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Spagaat tussen  
re-integratie en  
passende arbeid

Aan de ene kant worden werkgevers geprikkeld om arbeidsongeschikte werknemers te re-integreren  
en aan de andere kant moeten arbeidsongeschikte werknemers passende arbeid accepteren. Dit klinkt  
heel eenvoudig, maar is het in de praktijk niet. Integendeel.

De theorie zegt dat werkgevers conform artikel 

7:658a lid 1 BW arbeidsongeschikte werknemers 

passende arbeid aan moeten bieden. Passend wil 

zeggen: ‘alle arbeid die voor de krachten en 

bekwaamheden van de werknemer is berekend, 

tenzij aanvaarding om redenen van lichamelijke, 

geestelijke of sociale aard niet van hem kan worden 

gevergd’. In eerste instantie dient de werkgever 

binnen het eigen bedrijf passende arbeid aan te 

bieden door het eigen werk van de werknemer aan 

te passen of werk in een andere functie aan te 

bieden. Als dat niet lukt, dient de werkgever de 

werknemer bij een andere organisatie te laten 

re-integreren. Op zijn beurt is de werknemer 

conform artikel 7:660a sub c BW verplicht om 

passende arbeid te accepteren. Tot zover de theorie. 

In de praktijk blijkt echter dat het niet goed lukt om 

passende arbeid te vinden en om de werknemer 

passende arbeid te laten accepteren. Hoe kan het 

dat we in een spagaat zitten? Dat heeft naar mijn 

mening twee redenen: het is onduidelijk wanneer 

werk passend is en de werknemer is maar beperkt 

bereid om werk te accepteren dat hij niet wil. Ik ga 

uitgebreider in op beide punten en ga ook in op de 

vraag hoe het beter mogelijk is om de werknemer 

passende arbeid te laten accepteren.

Wat is passend werk?
De theorie is duidelijk, werk wat past bij de 

werknemer als persoon en bij diens beperkingen is 

passend. Maar hoe wordt dit in de praktijk bepaald? 

De werkgever kent zijn werknemer over het 

algemeen goed. Op basis van het arbeidsverleden, 

de persoonlijke relatie en het cv, is de werkgever 

over het algemeen goed in staat om aan te geven 

wat de werknemer kan. Tot zover geen probleem. 

Vervolgens zal er gekeken moeten worden naar  

de beperkingen van de werknemer en de daaruit 

voortkomende belemmeringen om aan loon-

vormende arbeid deel te nemen. Dit is een  

stuk lastiger. Een bedrijfsarts is in staat om de 

beperkingen aan te geven. De hamvraag is 

vervolgens welke banen er passen gegeven de 

beperkingen. 

UWV heeft handig hulpmiddel
Maar wie kent alle banen die er in Nederland te 

verkrijgen zijn? Geen arbeidsdeskundige, geen 

leidinggevende, geen P&O’er die dit weet. De 

paradox is dat UWV na twee jaar nagaat of er 

arbeidsmogelijkheden zijn. Feitelijk toetst UWV of 

een werkgever wel alle passende arbeidsmogelijk-

heden heeft onderzocht. Arbeidsdeskundigen bij 

UWV weten dit ook niet uit hun hoofd. Echter, zij 
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hebben een handig hulpmiddel ter beschikking: het 

Claimbeoordelings- en Borgingssysteem (CBBS).  

Daar zitten bijna 6.000 functies in. UWV heeft dus  

een systeem ter beschikking waar werkgevers niet 

tegenop kunnen. De arbeidsdeskundigen matchen  

de beperkingen (volgens de FML) met de functie-

belastingsprofielen van 6.000 functies. En zo wordt 

bekeken wat passend is voor de arbeidsongeschikte 

werknemer.

