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Het thema gezondheid en
arbeid staat nog in de
kinderschoenen

Geachte lezer,

Van regizeuren naar regisseren

Twee dagen met zeventien verschillende workshops op het vakgebied van

Dit nummer staat in het teken van de VeReFi Zomermarkt van 15 en 16 juni.

CS Opleidingen
volop in ontwikkeling

verzuim, arbeidsongeschiktheid en re-integratie. Voor elk wat wils dus. Zo

Ziekte of disfunctioneren?
Dossiervorming is noodzaak!

wetgeving en jurisprudentie, financierings- en uitvoeringsoplossingen voor

Re-integratie: vooral een
kwestie van samenwerken!

voor het Eigen Regie Model en het voorkomen van verzuim bij reorganisaties.

Gespreksvoering bij
ziekteverzuim: een vak apart

een artikel te schrijven over hun workshop. Zo krijgt u een mooi beeld van

Nieuwe toepassingen binnen
VeReFi

werd er onder meer stilgestaan bij de actualiteiten op het gebied van sociale
ZW en WGA, de gevolgen van het rapport van Autoriteit Persoonsgegevens
Voor deze CS Verbindt hebben we de sprekers op de Zomermarkt gevraagd
wat de Zomermarkt te bieden heeft.
Daarnaast vindt u een interview met prof. dr. Nicolette van Gestel over de

Presteren, duurzaamheid en
een laag verzuim gaan samen

sociale zekerheid in Nederland. Wat is er volgens haar misgegaan met de

Bedrijfsarts en casemanager:
van dwangbuis naar
maatkostuum

zij van de loondoorbetalingsperiode van 2 jaar? Ook spraken we met Emile

WGA-lasten beperken?
Maak altijd bezwaar bij einde
wachttijd!
15 jaar Wet Verbetering
Poortwachter: tijd voor
bezinning
Financiering en uitvoering
ZW en WGA: 2016 is hét jaar
om te beslissen wat u gaat doen
Hoe ga je om met ziekteverzuim
in combinatie met arbeidsgerelateerde problematiek?
Casemanager kan helpen
mediation sneller en effectiever
in te zetten

re-integratie van arbeidsongeschikten in de afgelopen 20 jaar? En wat vindt
van der Linde, directeur van arbodienst GOED. Is het einde van het Eigen
Regie Model nabij of liggen er nog kansen?
Anders dan de vaste lezers van ons gewend zijn, besteden we dit keer ook
aandacht aan onszelf. De ontwikkelingen bij CS staan namelijk niet stil:
zo komen we met nieuwe specialisatiecursussen in ons Plusprogramma én
een nieuw register voor casemanagers.
Kortom: een zeer gevarieerd nummer dit keer. Wij wensen u veel leesplezier
en wie weet, ontmoeten we elkaar op de volgende Zomermarkt!
Marjol Nikkels-Agema
Herwin Schrijver

Voorkom verzuim,
reorganiseer gezond!
Er speelt nog iets,maar dat staat
los van het verzuim
De OR en de bedrijfsarts
Traditioneel falen of
innovatief scoren?

CS Verbindt!

CS Verbindt vaker ontvangen?
CS Verbindt is het magazine van CS Opleidingen: de school voor beroepsonderwijs op het gebied van sociale zekerheid. CS Verbindt komt drie
keer per jaar uit. Wilt u het magazine GRATIS ontvangen? Schrijf u dan in
via www.csverbindt.nl. Hier kunt u ook alle voorgaande nummers inzien.

3

Prof.dr. Nicolette van Gestel is cum laude afgestudeerd in de Sociale Geografie
(1985) en gepromoveerd in Beleidsanalyse en Bestuurskunde aan de Radboud
Universiteit (1994). Sinds april 2012 is ze verbonden aan TIAS als gewoon
hoogleraar Nieuwe Sturingsvormen in Sociale Zekerheid en Arbeidsvoorziening.
Nicolette is kroonlid van de Sociaal-Economische Raad (SER) en lid van diverse
advies- en toezichtcolleges. Ze heeft diverse boeken op haar naam staan, zoals
Het hervormingsmoeras van de verzorgingsstaat en Toekomst van de Sociale
Zekerheid: over provisie, preventie en participatie.

‘Het thema

arbeid en gezondheid

staat nog in de kinderschoenen’

Never a dull moment in de wereld
van de sociale zekerheid. De
ontwikkelingen blijven elkaar in
rap tempo opvolgen. Met wie kun
je het daar beter over hebben dan
met prof. dr. Nicolette van Gestel,
die al jaren de sociale zekerheid in
Nederland onderzoekt. Marjol
Nikkels sprak met haar over wat er
goed en minder goed is gegaan.

Fotograaf: Christiaan Krouwels
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Als we het ergens niet goed hebben

deel van de arbeidsmobiliteit gaat niet langs de

gedaan de laatste 20, 30 jaar dan is het

mens die in de sociale zekerheid zit. Werkgevers

op de re-integratiemarkt. De resultaten van

zijn niet gericht op iemand uit de bijstand of WW.

tweede-spoor-trajecten zijn bedroevend.

Dus wie zich beijvert om iemand uit de bijstand

Waar is het fout gegaan? Hebben we het

te plaatsen, begint al met een achterstand.

de re-integratiepartijen niet te makkelijk
gemaakt in de financieringsmodellen, zodat

In 2001 heeft de overheid met de wet SUWI

ze alleen de krenten uit de pap konden halen

besloten: als we het niet zelf kunnen, dan kunnen

en zich konden inzetten voor mensen die

we de re-integratie beter uitbesteden. Maar het

toch al wel gere-integreerd zouden zijn?

aannemen van de goede partijen om re-integratie
uit te voeren vereist kennis. De uitbestedende partij

“Dan heb je over het systeem sinds 2002, de

moet wel verstand hebben van wat de uitvoerende

privatisering van de re-integratiemarkt. Als we

partij doet. Zowel bij UWV als gemeenten was er

terugkijken, is het feit dat de resultaten van re-

destijds te weinig kennis van het werk dat gedaan

integratie niet voldoen aan de verwachtingen

moest worden en ook van de arbeidsmarkt waarop

eigenlijk een constante. Dat zou dus onafhankelijk

ze gingen opereren. Dat is een basic fout geweest,

kunnen zijn van of het nu privaat of publiek

maar dat zie je vaker. Reorganisaties draaien niet

geregeld wordt. De vraag is: in hoeverre ben je in

zelden om het afkomen van wat we niet meer

staat om de vraag naar arbeid te beïnvloeden en dan

willen. Terwijl het zou moeten gaan om een

met name voor de mensen waaraan de werkgever

doordachte keuze voor iets nieuws en beters.”

niet direct denkt? We hebben daarbij nooit goed
gedefinieerd wat we willen bereiken. Eigenlijk

WVP vooral succes voor grote bedrijven

geldt voor re-integratie: het is niet goed of het

Er zijn ook wel succesvolle wetten geweest,

deugt niet. Richt je je op plaatsingscijfers dan maak

zoals Poortwachter. En wat je nu ziet binnen

je de grootste kans op succes als je je focust op

verzuim is dat casemanagers sturing zetten

mensen die dichtbij de arbeidsmarkt staan en die

om al binnen 2 jaar werknemers te detacheren

het misschien zonder jou ook wel gered hadden.

bij een ander bedrijf. Je ziet de druk toenemen

Richt je je op de kansarmen, dan kost meer tijd,

om het werk ook echt te gaan organiseren.

moeite en geld. De trajecten duren langer, dus

Weliswaar vooral bij grote bedrijven, maar

de plaatsingscijfers zijn lager. Als je terugkijkt in

de gedachtenvorming daarover gaat beter.

de geschiedenis van de arbeidsbureaus, dan zit
er een structureel dilemma tussen rechtvaardige

"Dat is wel een belangrijk onderscheid: grotere

of doelmatige arbeidsvoorziening. Hoe meer

bedrijven kunnen die expertise ontwikkelen en

doelmatig je mensen aan het werk krijgt, hoe

daar beter in worden. Poortwachter lijkt vooral een

minder rechtvaardig het lijkt en andersom.“

succes voor grote bedrijven en minder voor de grote
groep mkb-bedrijven. Een deel van het succes ging

Uit onderzoek onder onze relaties blijkt dat

trouwens al aan deze wetgeving vooraf: begin jaren

52% moeite heeft passende arbeid aan eigen

90 had je al 2 weken loondoorbetaling, daarna

werknemers aan te bieden, laat staan dat ze

6 weken en in 1996 kwam WULBZ met een jaar

re-integratiekandidaten van andere bedrijven

doorbetaling, pas in 2004 werd het twee jaar. Als je

kunnen plaatsen.

kijkt naar de verzuimcijfers, dan zie je de grootste
daling al tussen 1990 en 1996, dus nog voordat het

CS Verbindt!

“Dat is natuurlijk ook een verklaring voor waarom

eerste jaar loondoorbetaling geïntroduceerd werd.

resultaten van re-integratie tegenvallen. Een groot

Dus kleinere stappen dan 1 jaar hadden al effect.
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En voordat de WAO omgezet werd in WIA, was al

re-integratie is prima, maar doen we het qua

de grootste teruggang in instroom door een enorme

uitvoering wel optimaal? In Duitsland is bijvoor-

herkeuringsoperatie. Een deel van de wetgeving

beeld de begeleiding buiten de onderneming

was dus eigenlijk mosterd na de maaltijd, en in een

georganiseerd. Die mensen doen het dagelijks en

aantal opzichten ook erg drastisch. Wellicht uit angst

hebben dus de expertise. Zij kunnen ook verplicht

dat we anders weer terug zouden vallen in het oude

werkplekaanpassingen opleggen. Ook voor de

gedrag waarin werknemers te makkelijk in de WAO

werknemer kan zo’n externe, onafhankelijke

kwamen.

partij prettig zijn. Het zou goed zijn om de
verschillende systemen eens grondig te

In Europa zijn we een extreem geval: gemiddeld

vergelijken.”

betalen werkgevers het loon van zieke werknemers
slechts één maand door. Dat wil niet zeggen dat

De bedrijfsarts is ook een onafhankelijke

ze het in andere landen per se slechter doen in

partij, hoewel dat door sommige partijen

verzuimbestrijding. In Duitsland zie je bijvoorbeeld

enigszins in twijfel wordt getrokken, omdat

sinds 1990 een vergelijkbare daling in verzuim,

de werkgever de rekening betaalt. Hoe kijk

terwijl zij een relatief korte periode van loondoor-

je tegen die discussie aan?

betaling kennen en een heel ander systeem voor
re-integratie hanteren. Je moet dus voorzichtig

“Professionals hebben hun eigen expertise en

zijn om effecten een-op-een terug te rekenen

ze laten zich niet zomaar leiden door wat iemand

naar interventies.

anders vindt. Het lijkt me sterk dat bedrijfsartsen
niet onafhankelijk zijn. Wel hebben ze een lastige
positie tussen werknemer en werkgever in.

‘Een deel van de wetgeving
was mosterd na de maaltijd’

Werknemers hebben bij verzuim wel een dubbel
zwakke positie: ze zijn ziek én ze kennen de
wetgeving niet. Dus zeker bij langdurig zieken
zou er best ondersteuning mogen komen om
de positie van de werknemer te versterken. In
Denemarken bijvoorbeeld vervult de vakbond
vaak die rol.”

Preventie nog in de kinderschoenen

Nog een wereld te winnen

Bovendien moet op het gebied van preventie nog

Ja, maar werkgevers zeggen: het volledige

veel gebeuren. Terwijl preventie toch het achter-

risico ligt bij ons. We hebben nu de discussie

liggende idee was bij de wetgeving; als een

over de lengte van de loondoorbetaling-

werkgever het voelt in de portemonnee zou hij bij

periode bij ziekte, hoewel die vooral gericht

een afdeling met bijvoorbeeld veel rugklachten

is op het mkb. Vind je het een goede zaak als

bedenken: daar moeten we toch iets aan gaan doen.

de loondoorbetalingsperiode korter wordt?

Je ziet dat het daar vaak blijft steken, er wordt meer
ad hoc naar individuele cases gekeken. De leiding-

Het grote nadeel van de loondoorbetaling is het

gevende heeft bovendien als primaire taak om de

averechts effect op het aannemen van mensen

afdeling te laten functioneren. De tijd die gaat

waarvan verwacht wordt dat ze mogelijk sneller

zitten in verzuimbegeleiding en de kennis die

ziek worden. Het is lastig, want we willen dat

nodig is om dat goed te doen: dat is veel gevraagd.

werkgever en werknemer verantwoordelijkheid
nemen voor ziekte en preventie én we willen ook
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Het basisidee dat bedrijven ook medeverantwoor-

dat iedereen een plekje op de arbeidsmarkt krijgt.

delijk zijn voor het voorkomen van verzuim en

Dat wringt.

eigenlijk moeten zeggen: Waar ligt de duur van de

Nederland naar 2% verzuim helpen,
dit is de ambitie van Synthra.

loondoorbetaling die wel effectief is om ervoor te

Wij geloven dat gezonde werknemers de basis zijn voor het succes

zorgen dat bedrijven serieus aandacht aan verzuim

en continuïteit van een organisatie. Daarom ondersteunen wij

blijven besteden? En dan ook vooral aan preventie.

werkgevers bij het structureel terugbrengen van verzuim en WGA-

Het is echter geen eenvoudig punt, want je zou

En die duur moet dan weer niet zo lang zijn, dat

instroom naar een absoluut minimum.

mensen met een beperking niet meer aangenomen

Hoe?

worden.
Los van de duur van de loondoorbetaling staat
het thema arbeid en gezondheid nog in de kinder-

De werknemer staat bij ons centraal. Wij laten hem met onze
dienstverlening de mogelijkheden en het belang van arbeid in zien:

schoenen. We hebben een begin gemaakt, vooral
gericht op kostenreductie maar nog weinig op

Bij ons doet de werknemer zelf een aanvraag tot
Loondoorbetaling bij Ziekte (LBZ) in het door ons
ontwikkelde Arbeidsdeelnamesysteem.

duurzame inzetbaarheid. Het verzuim is teruggedrongen, maar als je kijkt naar de stand bij vanwerk-naar-werktrajecten, het onnodig verlies van
arbeidsproductiviteit en de beperkte investeringen

Het Arbeidsdeelnamesysteem is de door Synthra

in employability valt er nog een wereld te winnen.

ontwikkelde online software waarmee wij werkgever

De vrijblijvendheid moet eigenlijk van alle kanten

en werknemer ondersteunen in alle activiteiten

opengebroken worden. Je wilt natuurlijk geen big

rondom verzuim en arbeid.

brother maatschappij, maar het is ook raar om te
zeggen: je ziet maar, je keuzes zijn tegen ieders

In dit systeem objectiveert de werknemer ook zijn

advies in, maar dat is jouw zaak. Want we betalen

eigen belastbaarheid met de Mogelijkheden- en

er wel met zijn allen voor.”

BelemmeringenLijst (MOBEL).

Verder bieden wij ondersteuning met ons

De vrijblijvendheid moet eigenlijk van
alle kanten opengebroken worden

Multidisciplinair Team (MDT). Hiermee verzorgen wij
een bedrijfsarts, medicam, psycholoog, fysiotherapeut
en verzuimmanager.

Resultaat
Volgens de beleidsregels van de Autoriteit
Persoonsgegevens mag een werkgever
helemaal niets medisch meer weten over
de werknemer. Wat vind je daarvan?

Een arbeidsdeelname van 98%
Voorkomen van Ziektewet- en WGA-instroom
Financiële besparing op verzuim en arbeidsongeschiktheid
Eﬀectieve tijdsbesteding in de beheersing van verzuim
De werknemer is verantwoordelijk (de casemanager)

“Dat is bedoeld in het voordeel van de werknemer,
maar de vraag is of het niet in diens nadeel werkt.
Werkgevers en leidinggevenden hechten aan
transparantie en willen weten waar ze aan toe zijn.
Het klinkt ook allemaal wat krampachtig. Door de
juridisering zijn HR-mensen een beetje hun rol kwijt

SYNTHRA
werken in eigen regie

als intermediair tussen werkgever en werknemer en
bang om de schuld te krijgen als iets fout loopt. Daar
zijn bedrijfsartsen ook bang voor en dat lijkt me

info@synthra.nl | 010-4045380 | www.synthra.nl

geen goede ontwikkeling.”
CS Verbindt!
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Van regizeuren naar regisseren
Is het Eigen Regie Model failliet of
zijn er nieuwe kansen?
Er zijn voortdurend discussies over privacy. Met als voorlopig hoogtepunt (of
dieptepunt) het rapport van de Autoriteit Persoonsgegevens over Abrona en de
Beleidsregels De zieke werknemer. Heb je de leidinggevenden van je organisatie
of opdrachtgever eindelijk getraind in hun rol – mogen ze ineens niets meer.
Wiens belang wordt hiermee nu gediend? Is dit het einde van het net-groeiende
Eigen Regie Model? Of liggen er ineens veel nieuwe kansen? Marjol Nikkels
sprak erover met Emile van der Linde van arbodienst GOED.

