijk in te gaan op de problemen of de 

complexheid van het probleem.” Dat klinkt goed, 

heel goed zelfs! Ik zie het de leidinggevende, 

manager, directielid of bestuurder denken die dit 

hoofdpijndossier (want dat begint verzuim en 

arbeidsongeschiktheid inmiddels wel te worden)  

in portefeuille heeft. Ik neem de lezer mee naar een 

willekeurig en fictief directieoverleg van een grote 

werkgever (meer dan 1.000 werknemers) eind 

2014.

“Dames en heren, dan zijn we nu bij punt 2 van de 

agenda aangekomen, het verzuim. Zoals we ook 

vorig jaar al hebben aangegeven zijn vitaliteit en 

duurzame inzetbaarheid in combinatie met een 

verlaging van het verzuimpercentage van essentieel 

belang voor onze organisatie. Ik stel voor dat we 

voor komend jaar onze positieve lijn verder door-

zetten en dat we de verzuimnorm voor 2015 op 

4,75% stellen. Omdat we dan 0,5% beter scoren dan 

de branche, mogen we veronderstellen dat dit onze 

marktkansen positief gaat beïnvloeden. We zijn dus 

zeker op de goede weg en ik vertrouw erop dat we 

ons doel gaan behalen.” In menig sociaal jaarverslag 

wordt de directeur later geciteerd en is een samen-

vatting van dergelijke bemoedigende woorden 

opgenomen, maar wat wordt hier nu eigenlijk 

gezegd? Om dit te toetsen, stel ik uit de losse pols 

wat vragen die de gemiddelde lezer en zeker de 

(oud) studenten heel normaal zullen vinden. 

Wat zegt het verzuimpercentage nu eigenlijk? Wat 

weet ik nu eigenlijk van de verzuimkosten die bij 

een dergelijk percentage horen? Wat maakt dat 

4,75% een goed resultaat is? Wat zegt de norm van 

5,25% van de branche? Wat is de samenhang (zo die 

er al is want actuarieel zeker nog niet aangetoond) 

tussen het verzuimpercentage, vitaliteit en duur-

zame inzetbaarheid? Welk verzuim telt er mee voor 

de vaststelling van het verzuimpercentage? Wat 

zegt het over het aantal sancties? Wat zegt het over 

de infrastructuur en de kosten van het verzuim? 

Wat zegt het over de instroomrisico’s op WGA?  

Is het verzuim m.b.t. arbeidsovereenkomsten  

en met name de tijdelijke contracten adequaat 

geadministreerd? Wat zegt het over de wijze van 

verzuimbegeleiding door de arbodienst, arbeids-

deskundige, casemanager en andere professionals? 

Het antwoord is eenvoudig: niets! 

Iedereen is gelijk?!
Niets? Juist, helemaal niets! Een verzuimpercentage 

is niets meer en niets minder dan een berekening op 

basis van het aantal dagen dat iemand niet heeft 

gewerkt. Kalenderdagen of werkdagen maakt niet 

uit, het percentage is dan alleen wat anders. Het is 

een manier van rekenen waarvoor Lenin of iedere 

andere communist uit vervlogen tijden in zijn 

handen zou klappen: iedereen is immers gelijk! 

Tandarts, professor, directeur, manager, arbeider, 
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manusje-van-alles en koffiejuffrouw; iedereen is 

gelijk. Op het eind van de dag hebben ze allemaal 

één dag verzuimd en op basis daarvan wordt het 

percentage berekend. De verzuimkosten voor de 

directeur bedragen € 750,- per dag en voor de 

koffiejuffrouw € 75,- maar hun bijdrage aan de 

opbouw van het verzuimpercentage is identiek, één 

dag verzuim. Studenten en oud-studenten denken 

nu terug aan de lessen waarin ze een opdracht 

kregen waarbij een kleine werkgever met een 

loonsom van 1 miljoen euro een verzuimpercentage 

had van 4,25% (in kalenderdagen). In het eerste 

voorbeeld worden de kosten berekend door 4,25% 

van de loonsom te nemen; € 42.500,-. In het tweede 

voorbeeld is er een manager 365 dagen ziek en ook 

hier komt het verzuimpercentage dan uiteraard uit 

op 4,25%; de kosten waren echter verdubbeld naar 

€ 95.000,-.   