Wil de werkgever dit hiaat met UWV overbruggen,  

dan zou er dus eigenlijk een vergelijkbare methode 

gehanteerd moeten worden, waarbij werkgevers zelf 

een ‘mini-UWV’ worden en zelf dan ook in staat zijn 

om de match te maken die UWV ook maakt. Niet alleen 

zijn werkgevers dan in staat om passende arbeid te 

duiden, maar is er ook een bijkomend voordeel dat  

de kans op een loonsanctie een stuk kleiner wordt. 

Immers, UWV kan dan niet meer stellen dat er passende 

arbeidsmogelijkheden gemist worden.

Wat wil de werknemer?
Een ander dilemma is hoe de werknemer gemotiveerd 

kan worden om passende arbeid te accepteren. De wet 

is streng: als de werknemer weigert om passende 

arbeid te verrichten, mag de loondoorbetaling gestaakt 

worden (artikel 7:629 lid 3 sub c BW juncto artikel 

7:629 lid 7 BW). En de wetgever gaat nog verder: de 

arbeidsovereenkomst mag ook ontbonden worden.  

Het ontslagverbod bij ziekte wordt doorbroken als de 

werknemer weigert om passende arbeid te verrichten 

(artikel 7:670a lid 1 BW).

Strenger kan niet. Dit lijkt een enorme stok achter de 

deur om de werknemer te ‘motiveren’ om passende 

arbeid te accepteren. In de praktijk blijkt echter dat er 

weinig gebruikt wordt gemaakt van de mogelijkheden 

die het BW werkgevers biedt. Het is voor de werk-

gevers het ultieme sanctiemiddel, een straf voor 

ongewenst gedrag. Het is ook een laatste redmiddel  

als de werknemer niet wil meewerken.

Eigen wil sterkste motivatiebron
Krachtiger zou zijn als de werknemer niet ‘gemotiveerd’ 

wordt met wetsartikelen, maar met zijn eigen wil. De 

eigen wil is de krachtigste motivatiebron. De afgelopen 

decennia is de werknemer gewend geraakt dat er  

ruime sociale voorzieningen en verzekeringen waren 

die hem financieel helpen als hij langdurig arbeids-

ongeschikt wordt. De laatste 10 jaar is dit behoorlijk 

veranderd. Alleen, de werknemer weet dit vaak nog 

niet, of hij realiseert zich de gevolgen niet goed. Als  

de werknemer wordt voorgerekend wat de financiële 

gevolgen zijn van zijn arbeidsongeschiktheid 

gedurende de eerste twee ziektejaren en de WGA-

periode, dan schrikt hij. Het inkomen daalt in het 

tweede jaar al snel van 100% naar 70% (afhankelijk  

van de cao of afspraken die de werkgever gemaakt 

heeft met zijn werknemers) en in de WGA-periode  

kan het inkomen verder dalen naar bijstandsniveau.  

Het financiële ‘spook’ dat in de verte lonkt is niet 

rooskleurig.

‘Werken is het beste medicijn  

om weer arbeidsgeschikt te worden’

De financiële situatie van de werknemer zal zeker 

kunnen motiveren, maar nog veel belangrijker acht ik 

het dat de werknemer aan het werk is. De krachtigste 

motivatiebron is de werknemer duidelijk maken dat 

werk belangrijk voor hem is: 

• Werken biedt financiële zekerheid.
• Werken biedt ontplooiingsmogelijkheden.
• Werken geeft arbeidsgeluk.
• Werken biedt de mogelijkheid om contacten  

op te doen.

Werk is de beste sociale uitkering!

Werken is belangrijk voor je identiteit, het bepaalt  

voor een deel wie je bent. Als het lukt om werknemers 

dit in te laten zien, is de stap naar het accepteren van 

passende arbeid een stuk kleiner geworden. En als de 

werknemer weer een baan heeft gevonden die bij  

hem past, kan hij altijd vanuit deze baan weer verder 

solliciteren naar ander werk. Werken is het beste 

medicijn om weer arbeidsgeschikt te worden. n