“Ik heb de vraag of ERM failliet is voorgelegd aan
ons klantenpanel van 12 tot 15 HR-professionals. Wat
hen verbaast, is dat de angst regeert in verzuimland.
ERM is al jaren in ontwikkeling. Nu is iedereen
opeens bang door een rapport van een nietwetgever. Zij zeggen: ‘Al die arbodiensten zijn veel
te intern gericht, hebben het over privacy, Abrona,
second opinion van de bedrijfsarts en noem maar
op. Wij zitten niet zo diep in de materie en kunnen
het allemaal niet volgen. Kom eens met visie. Vertel
waar je voor staat en kom met concrete
oplossingen’.

Tijd van pakketje A of B aanbieden is voorbij
De tijd dat een arbodienst kon zeggen: jij hebt 1000
medewerkers en 5% verzuim dus is pakketje B goed
voor je, is voorbij. Als wij een presentatie geven bij
een bedrijf vraag ik een grote groep met diverse
disciplines bij elkaar: HR, OR, finance en enkele
leidinggevenden. Als je dan een aantal vragen
stelt en ze met elkaar laat praten, kom je erachter
dat ze verschillend denken over verzuim. Dat is
interessant, want wat willen ze dan van jou als
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dienstverlener? Is de focus op inzetbaarheid,

het allemaal in de taal. Leg je de focus op mogelijk-

arbeids- of ziekteverzuim? Gaat het over Integraal

heden en bevlogenheid? Of leg je de focus op

Gezondheids Management of Eigen Regie? En

regels en sancties? Het gaat erom dat mensen zich

vooral waarom – wat is de visie achter die keuze?

gehoord voelen en dat ze een bepaalde mate van

Goed werkgeverschap, kostenbesparing of…?

regie hebben, dat ze inspraak hebben. En dat
leidinggevenden zich gesteund voelen in hun rol.

De financieel verantwoordelijke is vooral bezig
met organisatiekosten en –risico’s. HR is primair
bezig met inzetbaarheid en het rendement van de
samenwerking. En als we dan aan leidinggevenden

‘Wat heb je nodig om optimaal

vragen of ze goed inzetten op loonwaarde, hebben

inzetbaar te blijven?’

ze geen idee waar we het over hebben. Terwijl ze
dan soms al 5 jaar bezig zijn met een vorm van eigen
regie. Dan vraag ik me af: hoe is de rolverdeling?
Als je kiest voor Eigen Regie moeten ieders rollen
helder zijn: wat is de taak van HR, van de
leidinggevende, van de werknemer en van de

Beter dan de norm

casemanager? Wie doet wat en wanneer? En

Vaak zeggen bedrijven: we willen de norm halen,

bovenal, spreken ze elkaar aan op de rol of toch

4% is gemiddeld in de branche, dus wil ik 4%. Dat

nog steeds op de persoon? Vaak kiezen ze voor

vind ik raar, waarom zou je het niet beter willen

ERM omdat dat het goedkoopste abonnement van

doen dan gemiddeld? Het verzuim kan in veel

de arbodienst is. Terwijl we ook zien dat er grote

organisaties omlaag. Van 6% naar 2% is op zich niet

risico’s aan zitten.

moeilijk. Op 2% blijven wel. Dat lukt alleen als we
verzuim en inzet anders benaderen dan we gewend

Waar wordt die Eigen Regie neergelegd?

zijn en mensen verantwoordelijk maken voor hun

Je ziet bij steeds meer bedrijven de vraag spelen:

eigen inzetbaarheid. Stel elkaar constant de vraag:

waar leggen we die Eigen Regie eigenlijk? Een

‘Wat heb je nodig om optimaal inzetbaar te zijn?’

aantal trendsettende bedrijven gaat daarin heel ver.
Zij zeggen: wij als werkgever gaan faciliteren dat

Juist binnen verzuim heb je veel wettelijke

elke medewerker zijn eigen regie kan bepalen.

kaders. Wij geloven niet dat een leiding-

Elke werknemer krijgt een budget, dat kunnen ze

gevende casemanager kan zijn, omdat de

bijvoorbeeld gebruiken voor een aantal preventieve

materie te complex is. Wat er nu vaak gebeurt,

coachingsgesprekken per jaar. Er zijn een aantal

is dat de leidinggevende oordeelt over arbeids-

medewerkers die wat ouder zijn en twijfelen of

ongeschiktheid. Dat mag niet, maar zo wordt

ze dit werk kunnen doen tot hun 67e; daar praten

ERM wel ingevuld. De leidinggevende typt vaak

we nu al mee om te zien wat ze willen en kunnen:

letterlijk wat de werknemer heeft gezegd. In

focus op mogelijkheden dus.“

de verzuimsystemen barst het van de medische
termen.

Ja, maar past dat niet vooral bij bedrijven met
veel hbo’ers?

“We hebben vorige week een verzoek neergelegd

“Nee, dat maakt niet uit. We denken mee qua beleid

bij twee grote aanbieders van verzuimsystemen:

en strategie bij een bedrijf met fors verzuim, dat het

zorg er nu eens voor dat als iemand iets typt wat niet

helemaal anders wil doen. Zij hebben aan iedereen

mag, dat automatisch verandert in iets dat wel mag.

gevraagd: wat heb je nodig om inzetbaar te blijven?

Een klant wil niet bezig zijn met of iets griep heet of

In een jaar tijd is het verzuim naar 2% gegaan en de

energetisch beperkt. Het moet gewoon lopen en de

medewerkerstevredenheid naar 8. En in essentie zit

risico’s moeten afgedekt zijn. Wendel Slingerland,
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zelf bedrijfsarts, schreef hier een prachtig artikel

invoeren – moet je er proactief ‘bovenop zitten’.

over – op dit vlak voorkom je ‘gedoe’ tussen

Train en coach leidinggevenden zodanig dat ze

leidinggevenden en medewerkers omdat de

externe partners zoals arbodiensten steeds minder

onduidelijkheid uit het gesprek wordt gehaald.

nodig hebben. Aan een aantal dossiers zullen we
aandacht moeten geven en de rest kan intern

In ons klantenpanel hoorde ik een HR-manager

worden opgepakt met een goed gesprek.

zeggen: ‘We zijn in Nederland totaal geschoffeld.
We geven 26 miljard euro per jaar uit aan verzuim,

De taak van de professionals bij ons is: in beweging

maar ik kan het niet uitleggen aan het moederbedrijf

houden van het dossier. Geen stilstand. Wij stellen

in de VS of Engeland. Het is zo’n ondoorzichtige

aan iedere werknemer in essentie de vraag: wat heb

materie’. Je ziet langzamerhand een sue-cultuur

je nodig? Je moet de belangen duidelijk maken: wat

ontstaan: aanbieders zoals arbodiensten worden

wil je nu bereiken? Medewerkers zijn volwassen

verantwoordelijk gesteld voor een loonsanctie.”

mensen. Als je hen vooraan zet bij hun eigen
re-integratie en ze regie laat voeren op hun plan

Ik zeg altijd: elke werkgever krijgt de

van aanpak committeren ze zich meer.

loonsanctie die hij verdient, want loonsancties
zijn niet nodig. Er gebeurt van alles en met de

Jij werkt met casemanagers omdat de leiding-

beste bedoelingen, maar vaak wel net het

gevende die regie niet zelf kan nemen. Als je

verkeerde. HR moet helder hebben wat het

als leidinggevende een moeilijk gesprek moet

overgangsmoment is om een dossier over te

voeren met je werknemer en je moet volgende

dragen aan een professional. Dat ze geen

week weer samen verder, dan is dat is erg

medische dingen mogen opschrijven is niet

ingewikkeld.

echt nieuw, het is alleen aangescherpt. Het gaat
om het organiseren van werk. Daar hoeven we

“Wij doen veel drie-gesprekken: onze Inzet-

het medisch dossier niet voor te kennen.

baarheidsdeskundigen gaan in gesprek met de
medewerker en aan het einde van het gesprek komt

“Wij zijn blij met systemen zoals TriageExpert.

de leidinggevende erbij om tot concrete afspraken

Daarmee is het voor ons direct helder: is dit een

te komen. Wij bereiden het Plan van Aanpak voor

risicodossier of niet. We kunnen vrij concreet

en zeggen tegen de medewerker: wat heb je nodig

aangeven in welk dossier tijd zal gaan zitten en in

om tot een concreet opbouwschema te komen? Dat

welk dossier niet en waarom. Sommige leiding-

werkt prima: de medewerker voelt zich gehoord en

gevenden hebben snel in de gaten hoe het werkt.

houdt zich eraan.

Anderen leren het nooit. Of laten het liever aan ons
over omdat ze vinden dat ze wat anders te doen
hebben. Je hoeft inderdaad geen medische kennis
te hebben om te sturen op mogelijkheden.

Aandacht, aandacht, aandacht
Mensen vragen wel eens: wat is het geheim van een
goede arbodienst? Waarom gaat het verzuim in de
ene samenwerking fors omlaag en bij de ander niet?
Dan zeggen wij: door de 3 a’s: aandacht, aandacht,
aandacht. Juist met de specialistische kennis die
soms nodig is, de behoefte aan een snelle risicoanalyse en de volle agenda’s bij leidinggevenden –
vooral bij organisaties die een vorm van zelfsturing
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Vaak zeggen bedrijven: we willen eigen regie.

alleen niet vastleggen. Als het je partner of goede

Oké, maar als er dan iets niet lukt, gaan jullie

vriend(in) was, dan uit je toch ook je zorgen en

dan regisseren of regizeuren? Regisseren is de

geef je aandacht? Daarmee krijg je mensen in

verantwoordelijkheid leggen daar waar die hoort.

beweging.

Regizeuren is ‘ja maar’ roepen, en je verschuilen
achter het vaag of falend beleid. Leidinggevenden

Eigen regie niet failliet

hebben vaak iets van: ik moet nu de klappen op

Eigen regie is wat ons betreft niet failliet: wel

gaan vangen. Wij zeggen: ga het gesprek aan

moet voor iedereen duidelijk zijn wat zijn of haar

vanuit je rol. Je kunt zeggen: ‘Als mens begrijp ik je

rol is, moeten de verantwoordelijkheden liggen

volkomen, maar als leidinggevende moet ik je een

waar ze horen, en moet er gedacht worden in

paar vragen stellen’. Dan blijf je in je rol zitten maar

mogelijkheden in plaats van beperkingen.

is de menselijke kant benoemd, als dat nodig is.

Organisaties hebben juist nu een mooie kans;
ga eens met een aantal ‘stakeholders’ in overleg –

En ja, er wordt veel gezeurd. Dan hoor je als excuus:

HR, leidinggevenden, OR en financiën bijvoor-

‘maar het Abrona-rapport zegt dat we niks mogen

beeld. Wat willen wij als organisatie uitstralen

vragen’. Dat is natuurlijk onzin, alleen al uit

qua inzetbaarheid en verzuim? Wat willen we

medemenselijkheid stel je toch vragen? Je mag

medewerkers meegeven? En hoe creëren we

geen medische vragen stellen, dat is al jaren zo,

begrip en inzicht voor de rollen binnen dit proces?

maar je kunt toch vragen of iemand het wel redt?

Is dat helder, benoem dan samen de concrete doelen

Of dat je iets van hem over kan nemen? Je moet het

en committeer je er collectief aan. Het werkt!

REGIE OP GELDSTROMEN
SOCIALE ZEKERHEID

De opleider voor
arbeidsdeskundigen in het verzuimvak
Voor wie arbeidsdeskundige wil worden

Post Bachelor
Register Arbeidsdeskundige
•

•

Maar ook voor wie al arbeidsdeskundige
is en zich wil specialiseren
•

Regie op Verzuim
Leer welke financieel-juridische gevolgen verzuim

conform het nieuwste curriculum

heeft voor werkgever en werknemer, welke

arbeidsdeskundige opleidingen (CADO)

verplichtingen beiden hebben, hoe en op welke

geaccrediteerd door Hobéon SKO/
Stichting Post HBO Nederland

momenten u actie moet ondernemen
•

Loonwaarde Expert

•

i.s.m. Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Leer hoe u de loonwaarde vaststelt van een

•

beste prijs - kwaliteit

arbeidsongeschikte werknemer (i.s.m. Dariuz)

meer informatie:

www.cs-opleidingen.nl
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CS Opleidingen
volop in ontwikkeling
voor studeren en is dan beslist niet klaar: de verande-

Het werd afgelopen april volop getwitterd:
Nederlandse ondernemers en HR-verantwoordelijken
in het MKB hebben een groot kennisgebrek over
langdurig verzuim*. Hierdoor lopen bedrijven
onnodige financiële risico’s: de kosten van een langdurig zieke medewerker kunnen oplopen tot 200.000
euro. Ook de beleidsregels van de Autoriteit
Persoonsgegevens laten zien dat opleidingen steeds
belangrijker worden. En bij wie kunt u nu beter een
opleiding op dit gebied volgen dan bij CS Opleidingen,
dé school voor beroepsonderwijs op het gebied van de
Sociale Zekerheid?

ringen blijven elkaar immers in hoog tempo opvolgen.
Dat is ook de reden dat CS aandacht blijft besteden
aan professionalisering. Natuurlijk houden we onze
kernopleidingen up-to-date, maar we bieden daarnaast diverse aanvullende opleidingen in het PLUSprogramma. Ook delen we kennis en knowhow en
handige tools via ons kennisplatform VeReFi. Zo
kunnen casemanagers zich blijven ontwikkelen en
specialiseren.

Nieuw register voor casemanagers
Die constante aandacht voor professionalisering en de
snelle veranderingen binnen het wettelijk kader maken

CS Opleidingen biedt diverse gecertificeerde register-

dat het vakgebied van de register casemanager zich

beroepsopleidingen aan, zoals Regie op Verzuim, Regie

momenteel zeer snel doorontwikkelt. We zien nu naast

op Ziektewet, Post Bachelor Register Casemanagement

de verzuimbegeleiding nieuwe disciplines ontstaan:

en Post Bachelor Register Arbeidsdeskundige. Hiervoor

bijvoorbeeld de casemanager als risk manager sociale

werken we samen met tal van organisaties zoals de

zekerheid of als complementair teamlid van de bedrijfs-

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Het Actuarieel

arts binnen een verlengde-armconstructie, controller

Instituut, Dariuz, CPION, SKO Hobéon, de Stichting

op UWV-beschikkingen, schadelastbeheerser bij een

Post Hoger Beroeps Onderwijs, etc.

verzekeraar/tussenpersoon of initiatiefnemer voor de
zogenaamde Kompasgesprekken als voorbereiding op

Door alle opleidingen loopt de rode draad dat de

een mogelijk mediationtraject.

student het sociale karakter van de opleiding moet
weten te combineren met de bedrijfseconomische

De behoefte aan specialistische verdieping heeft

aspecten die bij onderwerpen over sociale zekerheid

geleid tot een andere ontwikkeling: de oprichting

horen. Zo leert een register casemanager bijvoorbeeld

van een nieuw register voor casemanagers voor deze

niet alleen hoe de regie te voeren op verzuimbegeleiding

specialisaties. Daarom komt er als aanvulling op het

maar ook op de grote geldstromen, met name waar het

register van de RNVC het register voor de VeReFi

gaat om verzuim en arbeidsongeschiktheid.

Register Adviseur. Dit register is voor casemanagers
die een of meerdere specialisatie-studies hebben
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Blijven ontwikkelen en specialiseren

gevolgd: zij mogen de titel VRA met de bijbehorende

De overheid heeft sinds 1991 een waslijst aan maat-

aantekening achter hun naam voeren. De aantekening

regelen genomen om verzuim en arbeidsongeschikt-

geeft aan welke specialisatie uit het zogenaamde

heid aan te pakken. Arbowetgeving, Pemba, de Wet

PLUS-programma is gevolgd. Bijvoorbeeld TD voor

verbetering poortwachter, de BeZaVa en ga maar door.

taakdelegatie, MD voor mediation, RSZ voor

Niet gek dat het voor de gemiddelde HR-medewerker

Riskmanagement Sociale Zekerheid, etc. Op deze

niet zomaar te volgen is. Iemand die register case-

manier kunnen andere professionals, organisaties,

manager wil worden moet daar, afhankelijk van het

werkgevers en werknemers zien waarin de betreffende

opleidingsniveau, gemiddeld minstens 300 tot 850 uur

casemanager gespecialiseerd is.

* Onderzoek in opdracht van Aon Nederland

Plusprogramma
Wet & Risico

Kernopleidingen

Plusprogramma
Mens & Werk

Financieel casemanagement op
organisatieniveau

Cursus Casemanagement

Casemanager
Taakdelegatie of
Verlengde arm

Risk Management
Sociale Zekerheid

Regie op
Ziektewet
(verkort)

Regie op
Verzuim

Regie op
Ziektewet

(HBO-niveau)

(HBO-niveau)

Post Bachelor
Register
Casemanager

Post Bachelor
Register
Arbeidsdeskundige

Casemanagement
bij
psychisch verzuim
Gespreksvaardigheden voor
casemanagers

Loonwaarde
Expert

Wet & Risico

Mediationvaardigheden voor
casemanagers

Mens & Werk

Financieel casemanagement op organisatieniveau

Casemanager Taakdelegatie of Verlengde Arm

Leer hoe u de organisatie kunt inrichten om optimaal

Leer hoe u in overleg met en onder verantwoordelijk-

de geldstromen in de sociale zekerheid te benutten en

heid van de bedrijfsarts samenwerkt voor een optimale

onnodige schadelast te voorkomen.

verzuimbegeleiding.

