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Geachte lezer,

Dit vierde nummer heeft als thema ‘Verzuim en werk’. Of anders gezegd: 
activering uit arbeidsongeschiktheid. Hoe krijg je mensen weer aan het 
werk? Sturing om de arbeidsmogelijkheden maximaal te benutten is in 
belang van werkgever, werknemer en verzekeraar etc. De arbeids-
deskundige (AD) speelt hierbij een belangrijke rol. We spraken met 
Monique Klompé, voorzitter van de NVvA over de toegevoegde waarde 
van de AD. Frans van den Nieuwenhof laat in zijn artikel zien dat je in ieder 
geval creatief moet zijn bij het vinden van passend werk. Maar ook van 
mensen die nu nog geen baan hebben, wordt verwacht dat ze aan de slag 
gaan. We spraken hierover met Bruno Bruins, voorzitter van de Raad van 
Bestuur UWV. Zijn ambitie is in 2015 10.000 Wajongers aan het werk te 
helpen.

Verder aandacht in dit nummer voor een belangrijk onderwerp: 
sanctionering bij niet-meewerken aan re-integratie. Er is na lange tijd 
eindelijk antwoord op de vraag voor welk deel van het loon de loonstop 
mag gelden. Pascal Willems gaat hier uitgebreid op in en ook Ruud de 
Leede geeft op een luchtige manier duidelijkheid. 

Ook informeren we u met gepaste trots over de twee gesprekken met de 
Tweede Kamer waarvoor we zijn uitgenodigd: een rondetafelgesprek over 
beroepsziekten en de presentatie Toekomstbeeld Sociale Zekerheid. Bij 
beide gelegenheden kregen we volop de kans onze visie op deze 
onderwerpen te geven en de ervaringen uit het verzuim- en re-
integratieveld met de beleidsmakers te delen. 

We wensen u veel leesplezier!

Met vriendelijke groet,
Marjol Nikkels-Agema
Herwin Schrijver
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In 2015 wil UWV 10.000 Wajongers aan het werk 

helpen. Een flinke uitdaging voor Bruno Bruins, 

sinds 2012 voorzitter van de Raad van Bestuur 

UWV. Marjol Nikkels sprak met hem over deze 

bijzondere doelgroep.

‘We kunnen het 
niet maken om 
Wajongers niet aan 
het werk te helpen’
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We ontmoeten de heer Bruins in zijn kantoor op  

het hoofdkantoor in Amsterdam. Bruins zelf is 

verrassend benaderbaar en niet van uiterlijk 

vertoon: ‘Moet ik een colbertje aan op de foto of 

mag het zo?’ 

Uw doel is 10.000 Wajongers aan het werk te 
helpen in 2015. Waarom gaat juist deze groep u 
aan het hart?
‘Nou ja, 10.000 Wajongers erbij dan: er werken al 

50.000 Wajongers in Nederland. Ik kom uit het 

noorden van het land, daar kenden ze vroeger het 

noaberschap. Mensen zorgden voor elkaar. Kon 

iemand niet goed meekomen op school, dan gaf 

iemand hem een plekje op de boerderij. Ik geloof er 

erg in dat Wajongers een plaats moeten krijgen op 

de arbeidsmarkt. Dat moeten we toch samen voor 

elkaar kunnen krijgen. We hebben geen mensen 

met beperkingen, maar een samenleving met 

beperkingen als je deze mensen niet aan het werk 

krijgt. Als we tegen elkaar zeggen dat het logisch is 

dat ook zij aan het werk gaan, dan moet je werk bij 

de mensen gaan zoeken. De mens die je aan het 

werk wil helpen is het uitgangspunt, niet de 

bestaande vacatures.’ 

Het is de vraag of werkgevers daar ook zo naar 
kijken.
‘In het afgelopen jaar zijn 6.600 Wajongers aan  

het werk gekomen. Dus zijn er blijkbaar ook 

werkgevers die daar een stapje harder voor willen 

zetten. Soms omdat ze zelf familie in de Wajong 

hebben, soms vanuit de wens van maatschappelijk 

verantwoord ondernemen en soms gewoon uit 

betrokkenheid. In Duitsland is de ‘inclusieve 

samenleving’ veel verder ontwikkeld dan hier. Daar 

kregen ze mensen uit de Eerste Wereldoorlog terug 

die bijvoorbeeld een arm of een been misten en die 

moesten toch weer aan de slag. Het is daar veel 

gebruikelijker om plaats te bieden aan mensen met 

een arbeidshandicap.’

Job carving
In Duitsland ligt er ook veel meer directe 
verantwoordelijkheid bij de werknemer om 
weer aan het werk te komen. Verwacht u daar 
in Nederland ook een verschuiving in?
‘Wie zorgt er dat iemand weer aan het werk komt? 

Uiteindelijk is dat toch de werknemer zelf. Een 

werknemer die intrinsiek gemotiveerd is, dat is het 

krachtigst. Dus als werkzoekende ben je eerst en 

vooral zelf aan zet, de anderen zijn hulptroepen. Wij 

geven een zetje. Hoewel: als je het aan sommigen 

zou vragen, vinden ze dat ze het helemaal zelf 

hebben gedaan. Wajongers zullen wel vaker een 

steuntje nodig hebben, maar ook zeker niet 

allemaal. En dan moeten wij er ook zijn.

‘We hebben een 

samenleving met 

beperkingen als je deze 

mensen niet aan het  

werk krijgt’

>>
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‘Je moet werk  

bij de mensen zoeken,  

niet andersom’

Je kunt niet redeneren vanuit de vacature, dan lukt 

het niet, of in ieder geval niet eenvoudig. Ik hoor 

wel vaak: stuur mij maar tien hoogopgeleide 

autisten, die kunnen goed testen. Maar mensen 

zitten natuurlijk niet helemaal voor niets in de 

Wajong. We zullen veel meer naar situaties toe 

moeten waarbij de job gecarved wordt. Je kunt 

onderdelen van bestaande functies losmaken en zo 

een nieuwe functie creëren voor een Wajonger.

Niets doen is geen keuze
Sommige bedrijven hebben huiver om arbeids-
gehandicapten aan te nemen, bijvoorbeeld door 
een eerdere slechte ervaring. Hoe kunnen we 
die huiver wegnemen?
‘Tja, hier geldt gewoon: geef niet op. Ik kwam 

enige tijd terug in het bestuur van een vereniging  

en vond dat ze een Wajonger in de keuken van een 

restaurant moesten inzetten. Hij kwam, werkte 

anderhalve dag en verdween weer. “Ik heb er geen 

trek meer in, al dat werk, tabee”. Aan zijn collega’s 

had hij foto’s getoond van een riante sportwagen  

en dito woning met grote TV en eilandkeuken. 

Maar die foto’s waren zijn camouflage voor zijn 

beperkingen, dat was allemaal helemaal niet van 

hem. Hij redde het gewoon niet. De vereniging was 

er begrijpelijkerwijs snel klaar mee. Toen zei ik: “Er 

zijn nog zoveel andere kandidaten. Waarom zou je 

het niet gewoon nog een keer proberen?” Je kunt 

wel zeggen dat het management niet wil, maar dan 

moet je als personeelsfunctionaris gewoon een 

stapje extra zetten. Niets doen is geen keuze.

Wij plaatsen bij UWV ook Wajongers. Vorig jaar 

bijvoorbeeld een blinde jongen met een geleide-

hond. Je moet dan afspraken maken: de hond mag 

niet in de weg liggen, heeft ook pauze nodig, mag 

niet zomaar aangehaald worden. Natuurlijk is het 

wennen en moeten er dingen geregeld worden. En 

het brengt ook veel papierwerk met zich mee, we 

zullen nog wel wat paarse krokodillen moeten 

‘killen’. Maar je krijgt er ook wat voor terug, hij 

werkt voor onze telefoondienst en dat gaat prima.