Gevaar van vereenvoudiging
In de kracht van een model om complexiteit naar 

een sterk vereenvoudigd en generaliserend 

perspectief terugbrengen, gaat ook de dreiging 

schuil. Wanneer je beslissingen neemt op basis van 

een nietszeggend verzuimpercentage en dat als 

richtpunt gebruikt, is er een behoorlijke kans dat 

deze beslissingen een averechts effect gaan hebben. 

Hoe dat in z’n werk gaat zien we nu al terug bij veel 

(semi-)overheidsinstanties; het tweede en zelfs 

derde verzuimjaar niet meer tellen om de norm te 

halen! Het derdejaars verzuim? Ja hoor, het krioelt 

van de cao’s waar de werkgever niet twee maar drie 

jaar het verzuim doorbetaalt. En om deze verzuim-

dagen geen negatieve invloed op de norm te laten 

hebben, worden ze niet of anders geregistreerd. Bij 

drie jaar loondoorbetaling kan er uiteraard ook een 

vierde jaar in de vorm van een loonsanctie van 

toepassing zijn. In de praktijk blijkt dat loonsancties 

trouwens door de meeste organisaties en bedrijven 

eigenlijk standaard niet bij het verzuim worden 

geteld, dat scheelt mooi in het percentage en de 

sancties die UWV uitdeelt blijven netjes uit beeld. 

Het jaar kan met een mooie toost worden besloten, 

want kijk het is 4,75% dus de norm is weer gehaald! 

Normkolder in de verzuimpolder
Probleem is echter dat dit niets zegt over het echte 

verzuimpercentage, de echte verzuimkosten en 

eventuele toekomstige WGA-kosten. Het zegt ook 

niets over het budget dat ieder jaar nodig is voor  

een juiste aanpak van verzuim, arbeidsongeschikt-

heid en re-integratie. Als we dan toch zo graag 

willen duiden, normeren, kwantificeren en 

kwalificeren: een professional plaatst de veel-

geprezen verzuimnormen in de categorie waar  

ze thuishoren: normkolder in de verzuimpolder.  

Vooral daar aan te treffen waar bijzaken belangrijker 

zijn en de inhoud ondergeschikt wordt gemaakt aan 

de norm, maar vooral ook daar waar geld geen rol 

speelt. 

En ondertussen tikt het klokje, wordt behalve  

de WGA ook nieuwe wetgeving met financiële 

gevolgen terugwerkend van kracht (BeZaVa) en 

hoor ik daar in de verte nou stoelen schuiven voor 

alweer een parlementaire enquête? Het is niet 

moeilijk om de belangrijkste vragen te voorspellen: 

hoe kan het toch dat er miljarden zijn betaald voor 

mensen die wel in dienst zijn, niet arbeidsongeschikt  

zijn maar niet werken? Hoe is het mogelijk dat het 

belangrijker is om een norm te halen en op kosten 

van de samenleving iedereen voor de gek te 

houden, in plaats van een deugdelijke administratie 

te voeren? Hoe kan het dat organisaties, zoals 

bijvoorbeeld in de Zorg, failliet gaan omdat er  

een paar procent moet worden bezuinigd terwijl 

werknemers niet arbeidsongeschikt zijn maar niet 

werken en vervolgens conform cao’s toch jarenlang 

door de werkgever worden betaald? Of zoals een 

lid uit de midden/linkervleugel van de Tweede 

Kamer mij vorige maand vroeg: hoe kan het dat 

werkgevers al die bovenwettelijke bepalingen zo 

klakkeloos accepteren? Tja, misschien vanwege  

de normkolder in de verzuimpolder?
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De doelstelling van de overheid is om met de WWZ 

het ontslagrecht eenvoudiger, sneller, eerlijker en 

minder kostbaar voor werkgevers te maken. Vanaf  

1 juli 2015 komt er één vaste ontslagroute. Bedrijfs-

economisch ontslag en ontslag door langdurige 

arbeidsongeschiktheid gaan via toestemming van 

het UWV. Ontslag om andere redenen gaat via  

de kantonrechter (verzoek tot ontbinding van de 

arbeidsovereenkomst). 