Risk Management Sociale Zekerheid

Mediationvaardigheden voor casemanagers

Leer met behulp van VeReFAST hoe u het zogenaamde

Krijg concrete handvatten voor het begeleiden en

Sociale Zekerheid DNA van een organisatie kunt

activeren van medewerkers met conflictverzuim en

vaststellen en wat daarvan de impact op het risico is.

maak kennis met het voeren van Kompasgesprekken.

Een unieke en innovatieve opleiding
Casemanagement bij psychisch verzuim
Regie op Ziektewet

Leer hoe u de signalen voor psychisch verzuim herkent

Leer alles wat u moet weten over de wet BeZaVa en

en hoe u hierover met de werknemer in gesprek gaat.

de gevolgen voor uw organisatie. Een belangrijk
onderwerp, of u nu eigenrisicodrager wordt of niet.

Gespreksvaardigheden voor casemanagers
Ontdek welk gedrag welke reacties oproept en oefen

Loonwaarde Expert

met complexe communicatieve situaties.

Leer hoe u de loonwaarde vaststelt van een arbeidsongeschikte werknemer. In samenwerking met Dariuz
behandelen we dit belangrijke onderwerp.

Voor meer informatie:

www.cs-opleidingen.nl
CS Verbindt!
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Auteur: Ruud de Quay, arbeidsrechtadvocaat en mediator 2 BW Advocaten

Ziekte of disfunctioneren?
Dossiervorming is
noodzaak!
De Wet Werk & Zekerheid blijft de gemoederen bezighouden. De bedoeling was
het arbeidsrecht en ontslagrecht eenvoudiger te maken. Inmiddels zijn we bijna
een jaar verder: als er één ding echt duidelijk is geworden, is dat dit niet gelukt is.

In de WWZ zijn de ontslaggronden strak omlijnd,

medewerker is die daarbij een cruciale rol vervult,

zoals disfunctioneren (art 7:699 lid 3 sub BW).

zijn een aantal principes uit het Poortwachterproces

Daardoor is dossiervorming sinds 1 juli 2015 nóg

ook goed bruikbaar in situaties waarin een werk-

belangrijker geworden dan het al was.

nemer niet meer goed (genoeg) functioneert. Juist

Dossiervorming levert voor menig werkgever

HRM-medewerkers kunnen hierbij het verschil

nogal eens problemen op: vaak worden klachten

maken: de HRM-medewerker vervult immers een

over achterblijvend functioneren niet helder en/of

cruciale rol om de niet (of niet goed) functionerende

niet tijdig door een leidinggevende gesignaleerd,

medewerkers weer van toegevoegde waarde te

laat staan goed vastgelegd. Ook wordt nagelaten

laten wezen.

om vervolgens de juiste stappen te zetten: voordat
je het weet is de situatie geëscaleerd. En als de
betreffende (niet goed functionerende) werknemer
zich dan ziek meldt, zijn de rapen gaar.

Gevolgen zijn hetzelfde

‘Ook in andere situaties is het
Poortwachterproces goed bruikbaar’

Voor de werkgever zijn de gevolgen van ziekte
en disfunctioneren in feite hetzelfde: zowel een
niet goed functionerende medewerker als een

Immers, in geval van ziekte moet er een

medewerker die vanwege ziekte niet werken kan,

re-integratieplan worden opgesteld; het Plan

is in feite ‘ongeschikt’: beiden zijn niet langer

van Aanpak. Iets vergelijkbaars dient te gebeuren

‘geschikt’ voor de arbeid, terwijl de werkgever

in geval van disfunctioneren: ook de niet goed

intussen wel verplicht blijft om het loon door te

functionerende werknemer dient terug te keren

betalen.

naar zijn oude functieniveau: er moet een verbeterplan worden opgesteld. Beiden plannen dienen
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Juist ook omdat de Wet Verbetering Poortwachter

bewaakt, geëvolueerd en zo nodig ook bijgesteld

duidelijke eisen stelt aan stappen die de werkgever

te worden, met als doel de werknemer weer van

én de werknemer moeten nemen in het kader van

(loon)waarde te laten wezen voor de werkgever

de re-integratie en omdat het vaak de HRM-

(en zichzelf).

Niet alleen bij de ontslaggrond ‘disfunctioneren’

introduceert de WWZ de aanvullende billijke

spelen de Poortwachterplichten een rol: we vinden

vergoeding. De ruimte hiervoor is volgens de

het Poortwachterkader ook terug in de b-grond van

wetgever klein: in de wandelgangen wordt dit

art.7:669 lid 3 BW: zonder goed Poortwachter-

het muizengaatje van Asscher genoemd. Ruimte

dossier is de opzegging na langdurige (104 weken)

voor de additionele billijke vergoeding is er pas

ziekte onmogelijk.

als er sprake is van “ernstig verwijtbaar handelen
of nalaten” van de werkgever. Met dit begrip

De Poortwachterplichten werken voorts door

werd een nieuwe arbeidsrechtelijke graadmeter

in de c-grond van art.7:669 lid 3 (het veelvuldige

geïntroduceerd.

ziekteverzuim/het bij regelmaat niet kunnen
verrichten van de arbeid als gevolg van ziekte, met

Het gaat volgens de wetgever om uitzonderlijke,

voor de bedrijfsvoering onaanvaardbare gevolgen).

extreme gevallen: “laakbaar gedrag van de

Ook anderszins komen de Poortwachterbepalingen

werkgever waardoor een verstoorde arbeids-

terug in het nieuwe ontslagrecht: de nieuwe

relatie ontstaat”; of het geval “dat een werkgever

e-grond (het zodanig verwijtbaar handelen of

grovelijk zijn verplichtingen niet nakomt”. En (ook)

nalaten van de werknemer, dat van de werkgever

hier komen de Poortwachterplichten om de hoek

redelijkerwijs niet kan worden gevergd de

kijken. Want een van voorbeelden die de wetgever

arbeidsovereenkomst te laten voortduren) kan

voor dergelijk grovelijk niet nakomen noemt, is

gebaseerd worden op het niet-nakomen van de

“de situatie waarin de werkgever zijn re-integratie-

Poortwachterverplichtingen (zie art.7:671b lid 5

verplichtingen bij ziekte ernstig heeft veronacht-

BW).

zaamd”.

Gegoochel met ontslagvergoedingen

Het muizengaatje is verbreed

Een ander gevolg van de introductie van de WWZ

Inmiddels is er wat jurisprudentie beschikbaar

is het gedoe over en gegoochel met de ontslag-

en kunnen we voorzichtig concluderen dat het

vergoedingen. Naast de transitievergoeding

muizengaatje is verbreed. Dat geldt zeker als de
werkgever er een potje van maakt door een
ontslaggrond (disfunctioneren) te forceren,
waardoor de arbeidsrelatie duurzaam verstoord
wordt. Dan wordt de hoogte van de billijke
vergoeding gemotiveerd met het argument dat
deze vergoeding volgens de wetgever ook
een afschrikwekkend karakter kan hebben.
De vraag die de gemoederen bezig blijft houden,
is wat ‘ernstig verwijtbaar gedrag of nalaten’ nu
inhoudt en hoe dat doorwerkt in de hoogte van
de vergoeding. Lijkt ernstig verwijtbaar gedrag
of nalaten op het inmiddels tot de rechtshistorie
behorende begrip van de ‘kennelijke onredelijkheid’
(art.7:681 oud BW)? Speelt de oude kantonrechtersformule nog een rol? En hoe zit het met het
gedrag van de werknemer? Is ernstig verwijtbaar
handelen hetzelfde als de arbeidsrechtelijke
dringende reden (grondslag voor het ontslag op
staande voet)? Klip en klare antwoorden zijn er na
een jaar WWZ zeker nog niet.

CS Verbindt!
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Auteur: Edwin Sijtsma, eigenaar Sij&Sij

Re-integratie:
vooral een kwestie
van samenwerken!
Door de Wet Verbetering Poortwachter (WVP) heeft de werkgever een
re-integratieverantwoordelijkheid gekregen van de overheid. Dit heeft geleid
tot een belangrijke verandering van de rol en functie van de bedrijfsarts: hij is
bruggenbouwer en de medisch inhoudelijke regisseur van het re-integratieproces.

30 jaar geleden speelde de bedrijfsarts een grote

diagnostiek heeft plaatsgevonden. Het

rol bij de gevolgen van werk voor de gezondheid.

re-integratieproces wordt dus sterk bepaald

Sinds de invoering van de WVP gaat het om de

door de tijd die onderzoek en diagnostiek in

gevolgen van ziekte voor werk. Hoe kan de patiënt/

beslag nemen en door het resultaat van

werknemer op verantwoorde wijze weer terug-

behandeling. Het eindresultaat van behandeling

keren naar het arbeidsproces? Dit maakt dat

is niet altijd van te voren te voorspellen. Het

re-integratiezorg een onderdeel van eerstelijns-

re-integratieproces is vaak afhankelijk van het

zorg is geworden en dus heeft de bedrijfsarts een

functioneren van ‘de zorg’ in Nederland

belangrijke rol gekregen bij de uitvoering hiervan.

(ziekenhuizen, huisartsen, gespecialiseerde

Echter, in de dagelijkse praktijk blijkt dit toch een

instellingen, etc.); het bedrijfsleven is dus

moeilijke tak van sport.

afhankelijk van ‘de zorg’ bij de uitvoering van
de verantwoordelijkheid voor re-integratie.

‘Curatie en re-integratie zijn

Grote afstand bedrijfsleven en zorg

nauw met elkaar verbonden’

Helaas kan geconstateerd worden dat er vaak een
enorme afstand bestaat tussen het bedrijfsleven
en de zorg. Mijn ervaring is dat de collega’s in het
ziekenhuis geen idee hebben van de financiële

Door de WVP zijn curatie en re-integratie nauw met

belangen voor werkgever en werknemer als er

elkaar verbonden. Immers: er is behandeling nodig

sprake is van ziekte waardoor een werknemer

om tot verbetering van belastbaarheid te komen en

zijn of haar eigen werk niet kan verrichten. Ook

verbetering van belastbaarheid is nodig om tot een

zijn zij zich vaak niet bewust van het feit, dat zij

voorspoedige re-integratie (het liefst in eigen werk)

een rol spelen in een re-integratieproces. Immers:

te komen. Daarbij moet ook niet vergeten worden,

behandeling is nodig om tot verbetering van

dat behandeling pas kan starten als onderzoek en

belastbaarheid te komen; verbetering van

belastbaarheid is nodig om terugkeer in het (liefst

belang van de zorg voor de werknemer en dus

eigen) werk te realiseren en behandeling kan pas

ook voor de re-integratie. Daarbij is goede

starten als onderzoek en diagnostiek zijn afgerond.

communicatie cruciaal. De bedrijfsarts vervult

Juist deze afstand leidt vaak tot onduidelijkheden.

dus een zeer belangrijke rol in de uitvoering van

Ook de bedrijfsarts begeeft zich vaak op afstand

de verantwoordelijkheid voor re-integratiezorg

van het bedrijf en is daardoor weinig zichtbaar.

van het bedrijfsleven.

Door deze afstanden verloopt de communicatie

Arts in het bedrijf

tussen de hoofdrolspelers (o.a. werknemer,

Ik stel mij op het standpunt dat re-integratiezorg

behandelaren, bedrijfsarts, casemanager, werk-

deel uitmaakt van eerste-lijn-gezondheidszorg:

gever) vaak slecht. De zorg voor de patiënt/

goede zorg voor patiënten/werknemers en goede

werknemer en de zorg voor re-integratie zijn erbij

zorg bij terugkeer in het arbeidsproces. Een

gebaat, dat er een goede interactie en samen-

bedrijfsarts is een eerstelijnsarts, die zijn of haar

werking bestaat tussen alle betrokkenen. Dus ook

functie uitoefent in het bedrijfsleven. Daarmee is

tussen bedrijfsarts, behandelaren en het bedrijfs-

hij of zij een arts in het bedrijf en niet daarbuiten!

leven. Daarvan is echter vaak geen sprake. Deze

Een bedrijfsarts heeft altijd te maken met twee

situatie levert onduidelijkheid op en leidt tot

patiënten: de werknemer en de werkgever. Er

frustratie, waardoor moeizame re-integratie-

bestaat geen andere arts in ons huidige zorgstelsel

processen en onnodige strijd ontstaan.

die met deze bijzondere situatie geconfronteerd
wordt. Dit vraagt dan ook om andere competenties

De rol van de bedrijfsarts in het bedrijfsleven

dan een arts die alleen met één patiënt wordt

De bedrijfsarts moet de schakel zijn tussen ‘de zorg’

geconfronteerd!

en het bedrijfsleven en duidelijkheid verschaffen
over wat de verwachting is en wat er voor nodig

Gemeenschappelijk belang

is om de belastbaarheid te verbeteren. Dit in het

De bedrijfsarts werkt uitsluitend vanuit een
gemeenschappelijk belang: er is nooit een tegengesteld belang! Immers, als je het goede doet voor
de patiënt/werknemer, doe je ook het goede voor
het re-integratieproces en dus ook het goede voor
de organisatie. Het feit dat de bedrijfsarts betaald
wordt door het bedrijfsleven doet daarbij niet ter
zake! Hij of zij is een arts die ‘bruggen bouwt’ en
actief communiceert: een arts die tracht alle lijnen
met alle hoofdrolspelers te verbinden voor het
herstelbelang en het re-integratieproces van de
patiënt/werknemer. Daardoor zal de communicatie
tussen alle hoofdrolspelers sterk verbeterd worden
en kan de arts de medisch inhoudelijke regisseur
worden van het re-integratieproces. Voor veel
ziektebeelden en de consequentie daarvan voor
werk(belasting) bestaan geen richtlijnen voor de
belastbaarheid. Elke patiënt is uniek. Dit betekent
dus dat per patiënt op maat de belastbaarheid dient
te worden ingeschat. Dat kan bij elke patiënt anders
zijn en kan in de loop van behandeling, herstel of
revalidatie weer veranderen. Goede samenwerking
tussen alle betrokkenen is daarbij van groot belang.
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Auteur: Koos Bossers, RdOS Training & Advies

Gespreksvoering bij ziekteverzuim:

een vak apart

Dat gevoel, als je een gesprek uitloopt en denkt: ‘Dit gesprek is totaal anders gelopen
dan verwacht en heeft voor niemand opgeleverd wat het had moeten opleveren’.
Tijdens opleidingsdagen die wij mogen verzorgen bij CS en andere bedrijven, merken
wij dat casemanagers, arbeidsdeskundigen en HRM-ervaringsdeskundigen moeite
hebben met het voeren van effectieve verzuimgesprekken.

Had men de feiten niet voldoende op een rijtje?

Maar wanneer spreken we nu van effectieve

Wist men onvoldoende van de wettelijke

verzuimgesprekken? Dat zijn gesprekken waarbij

verplichtingen en rechten? Had men zich

de voor dat gesprek juiste ‘procedure-stap’ is gezet

onvoldoende verdiept in de betreffende casus?

om weer verder te kunnen. Het (sub) doel is

Nee! Dat is het allemaal niet. Wat wij zien is dat

behaald. Maar juist het woord ‘effectiviteit’, dat

mensen het toch lastig vinden om afstemming en

doelgerichtheid in zich heeft, kan op weerstand

verbinding te maken met de desbetreffende

stuiten bij sommigen. Hoe komt dat toch?

persoon. Of dit nu de zieke medewerker, de
bedrijfsarts, de opdrachtgever of iemand van het

Afstemming in verzuimgesprekken

UWV is.

Het voeren van verzuimgesprekken betekent dat er
gecommuniceerd moet worden tussen werkgever

Wanneer is een verzuimgesprek effectief?

en werknemer. Communicatie tussen mensen is

Een essentieel onderdeel van het verzuimbeleid is

complex, daar zijn dan ook legio onderzoeken over

het voeren van verzuimgesprekken: preventieve

geschreven. Want elk mens is uniek met zijn eigen

gesprekken en natuurlijk de gesprekken die worden

achtergrond. Met een paar eenvoudige vragen kan

gevoerd vanaf het moment van ziekmelding tot en

dit in beeld worden gebracht, want waarom:

met de terugkeer van de medewerker op de

•

werkvloer. Deze gesprekken zijn een wezenlijk

argumenten, terwijl de ander vooral luistert naar

onderdeel van het re-integratiebeleid. De Wet
verbetering poortwachter geeft dan ook

wat zijn gevoel ingeeft?
•

ondubbelzinnig aan dat de werkgever verplicht is
om minimaal eens per zes weken contact te hebben

wordt de één overtuigd door feiten en de juiste

zijn sommige mensen flexibel en hangen anderen
aan procedures?

•

met de medewerker en de bedrijfsarts.

zijn sommige mensen opdringerig en anderen
zelfopofferend?