Een tijdje geleden tekende ik met KPN een groot 

contract voor UWV-automatisering. Zij hadden zich 

verdiept in wat wij belangrijk vinden en gaven toen 

aan ook twee Wajongers in te willen zetten op het 

UWV-account. Dat is toch fantastisch? Je ziet dat 

overheidsorganisaties in hun bestek steeds vaker  

de eis stellen dat leveranciers verplicht zijn een 

percentage mensen met een beperking in te zetten 

bij de uitvoering van een gewonnen opdracht. Dat 

heet ‘social return’. 

Het begint bij werk
Werken moet lonend zijn, vindt de overheid. 
Maar op lagere niveaus is dat niet altijd zo.  
Soms ligt er een aanbod van concreet werk, 
maar vindt men het niet lonend genoeg.  
Welke instrumenten kan UWV dan inzetten?
‘Ik vind dat het begin bij het werk ligt. Je kunt dan 

later met de werkgever kijken of er misschien hoger 

gewaardeerde elementen in het werk gebracht 

kunnen worden, via jobcarving. Misschien kun je  

de functie uitbreiden. Doel is de Wajonger aan het 

werk krijgen. En misschien wil hij zo’n baan wel 

omdat hij denkt dat er meer in het verschiet ligt. 

Je moet toch invulling geven aan je leven?

Met de invoering van de Participatiewet 
worden vanaf 2015 jong-gehandicapten met 
werkmogelijkheden overgeheveld naar de 
gemeenten. Bij het UWV zit alle kennis en 
ervaring over de re-integratie van Wajongers. 
Hoe wordt geborgd dat deze kennis bij de 
gemeenten terechtkomt? 
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‘Er worden inderdaad taken overgeheveld van het 

Rijk naar de gemeente. Wij gaan daar actief in mee, 

werken veel samen met gemeenten en proberen zo 

veel mogelijk kennis te delen. Per regio gaan we om 

tafel met diverse partijen. We zien de gemeenten  

als bondgenoten. We hebben bijvoorbeeld een 

Programmaraad met Divosa, Cedris, VNG en UWV. 

Je ziet dat hoe dichter we bij 1 januari 2015 en dus de 

uitvoering komen, hoe praktischer de afspraken 

worden.’

Grote oren
Het stelsel van sociale zekerheid is complex. 
Stel, er is nog een uitkeringsrecht bij het UWV 
dat kan herleven als iemand binnen vijf jaar 
opnieuw arbeidsongeschikt wordt. De werk-
nemer is op dat moment bij de gemeentelijke 
sociale dienst. Hoe kan hij weten bij welk loket 
hij moet zijn? Er is een vrees dat uitkerings-
gerechtigden tussen wal en schip komen te 
vallen. 
‘Het klopt dat het sociale stelsel complex is. We 

willen zeker niet laten gebeuren dat mensen tussen 

de wal en het schip vallen. Binnen een week nadat 

de Participatiewet is aangenomen, willen we starten 

met een campagne waarin we duidelijk maken wat 

de gevolgen zijn voor Wajongers. Dat gebeurt in 

een aantal slagen, waarbij we steeds concreter 

worden naarmate 1 januari dichterbij komt. We gaan 

dus actief communiceren met de Wajongers zelf, 

hun begeleiders/verzorgers en ouders.

Wij zullen als UWV grote oren moeten hebben om 

de vragen van Wajongers te beantwoorden. Wij 

kunnen informeren, maar het blijft lastig om je te 

verplaatsen in hun positie. Het is moeilijke materie 

en we moeten dus echt moeite doen om goed te 

informeren. Mijn ambitie is om iedere Wajonger bij 

het UWV een vast aanspreekpunt te geven. Een 

wegwijzer die jou naar goede informatie brengt. 

Dan nog is het is echt heel moeilijk om goede 

uitspraken over toekomstige situaties te doen. Je 

zult altijd ontevreden klanten hebben omdat ze niet 

de goede informatie hebben. Maar ik vind niet dat 

dat iets is om je bij neer te leggen.’

Ik was ooit geraakt dat u bij een toespraak het 
UWV-logo zo omgedraaid had, dat het een lach 
werd. U wilde eraan werken dat we trots zijn op 
het UWV, ook de mensen die er werken. We 
zien dat u vol enthousiasme en passie werkt aan 
uw taak. Merkt u verschil in de situatie hoe u 
begon en waar u nu staat?
‘We moeten al het werk doen met minder budget 

en met minder mensen. Een groot voordeel van de 

bezuinigingen is dat er steeds meer aandacht komt 

voor de uitvoering. Realiseer je dat we ieder jaar  

21 miljard aan uitkeringen verstrekken: dat is ruim 

1,5 miljard per maand! Het gaat om de juiste dingen 

doen voor mensen die dat nodig hebben. We 

verlangen als samenleving wat van organisaties  

en dat is ook goed. En, we krijgen nog steeds 

aanmeldingen van mensen die hier willen werken. 

Dat zal ook wel aan de crisis liggen, maar toch, we 

doen het goed in lijstjes van goede werkgevers.’  n

‘Mijn ambitie is  

iedere Wajonger een  

vast aanspreekpunt bij  

het UWV te geven’
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Bruno Bruins, de baas van het UWV, had 
gezegd dat ze het maar eens aan mij moesten 
gaan vragen. En dus vroeg de redactie: wil jij in 
500 woorden vertellen hoe De Argumenten-
fabriek een Wajonger in dienst nam? Met alle 
plezier, ter inspiratie voor de lezers van dit 
magazine. Met die aantekening dat we niet 
‘een Wajonger’ in dienst hebben, maar Evert 
Jan, een individu, een fijne kerel bovendien.

De context van de organisatie. Bij De Argumenten-

fabriek werken een kleine 25 mensen. We helpen 

organisaties helder nadenken over complexe vraag-

stukken en visualiseren de uitkomsten hiervan. Dat gaat 

over allerlei onderwerpen, van pensioen tot woning-

bouw, van zorg tot onderwijs, van arbeidsmarkt tot 

sociale zekerheid. De typische fabrieker is hoog-

opgeleid, analytisch sterk, communicatief vaardig  

en toegewijd aan onze missie om de toekomst beter  

te maken dan het heden door te helpen bij helder 

nadenken. Niet echt een gezelschap waarbij je meteen 

aan Wajong denkt misschien.

Vijf, nu zes, van de mensen werken bij wat wij ‘het 

kantoor’ noemen, in feite de plek waar al het werk 

gedaan wordt dat niet direct met de inhoud of 

vormgeving van projecten te maken heeft. Telefoon, 

bezoekers, administratie, personeelszaken, ict, 

financiën, website en webwinkel, beheer van ons 

kaartenarchief, bestellingen, lunch regelen (de schaft 

bij De Argumentenfabriek is collectief en wel om 12:30) 

en zo voort en zo verder. Feitelijk dus: het centrale 

knooppunt van De Argumentenfabriek. En hier werkt 

Evert Jan. Dat kwam zo, in drie bedrijven. 

We hadden dik een jaar geleden een project afgerond 

over het quotum voor arbeidsgehandicapten. Over hoe 

je dat zou kunnen inrichten, wat de voor- en nadelen 

zijn van verschillende inrichtingen, hoe ze dat in 

buitenlanden doen met quota. Mijn particuliere 

conclusie was: dat wordt helemaal niets, met dat 

quotum. Maar het onderwerp zat dus wel in m’n hoofd.

Het tweede bedrijf was de presentatie van een setje 

kaarten dat De Argumentenfabriek had gemaakt over 

publiek-private samenwerking bij arbeidsbemiddeling. 

