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Deze wijken vaak af van de door arbodienst, 

bedrijfsarts en casemanager gebruikte werkwijzen, 

waardoor schade ontstaat. 

Meer dan alleen medische problematiek
Arbeidsverzuim, dat in de volksmond nog steeds 

ziekteverzuim wordt genoemd, is een begrip 

waarbij in het algemeen erg snel gedacht wordt  

aan medische problematiek. De adviesrol van een 

bedrijfsarts is zelfs bij wet geregeld. Zonder te  

kort te doen aan deze medische discipline, deze  

is immers onmisbaar bij het vaststellen van belast-

baarheid en het waarborgen van gezondheid in 

werk, is de omgeving waarbinnen verzuim en 

daarbij het activeren van alle betrokkenen zich 

afspeelt, vooral financieel-juridisch van aard.  

Dit wordt jammer genoeg in veel gevallen door 

werkgevers en werknemers niet bewust zo beleefd.

Toch kan gesteld worden dat re-integratie-

problematiek en arbeidsongeschiktheid eerder 

voortkomt uit het gebrek aan loondragende 

passende arbeid dan uit de ernst van een medische 

aandoening. De ervaring leert dat re-integratie in 

taken die aansluiten bij de gestelde (medische) 

randvoorwaarden en waar een loonwaarde aan 

toegekend kan worden, de enige mogelijkheid is  

om kosten voor werkgevers te kunnen besparen. 

Bovendien wordt daarmee het risico op 

inkomensverlies voor de werknemer minder.

UWV gebruikt andere protocollen
Werkgever en werknemer hebben de eerste twee 

verzuimjaren een gezamenlijke verantwoordelijk-

heid voor de verzuimbegeleiding en re-integratie, 

waarbij zij zich laten ondersteunen door een 

arbodienst, bedrijfsarts of andere professionals, 

zoals een casemanager of arbeidsdeskundige. Van 

werkgever en werknemer wordt verwacht dat zij al 

het mogelijke doen aan re-integratie. Achteraf 

bepaalt UWV, als toetsende partij, of er voldoende 

re-integratie-inspanningen zijn verricht. Zijn er 

onvoldoende inspanningen verricht dan onderzoekt 

en beoordeelt UWV de redenen en argumenten 

daarvoor. UWV, van oudsher een instituut dat een 

claim op een sociale uitkering beoordeelt, gebruikt 

hiervoor zelf ontwikkelde uitvoeringsprotocollen. 

De Wet verbetering poortwachter is in 2002 van kracht 
geworden en in 2005 is de WAO opgevolgd door de Wet 
werk en inkomen naar arbeidsvermogen, de Wet WIA. 
Bij de Wet WIA staat het thema ‘werken naar vermogen’ 
centraal en al sinds de Wet verbetering poortwachter 
gaat het er niet langer om wat iemand niet meer kan, 
maar vooral om wat iemand nog wel kan ondanks de 
beperkingen. Het uitgangspunt van beide juridische 
kaders is dat iedereen die arbeidsongeschikt is 
geworden, de resterende arbeidsmogelijkheden en 
verdiencapaciteit zo volledig mogelijk benut. Bij de 
beoordeling van het recht op een uitkering zal UWV 
daarom kijken naar wat er nog wél kan en wat daarmee 
nog kan worden verdiend.

Activeren uit arbeidsongeschiktheid: 

ga op zoek naar de 
  gedeelde belangen

‘Gebrek aan loondragende 

passende arbeid is vaak het 

grootste probleem’
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In de beleving van werkgever en werknemer is er  

in praktijk echter vaak sprake van tegengestelde 

doelstellingen en belangen, waardoor de re-

integratie van verzuimende medewerkers onnodig 

stagneert. Het succesvol sturen van re-integratie-

trajecten vraagt om aandacht en focus op de 

gedeelde belangen voor zowel werknemer als 

werkgever op drie verschillende niveaus: sociaal-

medisch, juridisch en financieel.

Belangen voor werknemer
Voor een werknemer start het re-integratieproces 

met een belang op sociaal-medisch niveau, immers 

de werknemer is ziek en wil beter worden en 

gezond blijven. Wanneer er geen gunstige prognose 

is, dat wil zeggen herstel op korte termijn is onwaar-

schijnlijk, zullen zorgen en onzekerheid over de 

toekomst groeien. 

Daarnaast speelt er een juridisch belang. Er bestaat 

immers een arbeidsovereenkomst en de werknemer 

zal zich, naarmate het verzuim langer duurt, zorgen 

maken over het verlies van zijn werk. Bovendien 

bestaat er een financieel belang, namelijk het 

behoud van inkomen. Door onzekerheid en  

zorgen over de belangen op deze drie niveaus 

ontstaan er drempels in de re-integratietrajecten  

die een multidisciplinaire aanpak rechtvaardigen.  

De multifactoriële analyse die sinds de invoering van 

poortwachter onderdeel uitmaakt van de probleem-

analyse sluit daarop aan.

Belangen voor werkgever
Voor een werkgever bestaan er op dezelfde niveaus 

belangen. Op het sociaal-medische vlak speelt het 

belang van continuïteit en productiviteit. Wanneer  

er geen gunstige prognose is voor hervatting op  

korte termijn, moet de werkgever maatregelen  

treffen, vervanging regelen en/of accepteren dat  

de productiviteit minder is. 

Op juridisch of bedrijfskundig niveau moet de 

werkgever deze risico’s beheersen. Hij moet onder 

andere aandacht hebben voor het organiseren van 

passend werk binnen het eigen bedrijf. In de praktijk 

zullen de kaders die de arbeidsovereenkomst (BW7)  

en poortwachterwetgeving bieden, veel houvast  

geven bij de re-integratie.

Het bedrijfseconomische belang (financieel) voor de 

werkgever is vanzelfsprekend, maar krijgt opvallend 

genoeg nog onvoldoende aandacht bij re-integratie-

trajecten. Daarin lijkt nu wel verandering te komen 

door een toename van het aantal casemanagers, 

groeiende media-aandacht en veranderingen van 

wetgeving, zoals onlangs de nieuwe Ziektewet.

Tijdens een re-integratieproces kan op één of 

meerdere vlakken een knelpunt ontstaan. Door 

aandacht te schenken aan de gezamenlijke belangen  

op een van de drie niveaus (sociaal-medisch, financieel, 

juridisch) ontstaan er mogelijkheden om de knelpunten 

op te lossen. Dit speelveld van gedeelde belangen is bij 

uitstek het werkterrein van casemanagers die op zoek 

gaan naar de ‘win-win’-oplossing bij re-integratie-

vraagstukken.  n