•

hebben sommige mensen een enorme weerstand
tegen veranderingen, terwijl anderen ze juist
opzoeken?
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Wat zou het opleveren indien de werkgever en

Deze aspecten worden binnen het model vertaald

de zieke werknemer begrip zouden hebben voor

naar vier essentiële kenmerken van gedrag: de

het gedrag en de wijze van communiceren van

persoonlijkheidsstijlen. Met persoonlijkheid

de ander? Wat zou het betekenen als zowel de

wordt hier bedoeld ‘het concreet observeerbare

werkgever als de zieke werknemer niet alleen

gedrag van mensen en de manier waarop zij

meer inzicht krijgen in zichzelf, maar ook inzicht

communiceren’. Het gaat om de volgende vier

krijgen in de ander? Zou dit de effectiviteit van het

stijlen, waarbij het goed is te weten dat geen

ziekteverzuimgesprek verhogen en een positieve

enkele stijl beter is dan de andere:

uitwerking hebben op de motivatie van beiden?

•

Daadkrachtig, direct

•

Inspirerend, interactie

Inzicht in zichzelf en de ander

•

Stabiel, sociaal

Om werkgever en werknemer inzicht te geven in

•

Conformerend, direct

zichzelf en de ander kunnen persoonlijkheidsprofielen worden opgesteld, met behulp van het

Door de verschillen tussen de individuen te

DISC-model. Het uitgangspunt van het DISC-model

herkennen, te erkennen, te waarderen en te

is het gegeven dat elk individu uniek is, waarbij het

benutten kan zowel op individueel niveau, als op

model de complexe werkelijkheid terugbrengt naar

team- en organisatieniveau aan kracht worden

een overzichtelijk en begrijpelijk geheel, zonder

gewonnen. Dus ook ten aanzien van het voeren van

mensen te ‘labelen’.

verzuimgesprekken. De mate waarin de werkgever
en werknemer als team de communicatie op elkaar

Binnen het DISC-model wordt uitgegaan van twee

afstemmen en daardoor verbinding met elkaar

type snelheden. Sommige mensen houden ervan

maken, is bepalend voor de effectiviteit van de

om zaken snel te doen, te spreken met kracht en

onderlinge interactie en communicatie.

energie, met het hart op de tong. Anderen
herkennen zich meer in de persoon die de zaken

Het vergroten van het inzicht in de persoonlijke

graag rustig en zorgvuldig aanpakt. Een tikkeltje

gedrags- en communicatiestijl en in dat van de ander

terughoudend, behoudend.

geeft ons de mogelijkheid de effectiviteit van de

Een tweede aspect binnen het model is welke

onderlinge interactie te laten evolueren. Gesteld

prioriteit zaken in het leven krijgen. Welke zaken

kan worden dat het vooral de verschillen zijn tussen

vindt de mens automatisch belangrijk, oftewel wat

de individuen en teamleden maar zeker ook tussen

is de richting waar de meeste voorkeur naar uitgaat:

werkgever en werknemer, die in sterke mate

taakgerichtheid (ook wel doel- of resultaatgericht,

prikkelend zijn voor de onderlinge samenwerking

zaken alleen doen) of mensgerichtheid (relaties,

en het realiseren van de gestelde doelen: ‘de

emoties, warmte en gewilligheid, samen dingen

procedure-stap’.

doen).

RdOS Training & Advies is DiSC®
en Insights Discovery
geaccrediteerd. In dit artikel hebben
wij ervoor gekozen om DiSC verder
toe te lichten aangezien CS ook met
DiSC werkt.

CS Verbindt!
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Studie Celsus Academie/Radboudumc
in opdracht van ministerie SZW, juni 2015

ARBEID EN GEZONDHEID

Evaluatie van arbeidsgerelateerde
medische adviestrajecten
Studie van 2.595 dossiers met problematisch ziekteverzuim (definitie STECR werkwijzer 2004).

Onderzochte klachten
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Verbetering behandeling
In de helft van de gevallen is sprake
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Type werkende

3 tot

Benutting mogelijkheden
In tweederde van de gevallen werkt
betrokkene (nog) niet terwijl er geen
sprake is van ernstige re-integratiebelemmerende medische beperkingen.

12

an
ma

71%

kan opstarten in
passend werk

Herstel en re-integratie

Klanttevredenheid

Gemiddeld zit er 9 maanden tussen
aanmelding adviestraject en betermelding (o.b.v. volledig herstel).
Reintegratiebelemmerende factoren:
verstoorde arbeidsverhouding, beperkte
arbeidsmogelijkheden in combinatie met
hoge leeftijd bij 2e spoor trajecten.

Verwijzers zijn positief over de bijdrage van
het adviestraject. De respons van cliënten
varieert. Uitzendkrachten zijn gemiddeld
vaker geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt, vaker negatief over uitkomsten
adviestraject en rapporteren vaker een
toename van zorggebruik.

Zorg
Werk

“De resultaten van dit onderzoek indiceren dat re-integratie bij problematisch ziekteverzuim vraagt om
een samenhangende aanpak in de driehoek zorg, werk en inkomen. Het gaat immers niet alleen om
behandeling van gezondheidsklachten, maar ook en vooral om vergroting (en behoud) van belastbaarheid ten behoeve van arbeidsparticipatie en benutting van mogelijkheden voor loonvormende arbeid.
Multidisciplinaire diagnostiek met een gecombineerd behandel- en belastbaarheidsadvies kan in
stagnerende verzuimdossiers duidelijkheid bieden over de juiste oplossing. Hoewel er op basis van de
data en de beperkingen van de onderzoeksopzet geen harde conclusies getrokken kunnen worden over
de effectiviteit van het adviestraject, wijzen de resultaten op een meerwaarde van een adviestraject bij
problematisch verzuim.”

Inkomen

Lees het volledige onderzoeksrapport op www.ergatis.nl
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Nieuwe toepassingen binnen VeReFi
VeReFi staat voor Verzuim, Re-integratie en Financiën.
Het is een anagram en een woordspeling op het Engelse
werkwoord ‘to verify’ (bewijzen, valideren). Oorspronkelijk
is in 2009 www.verefi.nl door CS Opleidingen ontwikkeld
als digitaal kennisplatform voor de studenten. Inmiddels
heeft www.verefi.nl een enorme vlucht genomen en zijn er
honderden werkgevers, dienstverleners en organisaties die
ermee werken. En ook hier staan de ontwikkelingen niet stil.

De DiBa-clicks zijn bedoeld voor casemanagers die
in taakdelegatie of verlengde arm werken. Zij gaan
in opdracht en onder toezicht van een ‘meekijkend’
bedrijfsarts gesprekken met de werknemer aan.
De verslaglegging van het gesprek gebeurt in de
DiBa-omgeving. DiBa staat voor Digitale Bedrijfsarts. Voor ieder gesprek ‘koopt’ de casemanager
een DiBa-click op www.verefi.nl
Met de Loonwaarde-clicks koopt de Loonwaarde

Behalve de rekentools, protocollen, de Verefi

Expert de materialen die hij nodig heeft voor het

Vacaturebank, applicaties, enzovoorts, zijn ook de

vaststellen van de loonwaarde die bij passend

FAQ’s, maandelijkse nieuwsbrieven en whitepapers

werk hoort. Enerzijds kan hiermee de werknemer

geliefd. Zo geliefd dat verefi.nl sinds 1 januari 2016

worden geïnformeerd, anderzijds kan met dit

in VeReFi B.V. op eigen benen is komen te staan.

instrument het arbeidsongeschiktheidsrisico

Daarnaast zijn de tarieven nog aantrekkelijker

inzichtelijk worden gemaakt. De Loonwaarde-clicks

gemaakt. Enerzijds is dit gebeurd om kennis over

zijn speciaal bedoeld voor de casemanagers en

de Sociale Zekerheid voor een nog grotere groep

arbeidsdeskundigen die de aanvullende opleiding

mensen te kunnen ontsluiten, anderzijds gaat

‘Loonwaarde Expert’ succesvol hebben afgerond.

VeReFi B.V. in 2016 een start maken met specifieke
betaaldiensten die met name door specialisten zal

VeReFAST-click

gaan worden gebruikt. Door deze dienstverlening

Een derde betaaldienst die mogelijk ook nog dit

apart aan te bieden voorkomen we dat ‘iedereen’

jaar wordt geïntroduceerd is de VeReFAST-click.

moet meebetalen voor iets wat een veel kleinere

Bedrijven en organisaties blijken een soort van

groep wil gebruiken.

eigen ‘DNA’ te hebben waar het de sociale zekerheid betreft. Ook is er in het kader van verzuim en

Nieuwe betaaldiensten

arbeidsongeschiktheid vaak een duidelijk verschil

In 2016 zullen in ieder geval 2 betaaldiensten

waarneembaar tussen ‘doen en denken’. Samen met

worden geïntroduceerd:

Jan de Wit, actuaris bij Tonac, is een innovatief

•

DiBa-clicks;

meetinstrument bedacht om vooraf het organisatie-

•

Loonwaarde-clicks.

DNA en het juiste overdrachtsmoment voor een
dossier complex verzuim te bepalen.
Het vaststellen van het organisatie-DNA is
onderdeel van een nieuwe aanvullende opleiding
voor register casemanagers en specialisten op het
gebied van inkomensverzekeringen. De opleiding
gaat 2e helft 2016 van start. Een VeReFAST-click
genereert een aantal vragenlijsten die
functionarissen binnen een organisatie moeten
beantwoorden en die door de specialist nader met
de werkgever worden afgestemd.

Binnenkort volgt meer informatie op

www.verefi.nl
CS Verbindt!
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Auteurs: Raymond Laenen, directeur Loonwaarde-expert en mede-initiatiefnemer van Dariuz
(met dank aan dr. Alfred Wagenaar, Arbeids- en organisatie psycholoog / R&D manager Dariuz)

Presteren, duurzaamheid en
een laag verzuim gaan samen
We weten inmiddels natuurlijk beter. De route van
ziekmelding tot WIA leidt er spoedig toe dat er over de
werknemer wordt gesproken en voor hem/haar wordt
gedacht, waar deze herstel en vitaliteit in eigen hand zou
moeten nemen. De leidinggevende worstelt intussen met
de WVP-verplichtingen en wacht af tot alle deskundigen
rapporten hebben geproduceerd waarmee een sanctie
van UWV moet worden voorkomen.

Regie terug bij werknemer en leidinggevende
Open gesprekken tussen werknemer en de leidinggevende over functioneren, ontwikkelen en werkbelevingsaspecten zoals werkdruk, regelmogelijkheden
en sociale steun zijn belangrijk. Niet alleen voor de
arbeidsprestatie, maar ook om het verzuim te reduceren.
Op verefi.nl komt een digitaal hulpmiddel voor de
werknemer en de leidinggevende dat hen faciliteert om
dit gesprek te voeren. Met korte vragenlijsten wordt de
visie van beiden helder over de prestatie, competenties
die hieraan ten grondslag liggen en werkbelevings-

Juist op het moment dat werknemer en leidinggevende

aspecten. Vervolgens kunnen ze afspraken maken om

samen aan zet zijn om te onderzoeken wat er aan de

de competenties die het werk vereist en de aanwezige

hand is, treden er mechanismen in werking die hen van

competenties weer in balans te brengen. Zo kunnen ze

het werkelijke probleem afleiden en trechteren naar

bouwen aan ontwikkeling en, indien nodig, afspraken

ziekte. Onwenselijk, zeker wanneer bedrijfsartsen zelf

maken over een verbetertraject.

van mening zijn dat er voor 80% van het ziekteverzuim
geen medische verklaring is. Laten we kijken wat zich

Belangrijk is dat de werknemer zelf eigenaar blijft van

aan de onderkant van de ijsberg bevindt.

zijn of haar ontwikkeling en gedrag om optimaal te
kunnen functioneren. Anderzijds zal binnen reële
grenzen moeten worden onderzocht hoe het bedrijf
hierin kan faciliteren. Het gaat dus om het willen
ontwikkelen (houding van de werknemer), het moeten
ontwikkelen (belang vanuit de directe omgeving) en
het kunnen ontwikkelen (voldoende mogelijkheden
zoals een goede gezondheid, de juiste competenties
en een goede begeleiding). Een kink in de kabel in een
van deze aspecten (willen en kunnen) stagneert de
ontwikkeling van de werknemer, wat leidt tot disbalans
met verzuim als mogelijk gevolg.

Verdiepen waar nodig
Is er sprake van constructief en structureel overleg naar
aanleiding van de vragenlijsten, dan kan in veel gevallen
het werkplezier en de prestatie worden verhoogd
en het verzuim worden teruggedrongen. Als resultaat
uitblijft, kan een onafhankelijke deskundige worden
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ingeschakeld voor een loonwaardemeting. Naast de

Het advies kan aanleiding zijn om een verbetertraject te

objectieve loonwaardemeting van de arbeidsprestatie

starten, los van ziekte of gebrek. Door de loonwaarde

wordt ook duidelijk welke competenties ontwikkeld

en de functiematch in het eigen of nieuwe werk te

kunnen worden en welke niet. In het eerste geval zal

bepalen, kan de casemanager het besluit over terugkeer

opnieuw worden gekeken naar het verbetertraject.

in eigen werk, mobiliteit of spoor 2 vaak vervroegen.

Wordt de werknemer overvraagd in competenties die

Voor de financiële prognose is samenwerking gezocht

niet in een reële periode verbeterd kunnen worden, dan

met CS Opleidingen. Inzicht in de schadelast van het

ligt mobiliteit (nieuw bedongen arbeid) of dossier-

bedrijf en de financiële positie van de medewerker

vorming van disfunctioneren in het kader van de WWZ

maken de urgentie van re-integratie duidelijk.

meer voor de hand.

Wettelijk kader
Medische oorzaak

De digitale hulpmiddelen sluiten aan bij de Arbo-

Is verlies aan arbeidsvermogen duidelijk te linken aan

wetgeving. Er worden concrete maatregelen

ziekte en gebrek, dan vindt een loonwaardemeting

genomen die leiden tot beter en duurzaam presteren

veelal plaats in het kader van de WVP door de

en preventief handelen in verzuim. Bij disfunctioneren

loonwaarde-expert. Zij kunnen het arbeidsdeskundig

dragen de tools bij aan dossieropbouw. Belangrijk

re-integratieadvies combineren met de loonwaarde en

hierbij is dat zowel de visie van werknemer als

de functiematch. In het geïntegreerd arbeidsdeskundig

werkgever wordt belicht. Recente jurisprudentie in

advies spoor 1/2 volgt een uitspraak over:

het kader van de WWZ toont daarnaast aan dat

Passendheid belasting functie vs belastbaarheid

disfunctioneren moet worden geobjectiveerd door

werknemer

een onafhankelijke deskundige en mogelijkheden

•

Loonwaarde & functiematch

voor verbetering en reële aanpassingen in de

•

Financiële prognose

organisatie moeten zijn onderzocht.

•

Tools
Wat

Voor wie

Wanneer

Prestatie & competentiemeting		
Visie leidinggevende en werknemer op

Werknemer & leidinggevende

prestatie, vereiste en aanwezige competenties		

HR cyclus
Monitoren verbetertraject

beoordeling & ontwikkeling / verbetertraject
Loonwaardemeting
Objectiveert arbeidsprestatie, advies over

Werknemer & leidinggevende

Ondersteuning verbetertraject

kwaliteit match en trainbare/ niet-trainbare

Register casemanager

Prestatie & competentiemeting

competenties, advies verbetertraject,

Adviseur P&O

Re-integratieadvies spoor 1/ 2

mobiliteit, (dis)functioneren

Jurist

Geïntegreerd arbeidsdeskundig advies
Beoordeling passendheid

Werknemer & leidinggevende

Loonwaarde & functiematch

Register casemanager

Financiële prognose

Adviseur P&O

Wet Verbetering Poortwachter

Besluit re-integratie eigen of ander werk, PvA

CS Verbindt!
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Auteur: Mark Bourgonjen, belastbaarheid.nu, WGA-control en loonscantie.nl

Bedrijfsarts en casemanager:

van dwangbuis naar maatkostuum

Sinds enige jaren is het adagium in verzuimland ‘demedicaliseren’. Gechargeerd:
weg met de bedrijfsarts. Als (register)casemanager, verzuimcoach en re-integratiebegeleider zijn we het eigenlijk snel met elkaar eens. Aan de hand van geprotocoliseerde vraagstelling de bedrijfsarts liefst zo kort mogelijk invliegen. Zo medisch
is het ook allemaal niet: met een checklist en een goed software programma kan
iedereen met gezond verstand het verzuim naar 0% brengen. Toch?

Demedicaliseren parallel aan ver-

altijd wel wat”. “Verzuim is altijd een keuze (.. van de

casemanageren

werknémer)”. “Verzuim is gedrag (in de betekenis van:

De rol van de casemanagers bij bedrijven, arbo-

verkeerd gedrag)”. “Meer dan 80% van het verzuim

diensten en verzekeraars is in de loop der jaren

is niet-medisch!” “Het is een conflict, dus nooit

groter geworden dan alleen facilitering en

arbeidsongeschikt”.

procesbewaking. Ook de leidinggevenden en

Met regelmaat krijgen wij cases voorgelegd waarin

collega’s van de arbeidsongeschikte medewerker

echt zeer arbeidsongeschikte werknemers beschermd

vullen een deel van het gedemedicaliseerde gat in.

moeten worden tegen ondeskundige dadendrang.