Tijdens het feestelijke congres was er ook een spreker 

van het UWV met een strak verhaal over ‘job carving’: 

hoe je van bestaande functies taken af kunt splitsen en 

die vervolgens weer kunt samenvoegen en zo een 

nieuwe functie kunt maken die mogelijkerwijs uit te 

voeren is door iemand met een arbeidshandicap. Het 

UWV helpt daar desgewenst bij. Misschien kan dat bij 

ons ook wel, dacht ik, en vroeg hem zijn kaartje. 

Het derde bedrijf: het managementteam van De 

Argumentenfabriek besloot dat dit de moeite van het 

onderzoeken waard was. Het UWV kwam desgevraagd 

‘het kantoor’ doorlichten op af te scheiden taken – en 

natuurlijk kwam daar uit dat er heel wat noodzakelijke 

maar eenvoudige klussen zijn. Lunch klaar zetten, 

afwasmachine in- en uitruimen, sjouwen met van alles 

en nog wat, post, archief, alles bij elkaar zo’n 25 uur per 

week. We vroegen een van de mensen in het kantoor: 

wil jij een Wajonger begeleiden als het ervan komt? Dat 

wilde ze. Het UWV selecteerde een aantal kandidaten. 

Wij kozen Evert Jan. En hij koos ons, gelukkig.

Wat hem mankeert? Ik zou het je niet kunnen zeggen. 

Ik wil het ook niet weten eigenlijk. Het is een vrolijke 

kerel, hij kan zijn taken prima uitvoeren, hij is het geld 

dat dat moet kosten waard. Waarom zou ik op voorhand 

dan quasi-medisch gaan lopen miezemausen?

Probeer het ook eens. Misschien bevalt het wel.

Wat hem mankeert weet ik niet,  

maar hij voert zijn taken prima uit

Jobcarving in de praktijk

Hoe Evert Jan bij de  
fabriek te werken kwam
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Op 10 juni 2014 is de Wet werk en zekerheid 

(Wwz) door de Eerste Kamer aangenomen. De 

komende jaren verandert er veel in het arbeids-

recht. Zo worden de regels rond flexwerken 

aangescherpt, wordt het ontslagrecht versimpeld 

en de duur van de WW beperkt. De wet is al op  

1 juli 2014 ingegaan, maar vanwege de korte 

voorbereidingstijd worden de eerste maatregelen 

pas per 1 januari 2015 van kracht. 

Wijzigingen per 1 januari 2015

De bepalingen over de versterking van de positie 

van flexwerkers gaan in per 1 januari 2015. Het 

gaat dan om de aanzegtermijn, de proeftijd, het 

concurrentiebeding en het loondoorbetalings-

beding. 

Wettelijke aanzegtermijn

Er komt een wettelijke aanzegtermijn voor tijdelijke 

contracten van zes maanden of langer. De werk-

gever moet de werknemer uiterlijk één maand voor 

afloop van de arbeidsovereenkomst schriftelijk 

informeren over eventuele voortzetting. Laat de 

werkgever dat na, dan is hij een vergoeding 

verschuldigd van een maand loon. Voor bestaande 

tijdelijke contracten geldt een overgangsregeling. 

De aanzegverplichting geldt voor alle (opvolgende) 

contracten van zes maanden en langer die aflopen 

na 31 juli 2014.

Geen proeftijd bij kortdurende contracten

Een kortdurend contract brengt veel onzekerheid 

met zich mee voor flexwerkers. De regering wil niet 

dat die onzekerheid nog wordt vergroot door een 

proeftijdbeding. De proeftijd bij een tijdelijk 

contract van ten hoogste een half jaar is dan ook 

Het doel van deze nieuwe wet is het arbeidsrecht 

aan te passen aan veranderende verhoudingen in de 

samenleving. ‘Baanzekerheid’ moet veranderen in 

‘werkzekerheid’. De overheid wil bereiken dat 

mensen met tijdelijke arbeidsovereenkomsten 

betere arbeidsvoorwaarden krijgen en de ontslag-

vergoedingen eerlijker worden verdeeld. 

Bovendien moet de Werkloosheidswet activerender 

worden. Werklozen dienen sneller ander passend 

werk te accepteren en een andere inkomens-

verrekening maakt werken ook aantrekkelijker.

De gevolgen van de 
Wet werk en zekerheid

(Wwz)

Auteur: Marjol Nikkels
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verboden. De werkgever moet dus een afweging 

maken:

- een contract van maximaal zes maanden zonder 

proeftijd of

- een contract langer dan een half jaar met 

proeftijd.

Ook is een proeftijdbeding nietig in geval van een 

opvolgend contract. Het gaat daarbij om situaties 

waarin een werknemer eerst een tijdelijk contract 

uitdient en dan voor dezelfde werkzaamheden een 

vast of volgend tijdelijk contract krijgt aangeboden. 

De werkgever heeft zich immers in het eerste 

contract al een goed beeld van de vaardigheden van 

de werknemer kunnen vormen. Dat ligt anders als 

een nieuw contract andere vaardigheden of 

verantwoordelijkheden eist: dan is een proeftijd 

wel geldig.

Geen concurrentiebeding bij tijdelijke contracten
Een concurrentiebeding bij tijdelijke contracten is 

alleen nog mogelijk wanneer de werkgever in de 

arbeidsovereenkomst aangeeft welke zwaar-

wichtige bedrijfsbelangen dat noodzakelijk maken. 

Zonder deze motivering is het beding nietig.

‘Geen arbeid, geen loon’ vervalt 

Het artikel 7:627 BW bekend als de bestaande 

hoofdregel ‘geen arbeid, geen loon’ komt te 

vervallen en artikel 7:628 BW wordt per 1 januari 

2015 opnieuw geformuleerd. Vooral bij oproep-

contracten komt momenteel het beding ‘geen 

arbeid, geen loon’ veel voor. 

Wanneer een werknemer niet kan werken, houdt 

de werknemer toch recht op loon tenzij het niet- 

werken in redelijkheid voor zijn rekening hoort te 

komen. Van deze ‘nieuwe’ hoofdregel kan in de 

eerste zes maanden worden afgeweken. Ook kan 

deze periode met cao-afspraken nog worden 

verlengd wanneer de werkzaamheden incidenteel 

van aard zijn en geen vast karakter hebben. Voor de 

uitzend-cao gelden bijzondere regels waarbij een 

afwijking op de nieuw gestelde hoofdregel (geen 

arbeid, wel loon) mogelijk is tot de eerste 

78 gewerkte weken. Voor de uitzend-cao zijn er 

geen voorwaarden aan de functie verbonden. 

Ook kan de minister situaties aanwijzen waarop 

de hoofdregel niet van toepassing is.

Door artikel 7:627 BW te laten vervallen en het 

artikel 7:628 BW te herformuleren, komt er veel 

onduidelijkheid. Met name de bewijslast dat het 

niet-werken in de risicosfeer van de werknemer 

ligt, komt nu bij de werkgever te liggen. Een 

omkering van de bewijslast is het resultaat van deze 

wijziging, want eerder kon de werkgever zich 

vasthouden aan de hoofdregel van het arbeidsrecht 

‘geen arbeid geen loon’. En wat te doen bij 

arbeidsconflicten? 

Arbeidsrechtadvocaten noemen dat tien jaar 

opgebouwde jurisprudentie waardeloos is 

geworden bij deze wettelijke verandering. De 

vereniging van arbeidsrechtadvocaten heeft ook  

bij de Eerste Kamer bepleit reparatiewetgeving af 

te dwingen om ervoor te zorgen dat de bewijslast 

niet eenzijdig bij de werkgevers komt te liggen. 

Dit pleidooi heeft geen verandering opgeleverd. 

Wel is toegezegd dat dit punt ook bij de evaluatie 

wordt meegenomen. 