Nu wordt een gebrekkige grond vaak financieel 

opgelost. Straks kan beëindiging alleen als een van 

de limitatieve gronden geheel ’voldragen’ is. Dit 

heeft bijvoorbeeld in het geval van disfunctioneren 

tot gevolg dat aan een dossier zwaardere eisen 

(verbetertraject /scholing) worden gesteld. 

Dossiervorming door een werkgever is dus cruciaal. 

Kantonrechters zullen straks vaker een ontslag-

verzoek afwijzen.

Ontslag bij verzuim
Bij de route C (ontslag bij frequent verzuim) 

moeten onaanvaardbare gevolgen aangetoond 

worden. De arbeidsrechtjuristen geven aan dat dit 

een vrijwel onmogelijke route is geworden. Bij het 

UWV kan bij ziekte pas een ontslagvergunning 

worden verkregen als het opzegverbod bij ziekte 

voorbij is (104 weken of langer indien de werkgever 

een loonsanctie heeft gekregen). Vooral bij een 

reorganisatie kan het UWV dus niet aan het opzeg-

verbod bij ziekte voorbij gaan en zal het ontslag 

pas effectief worden na de hersteldmelding. 

Tot 1 juli 2015 konden deze situaties voorgelegd 

worden aan de kantonrechter. Die kon tot 

ontbinding overgaan als de ontslagreden niets  

met de ziekte te maken had. Na 1 juli is dit niet  

meer mogelijk. Wordt een ziekmelding voor de 

werknemer de vluchtroute om het ontslag te 

bemoeilijken? Casemanagers en werkgevers  

let dus op. Bijsturing op een ziekmelding met 

voorinformatie richting de bedrijfsarts is van 

wezenlijk belang.

Ziek na aanzegging 
Ook de aanzegplicht die sinds 1 januari 2015 van 

kracht is, zal meer ziekmeldingen in de hand 

werken. Artikel 7:668 BW regelt een aanzegplicht 

voor bepaalde-tijd-contracten met een duur van zes 

maanden of langer. De werkgever moet uiterlijk één 

Wet werk en zekerheid (WWZ) 
Is verzuim de beste vluchtroute?

De WWZ verbetert de positie van de zieke werknemer. Verzuim kan een geweldige 
vluchtroute zijn om bijvoorbeeld het ontslag te bemoeilijken of om de laatste maand  
van een tijdelijk contract niet meer te werken. Zelfs bij situatieve arbeidsongeschiktheid 
waarbij er geen sprake is van ziekte, ligt met de WWZ de bal bij de werkgever om aan  
te tonen dat hij geen loon verschuldigd is.

Auteur: Marjol Nikkels

Vanaf 1 juli 2015 geldt artikel 7:669 BW, 
deze kent acht 'redelijke' ontslaggronden:

A. Verval arbeidsplaatsen – bedrijfseconomisch

B.  Langdurig arbeidsongeschikt (>24 maanden)

C.  Frequent verzuim met onaanvaardbare gevolgen

D.  Disfunctioneren

E.  Verwijtbaar handelen of nalaten werknemer

F. Weigeren werk wegens gewetensbezwaar en 

 aanpassing niet mogelijk

G.  Verstoorde arbeidsrelatie

H.  Andere omstandigheden dan A tot en met G, die  

 zodanig zijn dat voortzetting niet kan worden gevergd.
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maand voor afloop van de arbeidsovereenkomst de 

werknemer schriftelijk laten weten of hij de arbeids-

overeenkomst wil voortzetten. Informeert de werk-

gever de werknemer niet, dan is de werkgever een 

boete verschuldigd ter hoogte van een maandsalaris.  