Deze ontwikkeling heeft geleid tot een aanzienlijke
daling van het verzuimpercentage: het gemiddeld

Privacy

verzuim in Nederland is stabiel onder de 4%. Echter,

De meeste werkgevers beschikken over medische

de trend is o.i. inmiddels doorgeschoten, waarbij

informatie van hun werknemers, uit diverse bronnen.

risico´s niet adequaat zijn geborgd. Hieronder

Privacy blijkt zelden gegarandeerd. Ook case-

sommen we een aantal probleemvelden op.

managementbureaus bleken het minder nauw te
nemen met de medische vertrouwelijkheid. De rechten

Verzuimstalinisme

en plichten van werkgevers en werknemers verdienen

De uitgangspunten van weleer zijn verworden tot

meer aandacht bij ontwikkeling en naleving van

clichés en ongenuanceerde leuzen. “Iedereen kan

verzuimbeleid.

Conflicten

‘De trend van demedicaliseren
is te ver doorgeschoten’

Bij een grote populatie van kleine werkgevers
constateerden wij dat er in 1 op de 4 dossiers
sprake was van een conflict. De vragen en opbouwschema’s van de casemanager, werkgever of collega,
worden ervaren als wantrouwen en oneigenlijke druk.
Deels terecht, deels onterecht.
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Sommige werkgevers gebruiken de verplichte

In bezwaarzaken zien wij dat UWV veelal niet over

contactmomenten en formulieren van de WVP als

de juiste informatie beschikt. Informatie is aanwezig

een middel om conflicten te creëren en werknemers

bij de werkgever, maar bereikt de casemanager niet.

tot een snelle exit te dwingen. De STECR-richtlijn

Informatie is aanwezig bij de casemanager, maar

wordt misbruikt door niet-medici: advocaten

bereikt de bedrijfsarts niet. Informatie is aanwezig

bijvoorbeeld. Juist tact bij verzuimbegeleiding en

bij de bedrijfsarts, maar bereikt UWV niet. Overall

snelle actie bij de eerste tekenen van conflict zijn

worden er bovendien veel te veel onnodige

van belang.

gegevens geleverd. De meeste loonsancties worden
opgelegd, omdat de bedrijfsarts uitgaat van een

Niet onderkennen van zwaardere medische

andere belastbaarheid dan de verzekeringsarts.

problematiek
Het niet-herkennen en niet adequaat begeleiden

Asscher wil de werknemer recht geven op een

van zwaardere problematiek in een vroeg stadium

second opinion. Maar waar kan de werkgever

is kostbaar. Kosten voor Ziektewet, loonsancties

terecht voor een ultieme check op de WIA-

en WGA zijn iedereen bekend. Onjuist inzetten

aanvraag? Het Deskundigenoordeel lijkt geen optie:

of niet-inzetten van bedrijfsartsen en interventies

het UWV geeft zelf aan werknemer-georiënteerd te

verlengen nu het verzuim. Voor doelmatige triage

zijn (handleiding UWV RIV-toets). Uit onderzoek

van cases is maatwerk-samenwerking noodzakelijk.

blijkt dat het UWV vaker de werknemer volgt. De

Open, vanuit vertrouwen en respect. Goede

kwaliteit van de Deskundigenoordelen door UWV

samenwerking lukt alleen als je elkaar kent, weet

wisselt sterk.

wat de ander kan en niet kan.

Samenwerken voor een optimaal resultaat
Medicaliseren van lichte problematiek

Casemanagers en medici kunnen samen beter

Regelmatig zien we bij onze klanten hoe niet

problemen en gevolgen voor de klant oplossen,

alleen bedrijfsartsen, maar ook leidinggevenden en

tot aan de grenzen van beider deskundigheid. Bij

casemanagers problematiek met zorg en aandacht

complexere problematiek kan een externe partij

benaderen, terwijl daar medisch geen aanleiding

toegevoegde waarde bieden om het re-integratie-

voor is. De zorgreflex heeft dan een averechts

resultaat te helpen verbeteren, het risico voor loon-

effect. Schoenmaker: hou je bij je leest.

sancties aan te geven, de WGA-schade te beheersen
en kosten te besparen.

Verkeerde samenwerking
In de praktijk zien wij gemiddeld meer tegen- dan
samenwerking. Overlegtijd zit niet in de agenda of
het contract. De bedrijfsarts vindt de casemanager
incompetent, te bemoeierig met medische zaken,
hinderlijk en oncontroleerbaar in zijn juridische
verantwoordelijkheid voor ziekteverzuimbegeleiding en preventie.
De casemanager vindt dat de bedrijfsarts niet
reageert, niet luistert, informatie niet leest. Beide
kanten graven zich in. Maar ook het tegenovergestelde komt voor: men is het altijd eens.
De bedrijfsarts is terecht uit een deel van de cases
gehaald, maar ook zeer ten onrechte uit complexe
cases. Deze vals-negatieve cases gaan de WIA in
met bijbehorende kosten, eventueel bovenop een
loonsanctie. Er worden nog altijd vele loonsancties
opgelegd.
CS Verbindt!
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WGA-lasten beperken?

Maak bezwaar bij einde wachttijd!
Werkgevers realiseren zich steeds nadrukkelijker dat de kosten als gevolg van
arbeidsongeschiktheid fors zijn en al snel jaarlijks 20 tot 30% van de loonsom
bedragen. Naast de loondoorbetaling gedurende de eerste twee ziektejaren,
draagt de werkgever nog eens 10 jaar lang de uitkeringslasten van de WGAuitkering. Of iemand recht heeft op WIA wordt beoordeeld door het UWV.
Aangezien u als werkgever de rekening betaalt, is het belangrijk te weten hoe
dit oordeel tot stand komt en of het wel terecht is.

Het WIA-recht wordt bepaald aan het einde van de

Indien er geen sprake is van duurzaamheid bij de

wachttijd door middel van een zogenaamde ‘einde

volledige arbeidsongeschiktheid wordt een WGA-

wachttijd beoordeling’. Deze beoordeling kan

uitkering toegekend. De financiële lasten van deze

vanwege het medische karakter niet door de

uitkering komen 10 jaar lang voor rekening van de

werkgever worden getoetst. Veelal blijft het ook bij

werkgever. In de praktijk komen vrijwel alle volledig

deze beoordeling; het UWV doet nauwelijks aan

arbeidsongeschikten (lees: bij 80%-100% arbeids-

herbeoordelingen. Dit betekent dat het UWV na de

ongeschiktheid) bij het einde van de wachttijd in de

einde wachttijd vrijwel geen inspanning levert om

WGA terecht. Met andere woorden: duurzaamheid

de uitkeringslasten voor de werkgever te beperken.

wordt vrijwel altijd uitgesloten.

Hoe kun je dan als werkgever toch de regie op
een WIA-dossier krijgen om de uitkeringslasten
te beperken?
Bij aanvang van een WIA-toekenning is het van
belang dat de onderliggende oordeelsvorming van
het UWV kritisch beoordeeld wordt. Mogelijk heeft

‘Bijna altijd ziet de
verzekeringsarts mogelijkheden,
op welk niveau dan ook’

het UWV onjuist geoordeeld en is er geen recht op
een uitkering, of is er sprake van duurzame arbeidsongeschiktheid en dient het te gaan om een
IVA-uitkering.

De verzekeringsarts bepaalt duurzaamheid
Bij aanvang van de WIA-wetgeving werd gesteld dat
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Bijna nooit sprake van duurzaamheid

de beslissing voor toekenning gebaseerd dient te

Sinds de IVA is de invulling van het begrip

zijn op medische, arbeidsdeskundige en juridische

‘duurzaamheid’ belangrijk geworden. De lasten van

gronden. In de praktijk is het de verzekeringsarts

een IVA-uitkering vallen niet toe aan de werkgever.

die bepaalt, de arbeidsdeskundige komt vrijwel niet

depressie. De depressieve klachten kunnen met
behandeling verbeteren. Hierdoor zal het UWV
stellen dat verbetering van de belastbaarheid
mogelijk is en er dus geen sprake is van duurzaamheid. Wat het UWV niet doet, is beoordelen of de
beperkingen als gevolg van de knieproblematiek
kunnen leiden tot volledige arbeidsongeschiktheid
en dus de toekenning van een IVA-uitkering. Op
basis van medische gronden bepaalt de verzekeringsarts dat er nog verbetering te verwachten is,
zonder de arbeidskundige gevolgen van die
in beeld. Hiermee is duurzaamheid primair een

verbetering te laten onderzoeken. Dit probleem

medisch verhaal. Dit betekent dat herstel van enige

doet zich vaak voor bij laaggeschoolden aangezien

belastbaarheid vrijwel altijd medisch te onder-

deze groep werknemers ongeschikt blijft voor

bouwen valt. Dat gegeven lijkt voldoende om over

lichamelijk belastend werk en ander werk gezien

te gaan tot een WGA-uitkering. Of de verwachte

de beperkte scholing niet te vinden is.

verbetering van de belastbaarheid zou leiden tot
geschiktheid voor de arbeidsmarkt, wordt nooit

3. Herbeoordelingen

onderzocht. Bijna altijd ziet de verzekeringsarts wel

Bij toekenning van een WGA-uitkering zou een

mogelijkheden en kan het gaan om verbetering op

herbeoordeling verwacht mogen worden. De

ieder niveau. Een verbetering in Algemeen

verzekeringsarts geeft wel een indicatie van een

Dagelijkse Levensverrichtingen (ADL) is in die

herbeoordeling aan, maar het UWV voert deze vaak

beoordeling al verbetering van de belastbaarheid.

niet uit vanwege capaciteitsproblemen. De werk-

Een te optimistische inschatting wordt alleen

gever weet niet dat die indicatie gegeven is, tenzij

getoetst wanneer de werknemer of de werkgever

zij een gemachtigde inschakelen die het medische

in bezwaar gaat.

rapport ontvangt. Op basis van de door de verzekeringsarts vastgestelde indicatie voor herbeoordeling

Bezwaar maken in de praktijk

kan het UWV hierop aangesproken worden en dient

In de praktijk zijn er tal van situaties te benoemen

dan deze herbeoordeling uit te voeren.

waarbij er reden is om bezwaargronden in te dienen.
Te denken valt aan het volgende:

Standaard bezwaar bij einde van de wachttijd
Voor adequate sturing op schadelastbeperking is

1. Onderbouwing is beperkt

bezwaar noodzakelijk. Middels bezwaar kan de

De medische onderbouwing die relevant is voor

werkgever of een aangewezen gemachtigde kennis

de gestelde verbetering van de belastbaarheid is

nemen van de inhoudelijke beslissing door het UWV

veelal zeer beperkt. Zowel de onderbouwing van

en kan beoordeeld worden of dit op correcte

de prognosestelling van de duurzaamheid als de

gronden is gedaan. Ook als de toekenning van de

onderbouwing van de therapeutische mogelijk-

WIA-uitkering terecht is, is kennis van de UWV-

heden die kunnen leiden tot verbetering van de

beoordeling noodzakelijk om adequate sturing te

belastbaarheid zijn karig. Het UWV dient op deze

geven op de periode na het einde van de wachttijd.

punten concreet te zijn, maar is dat zelden.
Uit het dossier kan geconcludeerd worden of er

2. Duurzaamheid in geval van meerdere 		
aandoeningen

•

indienen van bezwaargronden

Werknemers hebben in sommige gevallen meer dan

•

sturen op door het UWV geduide mogelijkheden

één aandoening. Denk aan een oudere werknemer

•

sturen op door de verzekeringsarts geagendeerde

met enerzijds versleten knieën en anderzijds een
CS Verbindt!

aanleiding is tot het:

herbeoordeling.
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15 jaar

Wet Verbetering Poortwachter:

tijd voor bezinning
Volgend jaar bestaat de Wet Verbetering Poortwachter (WVP) 15 jaar. Is dat
een reden voor een feestje of eerder een goed moment voor bezinning?
Moeten we wet- en regelgeving aanpassen of juist door op de ingeslagen weg?

Wat ons betreft is er in elk geval een reden voor

verplichtingen waaraan moet worden voldaan,

bezinning. De geluiden uit de praktijk maken

maar met name ook de daaraan gekoppelde duur

immers duidelijk dat er tegen knelpunten wordt

van de loondoorbetaling en het risico op een

aangelopen. Ook de ontwikkelingen op de arbeids-

loonsanctie. Er gaan veel geluiden op dat de

markt, waaronder de vergrijzing, maken dat een

WVP op deze punten moet worden aangepast.

bezinning geen overbodige luxe is.
De SER is inmiddels gevraagd om een sluitend

Loondoorbetaling bij ziekte

advies uit te brengen voor loondoorbetaling bij

Het gezegde ‘Ik wens je veel personeel’ komt wel

ziekte voor zowel ZZP’ers als werknemers. Hierop

eens voorbij gevlogen bij het onderwerp zieke

vooruitlopend heeft minister Asscher alvast drie

werknemers. Zieke werknemers worden door

maatregelen aangekondigd om een aantal

werkgevers vaak als ‘lastig en vervelend’ ervaren.

prangende knelpunten aan te pakken. De maat-

Niet alleen vanwege de vele re-integratie-

regelen hebben betrekking op de loonsanctie in
relatie tot re-integratie tweede spoor, de aanvraag
voor een vervroegde IVA-keuring en de premiestelling bij de verzuimverzekering.
Bij de loonsanctie zal het uitgangspunt blijven dat
werknemer en werkgever verantwoordelijk zijn
voor voldoende re-integratie-inspanningen, ook
in het tweede spoor. De werkgever moet er wel
op kunnen vertrouwen dat hij niet alsnog tegen
een loonsanctie aanloopt. Een tweede-spoortraject
wordt daarom een keuze van werkgever en werknemer op basis van advies van de bedrijfsarts. Het
wel of niet, het te laat of te vroeg inzetten van een
tweede-spoortraject kan daarmee niet langer leiden
tot een loonsanctie.
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Loonsanctie en schadevergoedingen

langdurige arbeidsongeschikte werknemer niet te

Wat als er nu toch een reden is voor een loonsanctie

beëindigen. De redenering is: 'geen ontslag is geen

en de werknemer van mening is dat het UWV die

transitievergoeding'. Dat klopt, maar dit is natuurlijk

ten onrechte niet heeft opgelegd? Of wat als er

niet de oplossing van het probleem. De arbeids-

ten onrechte wel een loonsanctie is opgelegd? Een

overeenkomst loopt immers gewoon door, terwijl

onterechte UWV-beslissing over de loonsanctie

er niet wordt gewerkt en er geen loon meer wordt

betekent automatisch dat het UWV onrechtmatig

betaald. In de rechtspraak hebben zich al zaken

heeft gehandeld. Dat houdt weer in dat schade van

voorgedaan waarin werknemers stelden dat de

de werkgever of werknemer moet worden vergoed.

werkgever de wet omzeilt.

De Centrale Raad van Beroep (CRvB) is bevoegd
een oordeel te geven over de schade die de

In eerste instantie zagen rechters daar wel wat in,

werknemer/werkgever stelt te hebben geleden.

maar inmiddels is er een duidelijke lijn. Een
werkgever hoeft geen ontslag te geven als hij dat

Voor vergoeding komen alleen in aanmerking

niet wil, zelfs als de enige reden is geen transitie-

betalingen waartoe de werkgever op grond van

vergoeding te hoeven betalen. Dit is weliswaar

een individuele arbeidsovereenkomst of CAO

onfatsoenlijk, maar wettelijk niet verboden.

verplicht was of die niet rechtstreeks voortvloeien

Asscher heeft inmiddels aangegeven dat hij met

uit de re-integratieverplichtingen. Een vrijwillige

aanpassingen komt rond de transitievergoeding

afspraak in de cao om in het eerste jaar aan te

bij een langdurig zieke werknemer. Hij begrijpt

vullen tot 100% loondoorbetaling wordt bijvoor-

dat het betalen daarvan in een dergelijke situatie

beeld niet vergoed, want daarmee zou de rekening

als onredelijk wordt gezien. Aan de andere kant:

van ruimere afspraken tussen werkgever en

de zieke werknemer verliest wel zijn baan en zijn

werknemer bij het UWV worden gelegd.

zekerheid. Hij wil daarom regelen dat de zieke
werknemer wel zijn transitievergoeding houdt,

WWZ en zieke werknemers

maar dat een werkgever die zich aantoonbaar goed

Ook bij de WWZ kunnen we ons afvragen of enige

heeft ingespannen voor de re-integratie, de kosten

aanpassing niet op zijn plaats zou zijn. Denk daarbij

van de transitievergoeding geheel of gedeeltelijk

aan de transitievergoeding die ook verschuldigd is

terug kan krijgen van het UWV. Dit moet dan uit

na twee jaar arbeidsongeschiktheid. Een werkgever

een algemene solidaire premieverhoging worden

moet bij ontslag na twee jaar ziekte een transitie-

betaald.

vergoeding betalen aan de werknemer. Deze
verplichte afkoopsom is onder meer bedoeld om

Wet BEZAVA

van werk-naar-werk te komen. Maar is dit niet een

En dan hebben we nog de Wet beperking ziekte-

beetje krom? De werkgever heeft immers al twee

verzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters

jaar lang geprobeerd zijn zieke medewerker aan het

(de Wet BEZAVA). Deze wet is in 2013 ingevoerd

werk te helpen. Waarom moet hij dan ook nog eens

en heeft als doel het beroep op de Ziektewet en de

zo'n vergoeding betalen, die in de duizenden euro's

WIA door eindedienstverbanders, uitzendkrachten

kan lopen? Wordt dit gerechtvaardigd door het

en WW’ers te verminderen. Wat deze wet ons heeft

gegeven dat een werkgever geen verschil mag

gebracht is nog niet helemaal duidelijk. Wel blijkt

maken tussen zieke en niet-zieke werknemers?

de verblijfsduur in de ZW minder te zijn geworden
met de invoering van de Eerstejaars Ziektewet

Wat de achterliggende gedachte er ook van mag

beoordeling. De invoering van de keuzemogelijk-

zijn, het creëert in elk geval het verschijnsel van

heid om eigenrisicodrager WGA te worden voor de

‘slapende’ dienstverbanden. Werkgevers kiezen er

arbeidsongeschiktheid van flexwerkers is inmiddels

soms voor om de arbeidsovereenkomst met een

uitgesteld naar 1 januari 2017.
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Financiering en uitvoering
ZW en WGA:
2016 is hét jaar om te
beslissen wat u gaat doen
Actuele ontwikkelingen in wet- en regelgeving maken
voor werkgevers een strategische bezinning rondom
het thema van financiering en uitvoering van Ziekteweten gecombineerde WGA-risico’s noodzakelijk. Keuzes
hebben gevolgen voor meerdere jaren en vereisen daarom
een gedegen besluitvorming. Met de nieuwe maatregelen
in het kader van de ‘Wet verbetering hybride markt WGA’,
is overduidelijk dat 2016 hét jaar is voor marktpartijen en
werkgevers om zich optimaal voor te bereiden.