Wijzigingen per 1 juli 2015

Ketenbepaling maximaal twee jaar

Medewerkers krijgen eerder een vast dienst-

verband. Op dit moment mag een werkgever 

een werknemer die langer dan drie maanden 

niet bij hem in dienst is geweest, opnieuw drie 

tijdelijke contracten aanbieden over een periode 

van maximaal drie jaar. De tussenpoos waarin 

doorgeteld wordt, wordt verlengd naar zes 

maanden. Hiervan mag niet bij cao worden 

afgeweken. Verder wordt de maximumtermijn 

van de ketenbepaling teruggebracht van drie 

naar twee jaar. 

De Eerste Kamer twijfelde lang of de positie van 

flexwerkers met de invoering van de Wet werk en 

zekerheid (Wwz) niet verder verslechtert. Critici >>



Zijn de processen 
rond verzuim in uw 

bedrijf optimaal 
ingericht? Maakt u 

optimaal gebruik 
van subsidies, 

premiekortingen, 
vangnetregelingen 

en vrijstellingen? 
Helaas blijkt in 

de praktijk maar 
al te vaak dat 

werkgevers hier 
veel geld laten 

liggen!

Leer hoe u zelf regie houdt op verzuim 
en re-integratie en hoe uw bedrijf veel 
geld kan besparen. CS Opleidingen biedt 
hiervoor verschillende praktijkopleidingen 
op hbo-niveau:
• Regie op Verzuim 
• Post Bachelor 
 Register Casemanagement 
• Post Bachelor 
 leergang Arbeidsdeskundige
• Basiscursus Casemanagement
• Regie op Ziektewet

Leer hoe u regie 
krijgt op verzuim

Voor meer informatie:  
www.cs-opleidingen.nl
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geven aan dat werknemers ontslagen gaan worden 

binnen 1 jaar en 11 maanden. Er hoeft dan geen 

transitievergoeding betaald te worden en er ontstaat 

geen vast dienstverband. Net voor het tweede jaar 

kiezen werkgevers voor andere flexwerkers (ze 

gaan er niet zes maanden op wachten).

Ontslagroute

De preventieve toetsing van ontslag blijft bestaan. 

Die toetsing wordt uitgevoerd door UWV of de 

kantonrechter, afhankelijk van de ontslaggrond. 

Ontslagen die verband houden met bedrijfs-

economische omstandigheden of langdurige 

arbeidsongeschiktheid worden getoetst door UWV. 

Voorgenomen ontslag vanwege vermeend 

disfunctioneren, verwijtbaar handelen van een 

werknemer of een verstoorde arbeidsverhouding, 

wordt getoetst door de kantonrechter.

Transitievergoeding na twee jaar

Heeft de arbeidsovereenkomst ten minste twee jaar 

bestaan, dan is de werkgever bij het beëindigen of 

niet-voortzetten van een arbeidsovereenkomst een 

transitievergoeding verschuldigd. Deze bedraagt 

over de eerste tien jaar van de arbeidsovereenkomst 

een derde maandsalaris per dienstjaar. Over de 

daaropvolgende jaren geldt een half maandsalaris 

per dienstjaar. De transitievergoeding wordt 

gemaximeerd op € 75.000 of op een bedrag dat 

gelijk is aan ten hoogste het jaarsalaris van de 

werknemer als dat hoger is dan € 75.000. De 

transitievergoeding geldt niet bij een beëindiging 

van de arbeidsovereenkomst met wederzijds 

goedvinden.

Na half jaar is alle arbeid passend

De richtlijn passende arbeid wordt verscherpt. Al 

na een half jaar wordt van de werkloze verwacht dat 

hij arbeid op alle niveaus accepteert, ook als het 

loon lager is dan de hoogte van de WW-uitkering. 

Om werkhervatting tegen een lager loon niet te 

ontmoedigen, komt er een systeem van inkomens-

verrekening. Hierbij wordt slechts een deel van de 

inkomsten in mindering gebracht op de uitkering, 

zodat werken altijd lonend is. 

Wijzigingen per 1 januari 2016

Maximale WW-duur twee jaar

De maximale duur van de WW wordt vanaf  

1 januari 2016 beperkt tot 24 maanden. Dit gebeurt 

door de WW-duur met een maand per kwartaal 

terug te brengen, zodat medio 2019 in alle gevallen 

de maximale duur van 24 maanden wordt bereikt. 

Binnen de grenzen van dit maximum worden de 

opgebouwde rechten tot 2016 gerespecteerd. 

Pas eind 2017 zullen de eerste mensen gevolgen 

ondervinden van deze maatregel. Het arbeids-

verleden wordt tevens anders opgebouwd. Het 

reeds opgebouwde arbeidsverleden tot 1 januari 

2016 blijft intact. n
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Re-integreren is 
maat- en mensenwerk

Geruststellen is belangrijk
Als bedrijfsarts merk ik dat in mijn rol naast een goede 

medische analyse en het beschrijven van randvoor-

waarden voor re-integratie, vooral geruststelling veel 

effect heeft. Wanneer het me lukt een werknemer 

gerust te stellen, is de kans op een succesvolle re-

integratie groot. Die geruststelling zit onder andere in 

uitleg over het ziektebeeld, de ideale omstandigheden 

om tot herstel te komen en de vaak beperkte negatieve 

invloed van arbeid daarop. Overleg met de behandelaar 

en afstemming over het re-integratietraject voorkomt 

dat de werknemer tegengestelde adviezen krijgt van de 

bedrijfsarts enerzijds en van de behandelaar  anderzijds. 

Bovendien zal de ondersteuning van de ingezette 

re-integratiekoers door de behandelaar het draagvlak  

bij de werknemer vergroten.

Daarnaast blijkt ook het inzetten van onafhankelijke 

professionals op onderdelen van het re-integratieproces 

veel op te leveren. Denk daarbij aan het vaststellen of  

het eigen werk en ander werk bij de eigen werkgever 

nog wel passend zijn en er gekozen moet worden voor 

een traject gericht op hervatting in andere arbeid bij  

een andere werkgever (spoor 2). De impact van zo’n 

rigoureuze koerswijziging is groot voor werknemers. 

Het toekomstperspectief wordt minder zeker en het is 

vaak het begin van een rouwproces waarbij afscheid 

genomen moet worden van oude zekerheden, rollen, 

collega’s en vrienden. Met zekerheid kunnen bepalen  

of de koersverandering zinvol is, kan alleen met een 

goede medische analyse op basis waarvan een arbeids-

deskundige de conclusies kan trekken. 

Steeds meer werkgevers kiezen ervoor de inzet van een 

spoor-2-traject vooraf te laten gaan door een arbeids-

deskundig onderzoek, soms zelfs na een verzekerings-

geneeskundige expertise, terwijl er vanuit het pers-

pectief van de Wet Verbetering Poortwachter en de 

RIV-toets van UWV geen vormeisen gesteld worden. 

Zorgvuldigheid, geruststelling en maatwerk wordt 

daarmee het motto van bedrijfsartsen en casemanagers 

om de verzuimende werknemer te ondersteunen.

Opvallend is dat de werknemer die arbeidsongeschikt is 

geworden, gestimuleerd en gemotiveerd moet worden 

om te re-integreren. Daar worden hele tijdschriften over 

volgeschreven. In de praktijk blijkt echter dat in de 

minderheid van de gevallen extra inspanningen moeten 

worden gedaan om de werknemer te motiveren te 

starten met een re-integratietraject of te hervatten in het 

eigen werk. De meeste werknemers hebben zelf goede 

ideeën over hoe het re-integratietraject eruit moet zien 

en maken met de leidinggevende goede afspraken over 

terugkeer in werk. Vaak binnen een paar dagen en 

zonder opbouw wordt het eigen werk weer hervat.

