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Re-integratieRecht en 
Re-integratieKunde

immers met zeer grote bedragen af. Werkgevers en 

verzekeraars handelen te weinig op basis van een 

kosten/baten-analyse op macroniveau en blijven 

hangen in een fixatie op de Prijs van een Trajectje. 

Ook dat doet de Re-integratiekunde geen goed. 

Re-integratieRecht rondom Handhaving 
Een probleem wat wij vaak tegenkomen is dat het niet 

eenvoudig is om (ex-) werknemers, die niet willen, 

zodanig in beweging te krijgen dat ze – gedwongen – 

wel willen. Of de consequenties moeten dragen van 

niet-willen. Het systeem en de cultuur in Nederland 

dragen niet bij aan veel beweging op dit punt. We 

hebben een uitdrukkelijke mening tijdens de borrel 

maar ‘als puntje bij paaltje’ komt, zijn er weinig 

medestanders. 

Het zijn natuurlijk vaak ook geen leuke situaties. 

Iemand, die al 4 jaar WGA heeft, 3 behandelingen heeft 

gevolgd en waarvan het UWV blijft stellen, dat er geen 

IVA-recht kan zijn voordat behandeling 4 is ingezet en 

afgerond. Het belang van de werkgever is groot: het 

bespaart eventueel 6 jaar WGA, toch zo´n € 100.000. 

Wie neemt de stap tot aanzeggen van de noodzaak tot 

behandeling? Wie regelt de behandeling? Wie neemt 

de stap naar stopzetten van de uitkering? 

Een werknemer, die vanwege gedragingen op staande 

voet ontslagen wordt, maar toch bij het UWV een ZW 

Flex toegekend krijgt, die de werkgever mag betalen tot 

en met de WGA Flex aan toe. Hoe gek kan het zijn en 

hoe draai je de Toerekening terug?

Wij zien in de praktijk, dat er op het aspect van Hand-

having hiaten zijn ontstaan, doordat Re-integratieRecht 

haar wortels heeft in meerdere rechtsgebieden: 

arbeidsovereenkomstenrecht, sociale verzekeringsrecht 

en sociale voorzieningenrecht. Verder zou het goed zijn 

als we bij de oplegging van maatregelen meer moed 

opbrengen om wel gedurfde stappen te zetten i.p.v. te 

handelen vanuit angst, die leidt tot kostbare verlamming.

Belangenanalyse Re-integratiekunde 
Zoals altijd is het essentieel om te analyseren wie welke 

belangen heeft. De werknemer heeft een nadrukkelijk 

financieel belang. Als de werknemer dat belang  

veiliggesteld ziet (eerst 104 weken loondoorbetalings-

verplichting en dan in een groot deel van de gevallen 

een WGA-uitkering van 70% van het laatstverdiende 

salaris) is het niet meer dan logisch dat je geen 

wonderen van diens ambitie tot re-integratie kunt 

verwachten. Voeg daar aan toe de houding van de 

gemiddelde nieuwe baas, die niet zit te wachten op  

een werknemer met een vlekje. Nog een negatieve 

prikkel.

Ik ben zelf gewend - al 20 jaar inmiddels – grotendeels 

te werken op basis van Betalen bij Succes. Ik word dus 

niet betaald alleen om dat ik maar wat doe, zonder 

verbinding met Resultaat. In al die jaren heb ik al veel 

re-integratiebedrijven voorbij zien komen. Velen 

daarvan zijn m.i. meer verworden tot Trajectverkopers 

dan Toegevoegde-waarde-leveranciers. Helaas.

Deels is het begrijpelijk, omdat het daadwerkelijk 

ongelooflijk moeilijk is om Tegen De Stroom In te 

moeten roeien. Aan de andere kant zit daar juist ook 

een grote uitdaging in. Bovendien: als het lukt, mag 

het mijns inziens ook wat kosten. De schadelast neemt 
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Waarom verlopen re-integratietrajecten vaak zo 

moeizaam? Wat zijn de belangrijkste succesfactoren 

van re-integratie? En wat zijn belemmerende factoren? 

‘We moeten meer moed opbrengen 

gedurfde stappen te zetten’