Ontwikkelingen private markt
Na de bekende verliezen van verzekeraars op hun
WGA-portefeuille zijn de verzekeringspremies in het
algemeen sterk verhoogd. Ook stellen de meeste
verzekeraars inmiddels strengere acceptatie-eisen. Wel
is afgelopen periode benut om per 2017 innovatieve en
vernieuwde verzekeringsoplossingen aan te kunnen
bieden. Zo stellen enkele verzekeraars het eigenrisicodragerschap Ziektewet verplicht, streven zij naar een
meerjarige contracttermijn en/of bieden zij de mogelijkheid een keuze te maken in het dekkingspercentage
van de verzekering. Daarnaast is de dienstverlening

De maatregelen hebben directe consequenties

behorend bij de verzekeringsoplossing in ieder geval

voor de financiering van WGA-risico’s:

steeds meer gericht op preventie van WGA-instroom

1. Samenvoeging van WGA-vast en WGA-flex risico’s

en beheersing van ontstane WGA-uitkeringen.

wordt gerealiseerd per 1 januari 2017.
2. Per 1 januari 2017 wordt de gedifferentieerde premie

Naast verzekeraars zijn ook private uitvoerders van

Werkhervattingskas gebaseerd op de volledige

sociale zekerheid in beweging. Zij breiden hun

historische WGA-lasten.

dienstverlening uit en bieden alternatieve of modulaire

3. Een publiek verzekerde werkgever die per 1 januari

oplossingen voor het uitbesteden van de uitvoering.

2017 eigenrisicodrager voor het gecombineerd
WGA-risico wordt, betaalt geen inlooprisico

Ziektewet: zelf doen of uitbesteden

(staartlasten) meer.

Voor de Ziektewet zijn er twee financierings-

4. Bij terugkeer naar publieke verzekering geldt altijd
een verplichte minimale periode van drie jaren.

oplossingen, namelijk zelf betalen of verzekeren.
De verzekeringsoplossingen zijn vooralsnog beperkt,
maar er worden nieuwe aanbieders verwacht per

Bent u nu publiek verzekerd en wilt u eigenrisicodager

1 januari 2017 (in combinatie met WGA).

voor ZW en WGA worden, dan is de uiterste
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aanvraagdatum 1 oktober 2016. Minister Asscher heeft

Voor de uitvoering van eigenrisicodragerschap Ziekte-

een verzoek bij UWV en Belastingdienst ingediend om

wet geldt specifieke wet- en regelgeving. Een eigen-

de aanvraagtermijn voor WGA-vast en WGA-flex voor

risicodrager kan de uitvoering zelf in de organisatie

bestaande eigenrisicodragers te verplaatsen naar

beleggen of deze (gedeeltelijk) uitbesteden aan een

31 december 2016.

private uitvoerder. Er zijn meerdere aanbieders actief

en een eigenrisicodrager kan modulaire oplossingen

Conventionele verzekering (gedeeltelijke dekking)

inkopen. Daarnaast is het mogelijk het eigen personeel

Bij een gedeeltelijke conventionele verzekering kiest

te laten opleiden en de uitvoering geheel zelf vorm te

een werkgever of hij de WGA-uitkeringslasten voor

geven.

25%, 50% of 75% wil verzekeren resp. de overige lasten
in eigen beheer wil dragen. Voor de uitvoering werken

Ketengedachte ZW, WGA-vast en WGA-flex

verzekeraar en werkgever samen en zal de verzekeraar

Bij de overwegingen voor een passende financierings-

(optioneel) een dienstenpakket aanbieden ter preventie

en uitvoeringsoplossing, kunnen de loondoorbetalings-

en beheersing van WGA-schadelast.

verplichting en de uitkeringscomponenten Ziektewet,
WGA-vast en WGA-flex het beste in hun onderlinge

Stoplossverzekering

samenhang bekeken worden:

Met een stoplossverzekering zijn alle WGA-

•

•

•

Loondoorbetaling en re-integratieplicht gedurende

uitkeringslasten tot een bepaald percentage (eigen

104 weken (vast) of gedurende duur dienstverband

behoud) voor rekening van de eigenrisicodrager en

(flex).

is het meerdere boven het eigen behoud verzekerd.

Financiering ZW-uitkeringen en re-integratieplicht

Dit betekent dat de eigenrisicodrager (in principe)

gedurende uitkeringsperiode tot maximaal 104 weken

alle uitkeringslasten in eigen beheer draagt en ook

(flex).

zelf vorm zal moeten geven aan de uitvoerings-

Financiering WGA-uitkeringen en re-integratieplicht

verplichtingen voor WGA-uitkeringen. Maatregelen

gedurende maximaal 10 jaar (vast en flex).

ter preventie en beheersing van WGA-schadelast
moeten in de eigen organisatie belegd worden of
kunnen worden uitbesteed aan een private uitvoerder.

’Breng alle opties en
gevolgen goed in kaart’

Eigen beheer (faillissementsrisicoverzekering)
Wanneer een werkgever in staat is om de uitkeringslasten in eigen beheer te dragen, zonder enige vorm
van verzekering, is uitsluitend een garantstelling
voor het faillissementsrisico nodig. Ook hier zal de
eigenrisicodrager zelf vorm moeten geven aan de

Financieringsvormen WGA-vast en WGA-flex

uitvoeringsverplichtingen voor WGA-uitkeringen

Voor het gecombineerde WGA-risico heeft een

en deze activiteiten in de eigen organisatie kunnen

werkgever per 1 januari 2017 de keuze voor publieke

beleggen of uitbesteden aan een private uitvoerder.

verzekering of eigenrisicodragerschap. In het geval
van publieke verzekering (UWV) betaalt de werkgever

Afweging van alle opties

de uitkeringslasten via een gedifferentieerde premie.

Voor uw keuze om de financiering en uitvoering van

Bij eigenrisicodragerschap zijn er vier alternatieve

ZW en WGA publiek of privaat te beleggen, is het

financieringsvormen met elk een specifiek uitvoerings-

belangrijk om alle mogelijke opties af te wegen. Alleen

model.

door objectief onderzoek krijgt u inzicht in de omvang
en ontwikkeling van deze risico’s en de vertaling

Conventionele verzekering (volledige dekking)

hiervan in de diverse scenario’s voor de komende

Bij een conventionele verzekering met volledige

jaren. Belangrijk is dat de financiële, beleidsmatige,

dekking zijn alle uitkeringslasten voor 100% gedekt

operationele en administratieve gevolgen van de

door de verzekering. Dit betekent dat alle (toekomstige)

diverse financierings- en uitvoeringswijzen in kaart

WGA-uitkeringslasten verhaald kunnen worden op de

worden gebracht en hiermee een meerjarige

verzekeraar. De meeste verzekeraars zullen een

(strategische) keuze gemaakt kan worden.

dienstenpakket aanbieden ter preventie en beheersing
van WGA-last. De uitvoeringslast voor de werkgever is
hiermee beperkt.
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Hoe ga je om met ziekteverzuim in combinatie
met arbeidsgerelateerde problematiek?
Soms is niet helemaal duidelijk waardoor klachten
veroorzaakt worden. Komen de klachten door
(wijzigingen van) het werk of leiden de klachten juist
tot problemen op het werk? Of nog lastiger: is het
een beetje van beiden en is inmiddels ook sprake van
gespannen arbeidsverhoudingen? En wat betekent
dit voor de re-integratie?

de gevallen niet werken, terwijl er geen ernstige
re-integratie belemmerende medische beperkingen
spelen. Met een sluitende aanpak van deze dossiers valt
dus veel winst te behalen.

Werken om beter te worden lastig
De meeste werknemers en werkgevers begrijpen
overigens dat het ontbreken van een adequate behandeling leidt tot stagnatie van herstel. De benodigde

Volgens de STECR Werkwijzer is sprake van

interventies op dat vlak komen daardoor doorgaans

problematisch ziekteverzuim wanneer de re-integratie

wel van de grond. Helaas is het benutten van arbeids-

achterblijft op de verwachtingen gezien de klachten,

mogelijkheden om het herstel te bevorderen een stuk

aandoeningen, behandelingen of richtlijnen. Over het

lastiger. Vooral als het eigen werk (nog) niet mogelijk

algemeen neemt de complexiteit van dit soort dossiers

is, vinden werknemers en werkgevers het vaak lastig

toe naarmate het verzuim langer duurt. Vaak spelen

om een oplossing te vinden in passend ander werk.

meerdere factoren een rol en wordt het steeds lastiger

Werkgevers – en dan vooral het MKB – zien vaak geen

om de claimklacht (reden van de ziekmelding) te

mogelijkheden voor andere werkzaamheden zonder

scheiden van eventuele bijkomende problematiek. De

verdringing van werk van andere medewerkers, en

STECR Werkwijzer biedt 8 vlaggen voor het signaleren

vinden het in ieder geval een hoop gedoe om te

van problematisch verzuim.

organiseren. Omgekeerd geldt dat, als er geen duidelijkheid is over het einddoel van de re-integratie of als
er onvoldoende passend werk is, werknemers hun

De acht vlaggen voor het signaleren van problematisch verzuim

aanwezigheid op de werkvloer al snel nutteloos vinden
in plaats van een zinvolle bezigheid om arbeidsritme op

Vage klachten en/of onduidelijke diagnose

te bouwen, belastbaarheid te vergroten en weer te

2.

Verzuimhistorie

participeren in het bedrijf.

3.

Somatisering/medicalisering

4.

Afwijkende tijdscontingenten

Is arbeid de oplossing of oorzaak van

5.

Disfuncties in het zorgdomein

ziekteverzuim?

6.

Stressoren in het werkdomein

In geval van arbeidsgerelateerde problematiek zoals

7.

Stressoren in het privé-domein

werkstress, disfunctioneren of een arbeidsconflict

8.

Niet-effectieve coping (probleemoplossend gedrag)

speelt soms het zogenoemde “kip-en-eiverhaal”, omdat

1.

niet altijd duidelijk is of de veelal psychische klachten
oorzaak of gevolg zijn van de arbeidsgerelateerde
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Vaak geen adequate behandeling

problematiek. Zeker wanneer de klachten in lange tijd

Uit een recente studie door Radboudumc/Celsus aan

zijn opgebouwd raakt het beeld wel eens vertroebeld,

de hand van 2.595 Ergatis-dossiers rond problematisch

juist voor de direct betrokkenen die onderdeel zijn van

ziekteverzuim, blijkt dat in de helft van de gevallen

de gegroeide situatie. In ieder geval kan het werk na

sprake is van geen adequate behandeling. Daarnaast

een ziekmelding de re-integratie behoorlijk in de weg

blijkt dat de betrokken werknemers in twee derde van

staan. Hoe realiseer je voortgang in dit soort dossiers?

Aanpak problematisch ziekteverzuim
Allereerst is het van belang dat wordt vastgesteld of de
werknemer door ziekte is verhinderd om de bedongen

1.

Voer een medische claimbeoordeling uit

arbeid te verrichten. Is sprake van ziekte dan dient

2.

Realiseer adequate behandeling

daarvoor adequate behandeling te worden ingezet.

3.

Bied passende arbeid aan

Dat kan in de reguliere zorg of, als het te lang duurt,

4.

Los bijkomende privé-/werkproblemen op 		

5.

Objectiveer klachten en beperkingen als

worden geregeld via de providerboog van werkgever,
arbodienst of verzekeraar. Vervolgens is het voor de
re-integratie van belang dat een goede probleem-

conform richtlijnen/personeelsbeleid/CAO
herstel en re-integratie stagneert

analyse wordt gemaakt van de samenhang tussen de
klachten en het werk. De bedrijfsarts adviseert over
mogelijkheden en beperkingen voor re-integratie. Het
is aan de werkgever/casemanager om in gesprek met
de werknemer en al dan niet met hulp van een arbeids-

Stagnatie? Objectiveer klachten en beperkingen!

deskundige passende arbeid te vinden.

Indien het herstel en de re-integratie stagneert door
onduidelijkheid over de diagnose, twijfel over een

Zoeken naar andere oplossingen

adequate behandeling of discussie over de belastbaar-

In geval van werkstress of disfunctioneren kan een

heid, kan conform de STECR-werkwijzer een nader

arbeidspsychologisch onderzoek worden ingezet om

onderzoek worden ingezet voor objectivering van de

na te gaan of bepaalde taken te belastend zijn voor

klachten en beperkingen. Een voorbeeld van zo’n

de werknemer en daardoor psychische klachten

onderzoek is multidisciplinaire arbeidsgeneeskundige

veroorzaken of juist in stand houden. Blijkt uit het

diagnostiek door een arts voor arbeid en gezondheid

arbeidspsychologisch onderzoek dat de werknemer op

(dit is een verzekeringsarts of een bedrijfsarts) en een

bepaalde competenties tekortschiet, dan kan worden

medisch specialist (bijvoorbeeld een orthopeed,

ingeschat of deze voldoende ontwikkelbaar zijn.

cardioloog of psychiater). In deze onderzoeken vindt

Afhankelijk van de uitkomst kan dan worden gekozen

een goede multifactoriële analyse plaats van de

voor aanpassing van de functie, een competentie-

problematiek door de arts voor arbeid en gezondheid,

ontwikkeltraject of bemiddeling naar ander werk.

en worden de gezondheidsklachten onderzocht door
de medisch specialist. Op indicatie volgt aanvullend

In geval van arbeidsconflicten kan conform de

belastbaarheidsonderzoek.

betreffende STECR-werkwijzer eerst een korte
afkoelingsperiode worden afgesproken, al dan niet

In geval van burn-out/spanningsklachten, aanpassings-

gevolgd door gespreksbegeleiding of mediation om

stoornissen en werkstress kunnen bijvoorbeeld met

na te gaan of het conflict kan worden opgelost.

een psychisch belastbaarheidsonderzoek de persoons-

Voorbeelden van oplossingen zijn afspraken over

kenmerken, copingvaardigheden, sociale vaardigheden

omgangsvormen, arbeidsomstandigheden, aanpassing

en stressbestendigheid van de werknemer in kaart

van functie, herplaatsing, wijziging management- en

worden gebracht als extra ‘gebruiksaanwijzing’ bij

communicatiestijl, vaststellingsovereenkomst etc.

het vormgeven van passende arbeid.

Samengevat geldt dat bij eventuele bijkomende

De uitkomst van de diagnostiek is een duidelijk

arbeidsgerelateerde problematiek, parallel aan het

antwoord op de vraag of sprake is van arbeids-

behandeltraject andere oplossingen dienen te worden

ongeschiktheid, of de behandeling adequaat is (en zo

gevonden conform de professionele richtlijnen, het

niet welke interventie is vereist), wat de prognose is,

personeelsbeleid van de organisatie of de CAO. Dit

en of sprake is van herstelbelemmerende factoren

soort maatregelen zijn soms lastig bespreekbaar en

(denk aan de 8 STECR-vlaggen). Daarnaast wordt op

kosten over het algemeen tijd en geld. Ze worden

basis van de medische onderzoeksbevindingen en aan

daarom nogal eens uitgesteld. Beter is het om de

de hand van de richtlijnen een UWV-proof belastbaar-

oplossing maar gewoon direct te benoemen en in

heidsprofiel (FML) aangeleverd ten behoeve van de

gang te zetten.

re-integratie.