Terugkeertraject soms complex
Het is de categorie werknemers die in een langer durend 

re-integratietraject terecht komen die de inzet van 

ervaringsdeskundigen en professionals noodzakelijk 

maakt. Die langdurige terugkeertrajecten worden 

gekenmerkt door complexiteit. Een combinatie van 

ziekte, beperkingen, knelpunten in werk, thuis-

problemen en karaktereigenschappen. Daarom wordt bij 

de Probleemanalyse na uiterlijk zes weken een multi-

factoriële analyse gemaakt. Alle factoren die het verzuim 

veroorzaakt hebben en/of het verzuim in stand houden, 

worden in kaart gebracht en per knelpunt wordt een 

oplossing bedacht. Met die analyse en voorgestelde 

oplossingsrichting kan de werkgever in overleg met  

de werknemer een plan van aanpak opstellen.

Uitkomst van onderhandeling
Zo is het bedoeld. Het levert daarom per persoon een 

ander plan van aanpak op. Er zijn geen richtlijnen of 

handboeken te vinden waarin staat hoe iemand met een 

bepaalde functie en een specifiek ziektebeeld moet 

terugkeren in het arbeidsproces. Re-integratieplannen 

maken is de uitkomst van een onderhandeling waarbij de 

wensen (en emoties) van de werknemer enerzijds en de 

kennis en ervaring van de begeleider (bedrijfsarts, 

casemanager, werkgever) de input vormen. Terugkeer-

processen zijn om die reden steeds verschillend. Per 

persoon, per arbeidssituatie en per medisch beeld zal 

een andere afweging en onderhandeling nodig zijn. 

Re-integreren is maatwerk en mensenwerk.
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Kansen voor arbeidsdeskundigen: 

Monique Klompé is voorzitter van de NVvA, de Nederlandse 

Vereniging van Arbeidsdeskundigen. Marjol Nikkels sprak met 

haar over het vak van arbeidsdeskundige (AD) en de grootste 

kansen en bedreigingen voor deze beroepsgroep.

laat toegevoegde 
waarde zien
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Waar maakt de NVvA zich hard voor?
‘De NVvA richt zich als beroepsvereniging op de 

professionalisering en profilering van arbeids-

deskundigen. We signaleren wijzigingen in 

wetgeving en beleid en volgen de ontwikkeling  

van het vakgebied. Wat zijn de gevolgen van die 

ontwikkelingen en wetswijzigingen? Ook zorgen 

we voor de ontwikkeling van het beroep met 

kwaliteitscirkels en geven we kaders voor bewaking 

van normen en waarden bij de beroepsuitoefening.

We maken een grote groei door, we zijn in een paar 

jaar van 1800 naar 2700 leden gegaan. Die aangroei 

is heel divers. Veel HR-professionals zijn een 

AD-opleiding gaan doen, en klantmanagers bij 

gemeenten. Dat stelt eisen aan de opleiding. We 

moeten het vak niet alleen inhoudelijk maar ook in 

de breedte goed neerzetten.’

Het beroep van AD beslaat een breed terrein. 
De een werkt vanuit het UWV, anderen vanuit  
verzekeraars, gemeenten, re-integratie-
bedrijven of arbodiensten.
‘Dat vind ik heel mooi, die verscheidenheid. 

Allemaal kijken we naar de relatie tussen werk, 

mens en inkomen, naar belasting en belastbaarheid 

en passendheid van werk. We zijn actief in het 

speelveld preventie, verzuim en arbeidsongeschikt-

heid. We hebben veel onderzoek en projecten 

gedaan in het AD-veld;  publiek en privaat vinden 

elkaar daarin vanuit het delen van ervaringen en  

het uitwisselen van kennis.’

Wat is je belangrijkste drijfveer om voorzitter 
van de NVvA te zijn; het is immers een zware 
functie, met ook politieke aspecten.
‘Ik heb altijd al in het segment van sociale zekerheid 

geopereerd. We hebben mensen aan de kant zitten 

die wel degelijk kunnen werken. Ik vind het een 

mooi veld om voorzitter in te zijn: je hebt te maken 

met arbeidsdeskundigen, werknemers, werkgevers 

en stakeholders. Ik vind het leuk om een steen in de 

vijver te gooien en ervoor te zorgen dat dingen 

beter worden.’

Hoe kijk je er dan tegenaan dat werkgevers 
huiverig zijn om arbeidsgehandicapten in dienst te 
nemen? Heb je de indruk dat je daar vanuit de 
beroepsvereniging iets aan kan doen?
‘Ikzelf ben ervan overtuigd dat op termijn iedereen mee 

moet kunnen doen. Alle mensen hebben talenten en 

mogelijkheden, ook mensen met een arbeidshandicap. 

Mensen aan het werk helpen gaat soms moeizaam, 

maar ik ben positief ingesteld en geloof erin dat ergens 

de wal het schip zal keren. We laten dat ook zien in het 

project MMM-MensenMetMogelijkheden. 

Steeds weer zie ik dat vooral in het midden- en 

kleinbedrijf toppers van werkgevers zitten die bereid 

zijn om wat te doen. Zelfs bij tweemansbedrijven, 

terwijl je zou denken dat het daar behoorlijk moeilijk 

moet zijn om een arbeidsgehandicapte te begeleiden. 

Juist daar zie ik een enorme sociale betrokkenheid, 

meer dan bij sommige grote werkgevers.’

Hoe groter het bedrijf, hoe meer processen 
vastliggen en gestroomlijnd zijn. Als je kleiner 
bent, kun je wellicht makkelijker mensen inpassen.
‘Grote werkgevers kunnen die slag ook maken. Niet 

alleen kan je als werkgever zorgen voor duurzame 

‘Juist het mkb is bereid arbeids-

gehandicapten aan te nemen’
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inzetbaarheid en mensen die in dienst zijn weer-

baarder maken naar de toekomst toe, maar ook 

mensen met een makke aannemen en laten 

ontwikkelen. Er zit bij deze doelgroep zoveel 

kwaliteit en motivatie.’ 

verantwoordelijkheid verschuift meer naar het 

individu. Onze grootste kans is in dat spel 

toegevoegde waarde hebben. Mensen stimuleren 

om dingen zelf op te pakken. De uitdaging is op het 

juiste moment de begeleiding te bieden die nodig is 

zonder de regie over te nemen en te betuttelen. Dat 

is te lang aan de orde geweest. Dat kun je zien als 

bedreiging omdat de AD dan meer aan de kant komt 

te staan, maar dat is niet zo.

Een tweede kans is: je kunt de hele tijd kijken naar 

mensen en mogelijkheden, maar je kunt ook kijken 

naar welk werk er is en hoe je dat via jobcarving 

geschikt kunt maken.’

En zie je ook bedreigingen? 
‘De grootste bedreiging is dat we als beroepsgroep 

de slag niet meemaken naar eigen regie maar in  

de oude molens blijven zitten. Onderzoek toont  

aan dat in de eerste drie maanden van arbeids-

ongeschiktheid de grootste slagen kunnen worden 

gemaakt. Op dat moment is de AD echter vaak nog 

niet in beeld: dat gebeurt vaak pas bij de eerste-

jaarsevaluatie. Arbeidsdeskundigen roepen dan 

ook: ”zet ons eerder in, nu is het vaak veel te laat”.  

In het werkveld met casemanagers en bedrijfsartsen 

zit iedereen nu nog te veel op zijn eigen domein, 

terwijl het soms beter is sneller multidisciplinair op 

te trekken en tijdcontingent te re-integreren.’ 

Een AD is onafhankelijk. Heb je weleens 
conflictsituaties gehad waarbij de rol van 
onafhankelijke AD te moeilijk was?
‘Juist een AD moet neutraal blijven en onafhankelijk 

advies geven vanuit de beroepscode. Maar het zal 

best weleens spelen dat een AD druk voelt van een 

partij. Wat wel goed is, is dat aan het register een 

ethische commissie is verbonden: daar kun je als AD 

terecht om advies te vragen. Vroeger kon je alleen 

de klacht afwachten en kijken wat de rechter ervan 

vond. Nu hebben we een getrapt systeem en ook 

meer leercirkels voor de AD zelf.’