Is de werkgever te laat met de aanzegging, dan is hij  

de werknemer een pro rata vergoeding verschuldigd.

 

De wetgever wil meer duidelijkheid voor de flex-

werknemer of hij wel of niet kan blijven. Echter,  

de kans op een ziekmelding is met de aanzegtermijn 

vergroot. De eerste situaties zijn al bekend dat een 

werknemer zich ziek meldt, een dag nadat hij de 

aanzegbrief heeft ontvangen. De casemanager dient 

dan direct duidelijkheid te krijgen of er sprake is van 

een objectief medische reden waardoor de werknemer 

niet in staat is zijn werk uit te voeren. De ziekmelding 

dus parkeren en direct doorverwijzen naar de bedrijfs-

arts. Let op: een leidinggevende mag onder geen 

beding zelf een uitspraak doen over de ziekte! Dat  

is wettelijk verboden. 

Vervallen van 7:627 BW – geen arbeid, toch loon?
De huidige hoofdregel ‘geen arbeid, geen loon’ vervalt 

per 1 april 2016 (artikel 7:627 BW). Tegelijkertijd wordt 

de zogenaamde risicoregeling, die een uitzondering op 

deze hoofdregel vormt, aangepast (7:628 lid 1 BW). De 

risicoregeling bepaalt dat de werknemer recht op loon 

behoudt indien hij niet heeft kunnen werken door  

een oorzaak die in redelijkheid voor rekening van de 

werkgever behoort te komen.

Dit is belangrijk in geval van situatieve arbeids-

ongeschiktheid, dus bijvoorbeeld ziekmelding bij een 

arbeidsconflict. Wanneer een werknemer wel in staat is 

zijn werk te doen, kan de werkgever zich nu beroepen 

op artikel 7:627 BW. Eist een werknemer toch loon , 

dan moet hij bewijzen dat van hem in redelijkheid niet 

kan worden verwacht dat hij de werkzaamheden 

voortzet. In de nieuwe regeling wordt de bewijslast 

omgedraaid en is de werkgever verplicht het loon te 

betalen indien de werknemer geen arbeid verricht, 

tenzij de werkgever bewijst dat dit in redelijkheid  

voor rekening van de werknemer behoort te komen. 

Arbeidsjuristen hebben al gewaarschuwd dat zorg-

vuldig opgebouwde jurisprudentie over conflicten 

hierdoor waardeloos is geworden. 

Oplossen stagnerend 
verzuimdossier?

S C H A K E L  O N S  I N  V O O R  E E N 
M E D I S C H E  E X P E R T I S E  O F 

S E C O N D  O P I N I O N

Verkrijg duidelijkheid over 
adequate behandeling en benutbare 

mogelijkheden voor re-integratie.
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Het nieuwe artikel 7:628 BW wordt per 1 april 2016:

‘De werkgever is verplicht het naar tijdruimte 

vastgestelde loon te voldoen, indien de werknemer 

de overeengekomen arbeid geheel of gedeeltelijk 

niet heeft verricht, tenzij het geheel of gedeeltelijk 

niet verrichten van de overeengekomen arbeid in 

redelijkheid voor rekening van de werknemer 

behoort te komen.’ 

Kortom, de WWZ verbetert de positie van zieke 

werknemer. Wordt de ziekmelding nog meer een 

vluchtroute? We gaan de jurisprudentie graag voor u 

verzamelen. Duidelijk is wel dat het voor de werkgever 

nog belangrijker is om bij twijfel snel de bedrijfsarts  

in te schakelen met de vraag of werknemer door een 

objectief medische ziekte niet in staat is zijn werk te 

doen.  n
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