CS Verbindt!
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Casemanager kan helpen mediation
sneller en effectiever in te zetten
In de achterliggende 20 jaar heb ik als mediator bij enige honderden arbeidsverhoudingen
bemiddeld in een grote diversiteit van organisaties (overheid en bedrijfsleven). In nagenoeg
alle gevallen was er sprake van verzuim, waarbij een interventie-advies voor de inzet van
mediation werd afgegeven. Voor de casemanager is het belangrijk de indicaties voor
mediation te kennen en ook om goed te weten hoe mediation werkt.

In verreweg de meeste arbeidsmediations

Onderliggende problematiek herkennen

met ziekteverzuim gaat het om gestagneerde

Of er nu sprake is van verzuim ontstaan door een

re-integratietrajecten met een dieperliggende

conflict of een conflict voortvloeiend uit verzuim;

niet-medische oorzaak. Denk hierbij aan problemen

uit de praktijk van arbeidsmediation blijkt dat de

in de communicatie, relatie en/of functionerings-

arbeidsongeschiktheid bijna altijd van secundair

problematiek, verschillen in verwachtingen en

belang is. Het is van groot belang dat professionals

beeldvorming, privé-omstandigheden, verzuim in

die betrokken zijn bij een ziekmelding vroegtijdig

het verleden, reorganisatie, andere leidinggevende,

signalen opvangen en herkennen die kunnen

onbekendheid met regelgeving, conflicten en

duiden op onderliggende problematiek.

dergelijke.

Wat kunnen die signalen zoal zijn:
•

Ook de vraag hoe invulling moet worden gegeven
aan de re-integratie kan leiden tot problemen tussen

de werknemer maakt zelf melding van een
conflict;

•

werknemer en werkgever. Conflictmomenten kunnen

de wijze waarop de werknemer zich uitlaat over
de leidinggevende, collega’s of het bedrijf;

bijvoorbeeld ontstaan bij het opstellen, aanpassen of

•

weerstand bij de werknemer;

evalueren van een plan van aanpak en het opstellen van

•

weerstand bij de werkgever bij het zoeken naar

de eerstejaarsevaluatie. Vaak spelen hierbij aspecten
een rol als verschillend geformuleerde re-integratiedoelen, ander werk, al dan niet het tweede spoor, inzet

passende arbeid;
•

spanningen tussen werkgever en werknemer
in algemene zin .

van interventies en tijdsdruk. Daarnaast kan wisseling
van betrokkenen, zoals een andere casemanager, een

Informatie kan tevens worden verkregen van

andere bedrijfsarts of een andere leidinggevende voor

anderen, zoals leidinggevende en/of collega’s.

complicatie zorgen.

Let ook op gebeurtenissen voorafgaand aan de
ziekmelding, de wens van werkgever om afscheid
te nemen of als werknemer verwijst naar een

‘Vaak is er een dieperliggender
niet-medische oorzaak’
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belangenbehartiger. Het tijdig en daadwerkelijk
adresseren van onderliggende problematiek
vermindert het risico van (verdere) medicalisering
met alle mogelijke gevolgen van dien.

De rol van de casemanager is hierbij belangrijk.
Zoals gezegd, kan hij dieperliggende problematiek
signaleren, maar ook een de-escalerende rol
spelen, de functie van mediation aan werkgever
en werknemer uitleggen en partijen overtuigen
van het nut van mediation. Hij of zij kan de inzet van
een onafhankelijke mediator regelen, de mediation
voorbereiden en de regie voeren over de te maken
afspraken. Van belang is dat de casemanager zowel
van werkgever als van werknemer commitment
krijgt op het advies voor een interventie middels
mediation. Of de casemanager nu zelf dit advies
geeft of dat het komt van een behandelaar zoals
de bedrijfsarts.
Een voorwaarde voor dit alles is dat de casemanager
op de hoogte is van de verschillende escalatiefasen
in arbeidsverhoudingen, de (contra-)indicaties voor

Gevoel van controleverlies

de inzet van mediation kent en vooral weet wat

Bij langdurige en complexe re-integratie-

mediation exact inhoudt, hoe het werkt en wat

trajecten zijn dikwijls meerdere behandelaars

nodig is voor een adequate verwijzing. Maar ook

c.q. professionals betrokken, zoals de bedrijfsarts,

heel praktische zaken zijn belangrijk, zoals wat de

de casemanager, de arbeidsdeskundige, de

gemiddelde doorlooptijd van een mediationtraject

psycholoog, de huisarts etc. Ieder vanuit een eigen

is, wat het gemiddelde tijdbeslag in uren is, welke

rol en verantwoordelijkheid. Bij problematische

doelen middels mediation kunnen worden bereikt,

verhoudingen tussen werkgever en werknemer

wat een arbeidsmediation kost etc.

kan dit leiden tot advisering die tegengesteld
aan elkaar kan zijn en soms zelfs re-integratie-

Sneller mediation inzetten

blokkerend. Voor werkgever en werknemer kan

Arbeidsvraagstukken met (complex) verzuim

dit tot veel onduidelijkheid leiden en zelfs in

hebben een systemische inbedding. Werkgever en

negatieve zin hun onderliggende problematiek

werknemer kunnen niet los gezien worden van de

versterken.

systemen (organisatie, sociaal, medisch en juridisch)
waarvan zij deel uitmaken en waarmee zij zijn

In de mediationkamer wordt regelmatig gehoord

verbonden. Een goede herkenning van systemen

dat zowel werkgever als werknemer ‘door de

en betere afstemming en samenwerking tussen

bomen het bos niet meer zien’ en men geen goed

behandelaars, arbo-professionals en mediators

zicht meer heeft op de eigen rol en positie. Men

biedt kansen voor het veel sneller en efficiënter

ervaart dikwijls een gevoel van controleverlies.

inzetten van verschillende vormen van dienstverlening op het terrein van arbeid en gezondheid.

CS Verbindt!

Regie door casemanager

Bij een goede onderlinge afstemming kunnen de

Hoewel de bedrijfsarts een centrale rol speelt bij

diverse vormen van dienstverlening beter worden

het verstrekken van een interventie-advies, gaan

gecoördineerd en kunnen deze indien nodig parallel

andere professionals, zoals casemanagers en

worden ingezet (meer-sporentrajecten). Daarmee

psychologen, een steeds nadrukkelijker rol

kan wellicht voor de toekomst tegemoet worden

innemen bij advisering. Dit sluit aan bij de in de

gekomen aan de wens die in veel mediation-

STECR Werkwijzer Arbeidsconflicten beschreven

gesprekken naar voren komt: ‘waren we maar

en gestimuleerde interdisciplinaire samenwerking.

eerder om tafel gaan zitten’.
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Voorkom verzuim,
reorganiseer gezond!
Door de economische situatie en snelle veranderingen in de markt moeten bedrijven efficiënter gaan
werken, zijn reorganisaties onvermijdelijk en soms
worden collega’s ontslagen. Toch blijkt na enige tijd
nogal eens dat het resultaat van de reorganisatie niet
het verwachte resultaat oplevert. Een veelvoorkomende oorzaak is dat veel aandacht is besteed aan
de medewerkers van wie afscheid is genomen, maar
niet gelet is op het welzijn van de achterblijvers.
Onrust en verzuim zijn het gevolg.

Weerstand en wantrouwen
Veel werknemers hebben het gevoel dat een
reorganisatie van boven af – top-down – wordt
opgelegd. De directie maakt (vaak onder strikte
geheimhouding) een plan en communiceert dit in
bijvoorbeeld een kantinebijeenkomst. Daar wordt
uitgelegd wat van de medewerkers verwacht wordt.
Bij een deel van de aanwezigen gaan de haren
rechtovereind staan, ze reageren geïrriteerd en
gaan direct met elkaar overleggen. Ze beginnen te
speculeren over de gevolgen voor werknemers en
de organisatie. Er worden kritische kanttekeningen
bij het plan geplaatst en men twijfelt aan de
praktische haalbaarheid. De door de directie
gekozen top-downbenadering zorgt direct voor
weerstand en het wantrouwen groeit. Werknemers
voelen zich niet serieus genomen met al hun

Reorganisaties zijn vaak gericht op het verbeteren

ervaring en inzet, omdat het plan als een voldongen

van de efficiency, effectiviteit en productiviteit.

feit wordt gebracht en ze geen invloed hebben

Toch kan het resultaat tegenvallen door

gehad.

veranderende omstandigheden, verkeerde
aannames en beslissingen. Een onverwachte

Betrek werknemers dus vroegtijdig bij de reorgani-

oorzaak kan ook het ‘survivor-syndroom’ zijn.

satie om te voorkomen dat ze ongemotiveerd raken,

Achterblijvers worden negatief beïnvloed door de

contraproductief gedrag gaan vertonen en vaker

reorganisatie en het ontslag van collega’s. Ze zijn

verzuimen. Werknemers willen best meewerken

bang om alsnog hun baan te verliezen. Ze kunnen

aan een veranderproces, mits ze zelf invloed

wantrouwen jegens het management ontwikkelen,

hebben. Ze willen wel veranderen maar niet

want zij zijn toch de schuld van alle ellende? Zijn die

veranderd wórden. Kies daarom voor de bottom-up

wel in staat om dit tot een goed einde te brengen?

strategie: laat de directie de strategie bedenken en

Schenk daarom veel aandacht aan de achterblijvers

de kaders schetsen. Het middenkader vertaalt deze

en voorkom dat het verzuim gaat toenemen.

strategie vervolgens naar de randvoorwaarden voor
het werk en stelt heldere doelen. Laat de rest open

‘Voorkom het
survivor-syndroom’
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en geef werknemers de kans om met ideeën komen
om de verandering tot stand te brengen. U zult
versteld staan van hun creativiteit.

Werk aan werkzekerheid

Er zijn een aantal vormen van rechtvaardigheid.

Een belangrijke factor voor achterblijvers om het

•

Distributieve rechtvaardigheid: worden de

werk naar tevredenheid te blijven uitvoeren, is een

resources (mensen, productiemiddelen, budget,

flexibele inzetbaarheid. Voordat de reorganisatie

macht) eerlijk verdeeld? U kunt zich voorstellen

plaatsvond, was voor veel medewerkers baan-

dat de kaasschaafmethode niet altijd goed zal

zekerheid het sleutelwoord. Om ook in onzekere

vallen bij de achterblijvers in een winstgevende

tijden gemotiveerd te blijven, moet worden

afdeling.

gewerkt aan een brede(re) inzetbaarheid:

•

Procedurele rechtvaardigheid: hoe vindt de

werkzekerheid. De medewerkers die achterblijven,

verandering plaats, past dit binnen de normen en

voelen zich vaak onzeker en vragen zich af of hun

waarden van de organisatie en zijn de belangen

baan er over een tijdje nog wel zal zijn. Dit kan

van alle betrokken partijen meegenomen?

leiden tot contraproductief gedrag en het gevoel

•

Interactionele rechtvaardigheid: gaat men op een

van afhankelijkheid. Door deze mensen gereed-

openhartige en fatsoenlijke manier met elkaar om

schap te geven om bij een nieuwe reorganisatie

en zijn vertrekkende collega’s op een respectvolle

relatief eenvoudig een baan te kunnen vinden

en sociale wijze behandeld?

(binnen of buiten de organisatie), vergroot u hun
zelfvertrouwen en het gevoel van persoonlijke

Als medewerkers de manier van implementeren als

controle over de eigen situatie. Voorbeelden van

rechtvaardig ervaren, hebben ze minder problemen

zulke gereedschappen zijn opleidingsplannen en

met een negatieve uitkomst. Maar als ze vinden dat

coaching.

ze niet gehoord zijn, wordt dezelfde uitkomst als
negatiever ervaren. Erg betrokken medewerkers

Rechtvaardig reorganiseren

reageren extra negatief als ze het gevoel hebben dat

Succesvol reorganiseren staat (bijna) gelijk aan

de reorganisatie op een onrechtvaardige en niet-

succesvol communiceren. Men moet vertrouwen

sociale manier plaatsvindt. Communiceer daarom

hebben in het reorganisatieproces en het gevoel

niet alleen de uitkomsten van al uw denkwerk, maar

hebben dat besluiten rechtvaardig zijn genomen.

ook de overwegingen die tot het eindresultaat
hebben geleid.

TIPS
1. Leg uit waarom iemand wel mag blijven

3. Train leidinggevenden in omgaan met emoties van

Achterblijvers denken vaak dat mogen blijven een geval

werknemers

van mazzel is. Leg daarom helder uit waarom iemand

Het management is vaak druk met de nieuwe organisatie en

mag blijven en wat de toegevoegde waarde voor de

werkoverleg schiet er dan regelmatig bij in. En als het wordt

organisatie is. Ga vooral in op de persoonlijke kwaliteiten

gehouden, is het vaak taakgericht. Vaak vinden leiding-

en vaardigheden die zinvol zijn om de nieuwe organisatie

gevenden het lastig om met onzekerheden en emoties van

draaiende te houden.

werknemers om te gaan. Train ze in het signaleren van en

2. Wees kritisch op het herverdelen van taken van
vertrokken medewerkers

het omgaan met de emoties van achterblijvers.

4. Houd rekening met de verschillende veranderstijlen

Wees niet bang om niet-noodzakelijke activiteiten direct

van werknemers

te schrappen. Collega’s ontslaan en hopen dat het werk

Een deel ziet het als een uitdaging en werkt graag mee. Dan

wel wordt opgepakt, leidt tot verhoging van de werkdruk

zijn er de werknemers die de kat uit de boom kijken en zich

en verzuim. Wees zeer terughoudend in het inhuren van

pas later vol energie inzetten voor de nieuwe situatie.

ex-werknemers. Dit is niet alleen duur, maar heeft vaak

Sommige werknemers hebben grote moeite met verandering

ook een negatief effect op de motivatie van achterblijvers

en zetten de hakken in het zand. Besteed vooral aandacht

in een vergelijkbare functie.

aan deze werknemers en aan hun zorgen en bezwaren.
Geef hen ergens in het proces een rol. U zult versteld staan
van hun inzet en ideeën.

CS Verbindt!
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Er speelt nog iets,
maar dat staat los van het verzuim
Waarom wordt er gemedicaliseerd? Dat staat in de wet. Als je loon wilt
bij niet-werken, moet je je ziek melden. Je kan niet baaldag of conflict of
oppas of kater of mantelzorger melden. Dus bij een ziekmelding moet er
altijd iets van ziekte gemeld worden. Gelukkig hebben de meeste mensen
wel klachten, dus die benoemen is niet zo moeilijk.

Omdat alle problemen dus gemeld worden als

Als beide partijen (leidinggevende en werknemer)

ziekte, worden daarmee de problemen gemedica-

medicaliseren, is de kans groot dat de zaak snel op

liseerd. Een ander groot voordeel is dat de meeste

het bordje van de arts gegooid wordt. Als die dan

leidinggevenden geen dokter zijn, dus niet zo veel

demedicaliseert kan het probleem weer terug-

verstand hebben van allerlei medische zaken. Dit

gegeven worden aan de twee personen die dat

geeft de werknemer een groot voordeel als hij moet

het best kunnen oplossen.

verantwoorden bij de leidinggevende waarom hij
niet komt. Vaak nog onderstreept door het mantra

Verstoorde balans

‘ziek is ziek’.

Waarom meldt iemand zich ziek? Het is altijd een
verstoring van de balans belasting-belastbaarheid.

Medische saus eraf halen
Nadat de kwesties gemedicaliseerd zijn, moeten ze

Belastbaarheid = draagkracht = KAN:

weer gedemedicaliseerd worden, om weer duidelijk

wat kan iemand aan, wat kan hij hebben, hoe sterk

te krijgen wat het is. De medische saus moet van de

is hij, hoe gaat hij met tegenslagen om?

problemen gehaald worden. De vraag is: wie kan nu
het beste demedicaliseren? Ikzelf geloof dat een

Belasting = draaglast = MOET:

arts het beste kan demedicaliseren, hoewel ik ook

wat komt er op iemand af, waar moet hij mee

veel collega’s ken die juist de medische

omgaan, wat te verwerken, welke tegenslagen?

problematiek benadrukken.
Bij dit concept is het zinvol om naar het bio-psychosociaal model te kijken. Allerlei factoren spelen een

Een oordeel is een subjectieve
waarneming van een persoon

rol. Vaak word alleen naar de bio (lichamelijke)
klachten gekeken, bijvoorbeeld rugpijn. De patiënt
is dan alleen maar bezig om van de pijn af te komen.
Men heeft geen oog voor andere factoren die ook
nog meespelen en die soms makkelijker opgelost
kunnen worden.