Tot slot: welke tip heb je voor de AD?
‘Ga niet op de stoel van de werknemer, de 

werkgever of de arts zitten. Houd je aan je professie 

en laat je toegevoegde waarde en kennis en kunde 

duidelijk zien.’  n

‘ Op het juiste moment 

begeleiding bieden zonder  

te betuttelen’

Welke rol speelt de AD bij duurzame 
inzetbaarheid?
‘Hoe voorkom je dat mensen overbelast raken? 

Door mensen regie op eigen leven te geven en 

arbeidsongeschiktheid voor te zijn. De NVvA heeft 

de WerkScan ontwikkeld: een terugkerende check 

up, die de werkende inzicht geeft in de actuele 

balans tussen zijn werk en zijn belastbaarheid. Het 

laat iemand nadenken over zijn loopbaan en wat hij 

in zijn verdere werkzame leven nog wil doen en op 

welke manier. Zo kan iemand tijdig een loopbaan 

switch maken en voorkomen dat hij vastloopt.’ 

Wat vind je de grootste kans voor een AD?
‘De tendens is: mensen moeten en willen meer  

op eigen kracht dingen doen. De re-integratie-
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aan het w
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Eric Wonnink, Directeur ZW Control, 
WGA Control, Loonsanctie.nl

 Eens bedrijfsarts, 
       altijd bedrijfsarts

Regelmatig krijgen wij de vraag voorgelegd 

waarom de arts, die optreedt als bedrijfsarts, 

niet op zou mogen treden in een ander kader als 

arts of als arts-gemachtigde. Het antwoord ligt 

in het verschil van het kader van waaruit de 

dienstverlening en de informatieverzameling 

heeft plaatsgevonden. 

Verschillende doelen informatieverzameling 
De kern is dat de verschillende kaders waarbinnen 

de deskundige optreedt een ander doel en belang 

van informatieverzameling hebben. In de arbo-

situatie weegt voor de bedrijfsarts zowel het belang 

van de werkgever als van de werknemer. In de rol 

van arts-gemachtigde/belangenbehartiger weegt 

nadrukkelijk het belang van de werkgever.

Binnen die onderscheiden kaders dient de 

bedrijfsarts zich te houden aan de toepasselijke 

richtlijnen en wetten voor beheer van medische 

gegevens en informatie-uitwisseling.

 

Kader 1: 
de eigenaar van de medische gegevens is een 

ex-werknemer die een claim doet op een ZW-

uitkering.

Kader 2: 
de eigenaar van de medische gegevens is een 

werknemer die een beroep doet op loondoor-

betalingsverplichting en gezondheidsbescherming. 

Kader 3:
de eigenaar van de medische gegevens is een (ex-) 

werknemer die een uitkering ontvangt van de 

WGA-eigenrisicodrager.

Kader 4: 
de eigenaar van de medische gegevens is de in de 

procedure betrokken (ex-) werknemer vanwege 

zijn materieel belang. 

 

Toepasselijk kader: eisen aan de arts
Vanuit welke achtergrond kan een bedrijfsarts 

gevraagd worden op te treden?

1. Als eigenrisicodrager voor Ziektewet overlegt de 

werkgever een verklaring dat deze gebruikmaakt 

van een gecertificeerde bedrijfsarts. 

2. Voor arbodienstverlening tijdens het dienst-

verband dient de werkgever een gecertificeerde 

deskundige in te zetten.

3. Voor de invulling van de verantwoordelijkheden 

tijdens de 10-jaars-periode van de re-integratie-

plicht als WGA-eigenrisicodrager dient de (ex-)

werkgever de beschikking te hebben over een 

gecertificeerde bedrijfsarts.

4. Om als arts-gemachtigde (= belangenbehartiger) 

namens de werkgever bij bewaarzaken op te 

kunnen treden, is inschrijving als arts in het 

BIG-register nodig. 
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Geen uitwisseling gegevens zonder 
toestemming werknemer 
Gegevens van de (ex-) werknemer, verkregen als 

bedrijfsarts vanuit vertrouwelijkheid binnen het ene 

kader mogen niet - zonder expliciete toestemming - 

gebruikt worden binnen een ander kader. 

In bezwaar- en beroepsprocedures wordt aan de 

(ex-) werknemer gevraagd of deze toestemming 

geeft tot inzage van de medische gegevens door 

de werkgever. Indien de (ex-)werknemer geen 

toestemming geeft, kan de werkgever een arts-

gemachtigde of advocaat inschakelen, die wel 

inzage krijgt in de medische stukken maar hierover 

niets mag delen met de werkgever. Indien de (ex-) 

werknemer wel toestemming geeft, krijgt de 

werkgever inzage in alle medische stukken.  

Risico van schijn van partijdigheid
Voor een bedrijfsarts die optreedt als arts-

gemachtigde van de werkgever is, bijzondere 

omstandigheden daar gelaten, geen rol meer 

weggelegd als bedrijfsarts van de betreffende 

werkgever en werknemer. Niet ervoor en niet erna. 

De reden hiervan is dat in de bedrijfsgeneeskundige 

begeleiding iedere schijn van partijdigheid moet 

worden vermeden. Hierop aansluitend kan de 

bedrijfsarts geen feitelijk objectieve beoordelaar 

van het dossier meer zijn.

Tot slot zijn de competenties verbonden aan het 

optreden als belangenbehartiger in een bezwaar-

proces totaal verschillend van die van een 

begeleidend bedrijfsarts in het kader van de Wet 

Verbetering Poortwachter. 

 

Wanneer kan de bedrijfsarts wel optreden  
in verschillende rollen? 
In theorie mag en kan het wel dat dezelfde 

bedrijfsarts verschillende rollen heeft. Echter,  

dat vereist een nadrukkelijke toestemming en 

instemming van de (ex-)werknemer voor 

overdracht van de medische gegevens van de 

bedrijfsarts naar de bedrijfsarts, die een-en-  

dezelfde persoon is. 

 

In het voldoen aan de eis van ‘nadrukkelijke 

toestemming’ ligt het risico voor de bedrijfsarts. 

Het moet zo zijn, dat de werknemer ondubbel-

zinnig toestemming moet hebben gegeven. Dit 

betekent dat de werknemer in volle omvang op  

de hoogte gesteld moet zijn van voor- en nadelen 

van de gegevensoverdracht en de consequenties 

daarvan en zich daar ook ten volle bewust van is 

geweest. De vraag is in hoeverre een werknemer 

zich inderdaad volledig bewust is geweest dat de 

gegevens verzameld in de arbo-situatie tot andere 

– en mogelijk voor hem nadelige – consequenties 

kunnen leiden in een andere situatie. 

 

Waarom zou de bedrijfsarts het eigenlijk 
willen?
Vaak komt het verzoek aan de bedrijfsarts  

om op te treden in verschillende kaders van  

de werkgever/opdrachtgever. Stel nu dat  

de ex-werknemer, geconfronteerd met het  

medisch oordeel/advies, van mening is dat  

hij benadeeld is als gevolg van de door hem 

verstrekte informatie. Wie kan hij ter verant-

woording roepen?

 

De bedrijfsarts is degene, die mogelijk ter 

verantwoording zal worden geroepen over de 

keuzes m.b.t. zijn optreden en de motivering 

daarvan. Het kader is daarbij het Professioneel 

Statuut van de bedrijfsarts. Dus wat belangrijk  

is in de geschetste situaties, is niet zozeer wat  

de werkgever vindt, maar wat de bedrijfsarts er 

zelf van vindt vanuit zijn Professioneel Statuut.  

De werkgever blijft bij problemen buiten schot.  

De boodschap is dus: schoenmaker blijf bij je  

leest. Eens bedrijfsarts, altijd bedrijfsarts. n

    



      Voor een helder medisch standpunt

Waarom Belastbaarheid.nu?

      Voor een helder medisch standpunt
WIAscopie
vaststellen belastbaarheid t.b.v. schadelastbeheersing WIA 

inclusief FML tijdens 104 weken

IVAscopie
advies schadelastbeheersing tijdens 10 jaar WIA

DO
geen UWV-oordeel maar een eigen onafhankelijk advies

2nd Opinion
tweede mening m.b.t. oordeel eigen bedrijfsarts 
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advies Arbeidsgeschiktheid voor de EigenRisicoDrager ZW

• korte termijn beschikbaarheid arts
• snelle beschikbaarheid advies
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 of huisbezoek
• gecontroleerde kwaliteit

 www.belastbaarheid.nu
 T:  010 - 760 20 40

Vanaf 1 juli 
operationeel

betrouwbaar en gedegen

De WIAscopie
Het vaststellen van de belastbaarheid in de eerste 104 weken kan u veel geld besparen  

A D V E R T O R I A L

Resultaat van een WIAscopie?

• Een  second opinion op het arbo/re-integratieproces 

 gebaseerd op een grondig medisch rapport met een FML, 

 die UWV-proof is.                                                                                            

• Duidelijkheid over geschiktheid “eigen en ander werk”.

• Duidelijkheid over te nemen stappen. Actie die leidt tot 

acceptatie van de re-integratie, zowel bij de werkgever als  

bij de werknemer.

• Minder loonsancties en beperking WGA-schadelasten:

 - Een loonsanctie kost u een jaar extra loon.

 - Bij instroom in de WGA krijgt 70% van de werknemers een   

 WGA-uitkering met een 80-100 arbeidsongeschiktheids-

  percentage. De werknemer wordt vervolgens 10 jaar lang  

 aan de werkgever toegerekend, waardoor de lasten voor  

 de werkgever gemiddeld oplopen tot 200.000 euro per 

  werknemer die instroomt in de WGA.

• Groei van WIAwareness: bewustwording van WGA-kosten.

200.000 euro schade bij WGA-instroom 

Werknemers, die tussen de 9 en 12 maanden arbeids-

ongeschikt zijn, hebben een zeer hoge kans op WIA-

instroom. Voor de werkgever betekent dit gemiddeld een 

kostenpost van zo´n 200.000 euro. En dan hebben we het 

nog niet over eventuele extra kosten van een loonsanctie. 

Wat is een WIAscopie?

Bij deze werknemers levert een WIAscopie  -een UWV 

conform medisch onderzoek- een helder beeld op van 

de verwachte belastbaarheid per Einde Wachttijd en de 

mogelijke uitkomst van een WIA-beoordeling. Soms is 

een WIAscopie na Einde Wachttijd nuttig als basis voor 

het juiste vervolg van de re-integratie.    

Voor de werkgever en de werknemer geeft dit een 

verhelderende kijk op de mogelijkheden en de te nemen 

stappen in de toekomst. 



Het (niet) verrichten van 
passende arbeid anno 2014; 
actueler dan ooit!

Als een werknemer niet meewerkt aan zijn  

re-integratie, bijvoorbeeld als hij weigert om 

passende arbeid te verrichten, kan (en moet) de 

werkgever de loonbetaling aan de werknemer 

stopzetten. Maar wat als de werknemer normaal 

gesproken twee dagen per week werkt (16 uur) 

en in het kader van de re-integratie passende 

arbeid kan verrichten gedurende vier dagen à  

vier uur? Mag de werkgever dan verwachten  

dat de werknemer openstaat voor re-integratie-

activiteiten op dagen dat hij normaal gesproken 

niet werkt? En als de werknemer daar niet aan 

meewerkt, moet de loonstop dan alleen 

gebaseerd zijn op de uren waarin de werknemer 

de passende arbeid had kunnen verrichten of  

kan de werkgever het volledige loon stopzetten? 

Aan de hand van twee recente uitspraken zal ik 

wat dieper op deze vragen ingaan.

Re-integreren op vrije dagen?
De eerste vraag, of van een werknemer mag 

worden verwacht dat hij openstaat voor re-

integratie-activiteiten op dagen dat hij normaal 

gesproken niet werkt, kwam aan de orde in een 

recente uitspraak van de rechtbank Noord-

Nederland (5 februari 2014, ECLI:NL:RBNNE: 

2014:653). Het ging hierbij om de volgende 

situatie:

Een vrouw werkt sinds augustus 1998 als hulp bij 

een apotheker. Zij meldt zich op 5 maart 2013 ziek. 

De bedrijfsarts geeft beperkingen aan voor onder 

andere staan en lopen. De arbeidsdeskundige 

heeft vervolgens geadviseerd dat de werkneemster 

het werk verdeelt over vier dagen in plaats van 

twee dagen en dat zij regelmatig pauzes moet 

nemen. De werkneemster weigert dit en meldt 

zich een week later volledig ziek. De bedrijfsarts 

adviseert mediation. Daarop reageert de 

werkneemster niet, ook niet op herhaalde 

uitnodigingen voor een gesprek. Op 10 juni 2013 

biedt de apotheek de werkneemster een vast-

stellingsovereenkomst aan om de arbeidsover-

eenkomst te beëindigen. De werkgever stopt  

eind oktober 2013 met de loonbetaling waarop de 

werkneemster naar de rechter stapt. De kanton-

rechter overweegt dat de kern van het arbeids-

conflict ligt in de weigering van de werkneemster 

haar werk te verdelen over vier dagen in plaats  

van twee dagen alsmede haar weigering daarover 

in gesprek te gaan. Hoewel zij daartoe meerdere 

malen is uitgenodigd, wilde zij niet praten over  

een verdere invulling van haar contracturen. 
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Daarmee heeft de werkneemster zich onvoldoende 

constructief opgesteld. Van de werkneemster mocht 

verwacht worden, dat zij het aangeboden passende 

werk zou uitvoeren. De werkgever was daarom 

gerechtigd de loonstop toe te passen.

Deugdelijke grond
In deze zaak speelden twee vragen. De eerste vraag 

was of de werkneemster een deugdelijke grond had 

om te weigeren om met de werkgever in gesprek te 

gaan over het verrichten van de aangepaste werk-

zaamheden, verdeeld over vier dagen van vier uur in 

plaats van haar twee (vaste) werkdagen. Het stond 

vast dat de werkneemster medisch in staat was de 

werkzaamheden gedurende vier dagen à vier uur te 

verrichten. De weigering van de werkneemster om 

daarover met de werkgever in gesprek te gaan, werd 

door de kantonrechter niet begrepen. Uit het vonnis 

blijkt met name dat de starre houding van de werk-

neemster haar door de kantonrechter kwalijk wordt 

genomen. De werkneemster heeft immers geen 

redenen aangedragen waarom zij daarover niet met 

de werkgever wilde overleggen. Op zichzelf zijn er 

immers goede redenen te bedenken waarom van 

een werknemer niet kan worden gevergd dat hij 

re-integreert op meer of andere dagen dan waarop 

hij normaal gesproken werkt. Zo kan het zijn dat de 

werknemer op de dagen dat hij normaal gesproken 

niet werkt, andere (sociale) verplichtingen heeft. 

Gezien het feit dat rechters normaal gesproken  

zeer terughoudend zijn als het gaat om het een-

zijdig wijzigen van arbeidsvoorwaarden van 

werknemers (zoals vaste werkdagen), en de 

werknemer in principe alleen beschikbaar moet  

zijn voor re-integratie op de dagen die hij normaal 

zou werken, is het goed voorstelbaar dat de rechter  

tot een ander oordeel zou zijn gekomen als de 

werkneemster goede redenen had aangedragen. 