38

Het is altijd een verstoring
van de balans
belasting-belastbaarheid

Bij de meeste consulten ga ik het rijtje af van
gebieden in het bps-model: hoe is het op werk,
arbeidsomstandigheden, collega’s? Hoe is het
privé? De relatie, kinderen, ouders, familieleden.
Zijn er problemen met huisvesting, geldzorgen?
Heb je ooit schokkende dingen mee gemaakt die
nog niet verwerkt zijn? Als dit allemaal geïnventa-

Verantwoordelijkheid terugnemen

riseerd is, is er wel een beeld van de last. Voor veel

Een ander probleem is: als het oordeel van de

mensen is het nieuw om te ontdekken dat niet de

bedrijfsarts helemaal niet past bij jouw oordeel,

draagkracht is afgenomen door rugpijn, maar dat

wat kies je dan? Hem volgen? Je geeft dan als

de draaglast te groot is en dat zich dat uit in de

leidinggevende de regie uit handen, met als gevolg

zwakste plek van het lichaam. In dit geval de rug.

minder grip op het verzuim.
Werknemers hebben ook de neiging om de regie

Vraag geen oordeel

uit handen te geven: “Ik heb rugpijn. Dokter, jij

Een analyse van alle problemen is dus heel nuttig

moet mij repareren”. Beide partijen geven zo de

bij verzuim. Dit is een weg die leidt tot oplossingen.

verantwoordelijkheid aan de arts en worden zo

Helaas wordt er te vaak nog een oordeel gevraagd.

afhankelijk in het proces.

Is hij echt ziek, is er terecht verzuim, is er een
gebrek, is hij arbeidsongeschikt, is het werk-

De snelste oplossing voor verzuim is als beide

gebonden, is het psychisch? Er zijn zo veel mensen

partijen samen de verantwoordelijkheid voor het

met een ziekte die gewoon werken. Al deze

verzuim weer terugnemen. Zo staat het trouwens

oordelen helpen niet bij de oplossing van de

ook in de Wet verbetering poortwachter.

problemen.

De leidinggevende zorgt voor optimale arbeidsomstandigheden, lost knelpunten op het werk op en

CS Verbindt!

Een oordeel is trouwens heel subjectief, het is een

heeft begrip voor de privé-situatie van werknemer.

subjectieve waarneming van een persoon. Het

De werknemer beseft dat de rugpijn meer de uiting

gevolg is dat de oordelen van de leidinggevende,

van de problemen is dan de oorzaak. Hij volgt de

de bedrijfsarts en werknemer vaak uit elkaar liggen.

adviezen van de specialist op, hij werkt aan alle

Hier begint de ontevredenheid over elkaars mening.

andere problemen, hij bezoekt het werk, en geeft

Dus zolang er oordelen gevraagd worden, zul je

aan wat hij nog wel zou kunnen doen.

heel vaak teleurgesteld zijn, omdat anderen nou

Voor zowel leidinggevende als werknemer geldt:

eenmaal een ander oordeel hebben dan jij.

hoe meer verantwoordelijkheid ze nemen, hoe

Vraag dus nooit een oordeel aan de bedrijfsarts,

meer ze de regie in eigen hand houden, hoe sneller

maar vraag een advies over de problemen.

resultaat.
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De OR en de bedrijfsarts
Recentelijk gaf een collega van mij een lezing
aan leden van de OR bij een grote publieke
werkgever. Haar reactie was dat het wel heel
bijzondere werknemers zijn; enorm gedreven
en loyaal, maar tegelijkertijd is men collectief
van mening dat de werkgever alles moet
betalen en dat bedrijfsartsen per definitie een
soort van landverraders zijn omdat ze aan de
kant van de werkgever staan. Ik begrijp het
gevoel, maar toch berust deze conclusie
volgens mij op een misverstand.

Emotie als feit
Een veel voorkomende menselijke reactie bij grote
veranderingen is protest: alles moet blijven zoals het
is, mensen hebben (opgebouwde) rechten, etc. Door
gebruik te maken van de hoge attentiewaarde en de
snelheid van nieuwsverspreiding door de sociale media
kunnen relatief kleine groepen meer, sneller en grotere
druk uitoefenen op politici en de samenleving. Emotie
als feit (in plaats van de feiten zelf) bepaalt steeds vaker
en steeds meer hoe we kwesties benaderen en ermee
omgaan.
Pas geleden had ik een gesprek met Jeroen Breen,
voorzitter van het Actuarieel Instituut, waarbij we
van gedachten wisselden over het voorbeeld dat de
beroepskeuze van de huidige leerlingen en zelfs al
studenten een enorme uitdaging zal zijn. Kinderen
van tussen de 12 en 15 moeten nu hun opleiding gaan
afstemmen op beroepen die er nu nog niet zijn, dat is
best een lastige keus. Dit kunnen we ook doorvertalen
naar onderwerpen als duurzame inzetbaarheid. Hoe
kun je hier nu mee bezig zijn, terwijl de andere kant
van het spectrum is: hoe ziet het werk of de functie er

Het temperament, de snelheid van wissel- en schakel-

over 5 à 10 jaar eigenlijk uit? Bestaat het dan nog wel?

momenten in ons dagelijks leven vergen bij de meeste
mensen dermate veel van hun energie, focus en

Het ging toch over de bedrijfsarts en de OR?

aandacht dat er niet zoveel ruimte overblijft voor het

Klopt, daar gaat het over en ik maak dit uitstapje

grote plaatje. De wereld om ons heen verandert zo snel

om de brug te slaan naar het misverstand. Bedrijven

dat zelfs de politieke leiders er hun handen meer dan

en organisaties worstelen zich door alle nieuwe

vol aan hebben. Alles draait toenemend om informatie

ontwikkelingen heen, met name de private markt. Zij

en data en het transport ervan. Het is heel goed

krijgen, op een enkele bank na, immers jaarlijks geen

mogelijk dat we zonder het te weten met z’n allen

miljarden belastinggeld en moeten steeds sneller

in een tijdperk leven waarin de veranderingen in de

schakelen om te kunnen overleven. Dus veranderen

wereld nog nooit zo snel zijn gegaan als nu; de over-

met hoge snelheid om te overleven versus de rem van

gangsjaren waarin we het tijdperk van de kunstmatige

de OR (niet te veel want wij hebben rechten) met de

intelligentie zijn binnengestapt (de digitale revolutie

emotie als feit. Maakt dit dat ik tegen de OR ben? Nee

hadden we in de jaren 80 en 90 van de vorige eeuw).

hoor, persoonlijk maakt het mij echt niets uit. Maar wat

aan het woord

‘De rechten worden door loyale
OR-leden zwaar bewaakt’

immers geen vakantiedagen en geen geld en dat
voelt veel beter. Op deze manier ontstaat er een door
gevoel gedreven verworven (ik werk er immers voor)
recht op verzuim. En rechten worden terecht door zeer
loyale OR-leden als akela’s bewaakt, waarbij de zwarte
piet al vlot kan worden uitgedeeld; in dit geval aan de
bedrijfsarts die gewoon keurig zijn werk doet.

Herwin Schrijver, directeur CS Opleidingen

al snel voor de afslag verzuim gekozen. Dat kost

Anders omgaan met werk
Het echte probleem ligt niet alleen bij de werknemer,
maar waarschijnlijk eerder bij de wijze hoe we in
Nederland, en vooral bij de overheid als wetgever,
nog steeds met het fenomeen ‘werk’ omgaan. Zolang
we de financiering (wijze van belastinginkomsten)
kopen bijvoorbeeld alle oud OR-leden van de grote

van ons land niet herzien, blijven werknemers en

winkelketens die alleen al dit jaar zijn omgevallen

werkgevers hiervoor de (veel te hoge) prijs betalen.

hiervoor?

Het is een mooi en uitdagend tijdperk waarin we leven,
ook voor de overheid die steeds meer wetgeving en

Wanneer een bedrijfsarts aangeeft dat er geen sprake

regels nodig heeft om alles bij het oude te houden

is van een ziekte of gebrek (en dus arbeidsongeschikt-

zodat er voldoende belastinggeld blijft binnenkomen.

heid) kiest de bedrijfsarts niet voor de werkgever.
Nee, hij doet het werk waarvoor hij is opgeleid. Op

Aan de andere kant is er een steeds grotere groep

12 maart 2016 kwam Trouw (en bijna alle andere

zelfbewuste en zelfgekozen ’afhakers’ die zelf hun

kranten) met het nieuws dat de helft van alle zieke

leven anders inrichten. Minder stress, minder geld,

werknemers medisch niets mankeert, waarbij de

minder groot huis, minder verplichtingen, minder

bedrijfsartsen zelf aangeven dat het waarschijnlijk nog

Social Media, minder WiFi en vooral minder overheid

veel hoger ligt: 70% tot 80%. Dus de bedrijfsarts doet

met geldverslindende wetten en regels. Maar wel

ook bij deze 50% tot 80% gewoon zijn werk en geeft

meer eigen tijd, meer kwaliteit, meer bewustwording

aan dat er geen sprake is van ziekte en/of gebrek.

van de wereld waar we wonen, meer eigen initiatief,

Met andere woorden: niet gaan verzuimen, maar je

meer vrijheid en meer lucht. Het schijnt dat een deel

probleem gaan oplossen.

van deze groep mensen dit probeert in te vullen door
hun werk als zzp’er te doen. Niet omdat ze zo nodig

De verzuimende werknemer begrijp ik ook wel. Er is

succesvol willen zijn en miljonair willen worden, maar

bijvoorbeeld een kind of familielid ziek en iemand moet

omdat ze niet in verzuim willen vluchten als ze ook

de zorg toch op zich nemen. Vakantiedagen opnemen

eigen tijd willen hebben voor hun kind dat ziek is of

of zorgverlof kosten eigen tijd en geld, dus dan wordt

even iets meer aandacht nodig heeft.

CS Verbindt!
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Auteur: Casper Mayenburg, accountmanager Synthra

Traditioneel falen of
innovatief scoren?
De top van de openwaterzwemmers
bestond al geruime tijd uit een vaste
groep zwemmers. Alhoewel Maarten
van der Weijden tot op dat moment nog
nooit als allersnelste was geëindigd,
behoorde hij wel tot deze selecte groep
van topatleten. Beijing was de stad waar
het moest gebeuren: de tien kilometer
openwaterzwemmen op de Olympische
spelen 2008. Op basis van resultaten in
aanloop naar de Olympische Spelen
zou Maarten heel misschien wel een
top-tien-plek kunnen behalen. Het liep
anders, door anders te denken en te
doen. Een mooie inspiratie voor een
andere kijk op verzuimbegeleiding of
liever gezegd: arbeidsbegeleiding.

De unieke prestatie van Maarten van der Weijden
op de Olympische Spelen van 2008 laat zien hoe een
andere denkwijze leidt tot een maximaal resultaat.
Want wat gebeurde er:
“In het wedstrijdreglement van de Olympische
Spelen staat dat elke zwemmer duidelijk en
zichtbaar de vlag van zijn land en het startnummer
moet dragen. Elke zwemmer draagt om deze
reden een badmuts. In het reglement staat niets
vermeld over een badmuts, deze oplossing is
geboren uit gewoonte. Er staat wel dat de vlag en
startnummer duidelijk en zichtbaar moet worden
gedragen op het hoofd. Een nadeel van een
badmuts is, dat deze ervoor zorgt dat de zwemmer
niet goed kan afkoelen, wat juist heel belangrijk
is om optimaal te kunnen presteren in een warme
omgeving, zoals het water van Beijing. Door het
reglement goed te lezen en niet zoals iedereen
het gebruikelijke te doen, besloot Maarten zijn
hoofd kaal te scheren. Op zijn kale hoofd werd
vervolgens de Nederlandse vlag en het startnummer getekend. Het resultaat: Maarten behaalt
met deze simpele oplossing een groot voordeel op
de overige zwemmers. Als enige zonder badmuts
haalt hij het maximale uit zijn inspanningen omdat
zijn lichaam wel afkoelt”.
Het weglaten van de badmuts was niet het enige dat
tot dit mooie resultaat leidde. Maarten paste nog op
meer aspecten een staaltje innovatief denken toe.
Hoe dan ook is het verhaal van Maarten inspirerend:
het laat zien dat een frisse blik tot verrassende
resultaten kan leiden.
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Andere blik op verzuimbegeleiding
Wellicht zouden we ook anders naar de praktijk

De werknemer is hierbij aan zet en verantwoor-

van verzuimbegeleiding moeten kijken. In mijn

delijk om terug te keren naar arbeid. Daar hoort

gesprekken met werkgevers ontdek ik veel

ook een andere taal bij: arbeidsdeelname in plaats

verschillende manieren van verzuimbegeleiding.

van verzuim en arbeidsbegeleiding in plaats van

Bijvoorbeeld verzuimbegeleiding waar het bewaken

verzuimbegeleiding.

van de Wet verbetering poortwachter centraal staat,
waar de bedrijfsarts het plan van aanpak opstelt,

Verdwijnt de casemanager?

waar het verzuimdossier leidend is of waar men de

Onze visie en werkwijze roepen ook praktische

focus heeft op het voorkomen van een loonsanctie.

vragen op. Verdwijnt de rol van de casemanager

Kortom, veel manieren van begeleiding waarin

in onze werkwijze? Het antwoord hier op is nee.

vooral over de werknemer wordt gecommuniceerd

Maar de casemanager voert wel op een andere

maar niet met de werknemer.

manier de verzuimbegeleiding uit. Hij werkt vanuit
een andere betrokkenheid met de werknemer,

Waarom zetten we de werknemer niet centraal in

bewaakt het proces, coacht en ondersteunt. Heeft

plaats van de leidinggevende, casemanager of

de werknemer de mogelijkheid om te doen wat hij

bedrijfsarts? Wie kan er beter dan de werknemer

wil? Ook hierop is het antwoord nee. Als de werk-

zelf aangeven wat er nodig is om zijn herstel te

nemer zijn verplichtingen niet nakomt heeft dit

bevorderen? Geef hem de verantwoordelijkheid

gevolgen. Zo heeft de wet dit bepaald. Juist omdat

over zijn eigen verzuim en arbeidsongeschiktheid.

de werknemer een verantwoordelijkheid heeft en

Maak hem bewust van zijn situatie. Bied hem

hij deze ook volledig kan nemen, is snel duidelijk of

toegang tot zijn eigen verzuimdossier, de

de werknemer zijn verplichtingen nakomt.

mogelijkheid om een preventieve interventie
in te zetten en als dit nodig is een aanvraag tot

Op naar 2% verzuim

loondoorbetaling bij ziekte te doen. Zo is de

Om af te sluiten kom ik nog even terug op Maarten.

werknemer actief in het re-integratieproces en

Hij heeft een unieke prestatie geleverd door een

vertaalt hij zijn verzuim naar mogelijkheden en

geweldige uitdaging aan te gaan. Maar voordat hij

belemmeringen in arbeid. De werkgever en

hiermee begon had hij ook een keuze: namelijk

arbodienst ondersteunen daarbij, coachen en

niets veranderen en eindigen in de top 10 of anders

monitoren de voortgang.

gaan denken en doen met een kans op Olympisch
Goud. Ik ben ervan overtuigd dat het verzuim

CS Verbindt!

Kortom; door de werknemer ondernemend en als

afneemt en het arbeidspotentieel wordt vergroot

verantwoordelijke de aanwezige mogelijkheden

als we de werknemers als verantwoordelijk

zichtbaar te laten maken en de werkgever te

positioneren en leidinggevenden ondersteunen in

ondersteunen in kennis, wordt het arbeids-

kennis. En dan is 2% verzuim zeker bereikbaar. Aan

potentieel vergroot en daarmee het verzuim lager.

u de keuze: traditioneel falen of innovatief scoren.
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Onverzekerbaar door uw verzekeraar?
Verplicht terug naar het UWV?
Is uw tussenpersoon met de
noorderzon vertrokken?
Wat te doen?

• Slecht werk door uw WGA-verzekeraar maakt dat u als
werkgever een verhoogde premie bij het UWV gaat betalen!
• Tijdens de periode van premiebetaling bent u een
gewaardeerde klant, daarna is het uit het oog uit het hart.
• Terwijl de schadelast voor de werkgever bij het UWV start, voor
dossiers waar de verzekeraar niet hard voor heeft gelopen.

Waarom?
• De premie WGA voor 2017 is namelijk gebaseerd op uitkeringslasten 2015 en daar heeft u meestal al premie voor betaald
aan de verzekeraar. De verzekeraar deed al weinig om de
WGA schadelast te reduceren en zullen nog minder aan uw
WGA schadelast doen na 2016.
• U betaalt door en eigenlijk meer dan dubbel.

• Neem zelf verantwoording voor deze dossiers.
• WGA Control verlaagt deze schadelast obv Betalen bij Succes.
• Baat het niet, dan schaadt het niet. Laat die dossiers niet
liggen, ze zijn zeer kostbaar.
• Zeker is dat WGA Control er alles aan doet om successen te
scoren voor u.
• Laat de verzekeraar de successen meefinancieren!
• WGA Control vangt u op in het publieke domein en start
onmiddellijk met de aanpak van uw schadelast.

De oplossing!
• WGA Control, uw partner in het publieke domein voor
duurzaam de laagste WGA-lasten.

T 010 - 519 1573

vanprivaatnaarpubliek.nl

ONAFHANKELIJK ADVIES EIGEN RISICO DRAGEN WGA/ZW

Publiek of Privaat verzekeren?

Kies voor een objectief advies over besluitvorming WGA/ZW. Juiszt.nu!

010 - 760 7666
info@juiszt.nu

www.juiszt.nu