Het simpelweg weigeren om zelfs maar in gesprek 

te gaan met de werkgever, terwijl die wel een 

belang heeft om de re-integratie in gang te zetten, 

wordt de werkneemster in dit geval zwaar 

aangerekend. De kantonrechter komt dan ook  

tot het oordeel dat de werkneemster ten onrechte 

niet in gesprek heeft willen gaan over re-integratie 

verdeeld over vier dagen. Dit wordt door de rechter 

gezien als het niet verrichten van passende arbeid.

Sanctioneren
De vervolgvraag die aan bod kwam, was wat het 

gevolg moet zijn als een werknemer zonder 

deugdelijke (lees: redelijke) grond weigert de 

passende arbeid te verrichten. In artikel 7:629 lid 3 

onder c van het Burgerlijk Wetboek is in dat geval 

voor de werkgever de mogelijkheid opgenomen om 

de loonbetaling aan de werknemer te staken “..voor 

de tijd, gedurende welke hij, hoewel hij daartoe in 

staat is, zonder deugdelijke grond passende arbeid 

als bedoeld in artikel 658a lid 4 voor de werkgever  

of voor een door de werkgever aangewezen derde, 

waartoe de werkgever hem in de gelegenheid stelt, 

niet verricht”.

Onduidelijke wetteksten
De huidige wettekst is in 1996 ontstaan bij de 

invoering van de Wet Uitbreiding Loondoorbetaling 

bij Ziekte (WULbZ). Uit de wettekst blijkt niet of de 

loonstop vanwege het niet verrichten van passende 

arbeid ziet op het volledige loon of alleen de uren 

waarin de werknemer wel in staat was de passende 

arbeid te verrichten maar dat niet heeft gedaan. 

Deze onduidelijkheid leidde vanzelfsprekend tot 

discussies in de literatuur en de jurisprudentie. Zo 

oordeelde het Gerechtshof Amsterdam in 2005  

dat de loonstop moet zien op de uren die de mede-

‘Voor welk loon moet 

de loonstop gelden?’

>>
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werker de passende arbeid niet heeft verricht 

(Gerechtshof Amsterdam, 7 april 2005, JAR 

2005/111). In de jaren daarna werd deze uitspraak 

door de meeste lagere rechters gevolgd en leek  

deze discussie beslecht. 

Tegenstrijdig
Opvallend genoeg was het juist de kantonrechter 

Amsterdam (JAR 2012/280, LJN BY2946), die 

hiërarchisch onder het Gerechtshof Amsterdam valt, 

die een paar jaar geleden de discussie weer nieuw 

leven inblies. In deze zaak ging het om een arbeids-

ongeschikte loodgieter die door de bedrijfsarts 

geschikt werd geacht om passend, zittend, werk te 

doen. De werkgever bood daarop tweemaal per 

week licht, zittend werk aan. Uit arbeidsdeskundig 

onderzoek bleek bovendien dat het aangeboden 

werk passend was. Desondanks weigerde de 

werknemer de passende werkzaamheden te 

verrichten, zelfs nadat de werkgever een loonstop 

had aangekondigd als de werknemer niet zou 

komen werken. De werkgever staakte daarop de 

loonbetalingen aan de werknemer volledig. In de 

loonvorderingsprocedure oordeelde de kanton-

rechter dat het toepassen van een loonstop over 

alleen de niet-gewerkte uren, niet als een sanctie 

kan worden gezien, omdat een werknemer sowieso 

geen recht heeft op loon als hij niet werkt door een 

omstandigheid die voor zijn rekening en risico hoort 

te komen. De loonsanctie kan daarom, aldus de 

kantonrechter, alleen maar zien op het volledige 

loon. 

Althans, volgens de kantonrechter in Amsterdam. 

Want vrijwel op hetzelfde moment oordeelde de 

kantonrechter te Enschede in een soortgelijke  

zaak juist dat de loonstop alleen betrekking kon 

hebben op de niet-gewerkte uren (zie uitspraak 

Kantonrechter Enschede (Voorzieningenrechter),  

25 september 2012, JAR 2012/281, LJN BX8766).  

In deze zaak oordeelde de kantonrechter dat de 

loonstop alleen betrekking kon hebben op de twee 

tot drie uur per dag omdat in de wettekst staat dat  

de werkgever het loon mag stopzetten “...voor de 

tijd gedurende hij, hoewel hij daartoe in staat was, 

zonder deugdelijke grond weigerde de passende 

arbeid te verrichten.” Aldus vond deze kanton-

rechter dat de woorden “de tijd” aangeven dat  

de loonstop alleen op de uren kan zien dat de 

werknemer niet komt werken terwijl hij dat wel  

kan. De loonvordering werd daarom (gedeeltelijk) 

toegewezen!

Eindelijk duidelijkheid
Na deze tegenstrijdige uitspraken volgden nog  

een aantal andere uitspraken waarbij rechters zich 

eveneens wisselend uitspraken over de omvang  

van de loonstop. Hierdoor ontstond opnieuw grote 

onzekerheid. De kantonrechter Midden-Nederland 

was echter eind 2013 zo verstandig om gebruik te 

maken van een nieuwe mogelijkheid om tijdens 

lopende procedures de Hoge Raad te vragen om 

duidelijkheid te scheppen over een principiële 

juridische vraag door het stellen van zogenaamde 

prejudiciële vragen. Op 6 juni 2014 heeft de Hoge 

Raad, in antwoord op die vragen, uitspraak gedaan 

en geoordeeld dat de loonstop vanwege het niet 

verrichten van passende arbeid in beginsel ziet op 

het volledige loon (ECLI:NL:HR:2014:1341). 

Hiermee is dus een einde gekomen aan de 

onzekerheid rondom de omvang van de loonstop.

Werkwijzer Passende Arbeid
In de praktijk worstelen onder andere arbeids-

deskundigen regelmatig met de vraag hoe vanuit 

juridisch perspectief wordt gekeken naar passende 

arbeid. Om die reden heeft het bestuur van de 

NVvA in 2013 besloten om een werkgroep  

in het leven te roepen die een soort handleiding  

of werkwijzer dient op te stellen waarin vanuit 

juridisch oogpunt wordt besproken hoe met 

passende arbeid omgegaan dient te worden. In 

eerste instantie was het de bedoeling om dit vanuit 

een groot aantal verschillende invalshoeken op te 

stellen (AOV, UWV, BW etc), maar door het 

afhaken van het UWV in dit project zal de eerste 

versie alleen aandacht besteden aan passende arbeid 

vanuit de invalshoek van de AOV en het BW. De 

verwachting is dat de werkwijzer ergens eind 2014 

of begin 2015 gepresenteerd zal gaan worden.  n
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Het VeReFi Congres ‘Ziekmelden en Verzuim-
begeleiding’ op 14 april jl. werd met 500 deelnemers 
weer goed bezocht. Met veel belangstelling werd er 
geluisterd naar sprekers Pascal Willems (advocaat 
en partner Willems & Van Ommeren advocaten en 
mediators), Lars Scheurer (managing partner 

Impressie VeReFi Congres 
Ziekmelden en Verzuimbegeleiding

Marjol Nikkels
“De leidinggevende van een 

verzuimende werknemer 

heeft natuurlijk een 

belangrijke rol, maar kan 

nooit een regievoerende 

casemanager zijn”

Lars Scheurer 
“Je doet pas aan schade-

lastbeheersing als je de 

behandeling regisseert”

Jeroen Breen
“Beschouw re-integratie-

kosten niet als kosten maar 

als een investering die geld 

oplevert”

Jan de Wit
“Denk niet de verzekeraar of 

UWV betaalt, uiteindelijk 

betaalt iedere werkgever de 

eigen schade”

Pascal Willems 
“De Wet Werk en Zekerheid 

zorgt niet voor werk en zeker 

niet voor zekerheid. Behalve 

voor advocaten”

Richting en lid van de Raad van Advies NVAB),  
Jan de Wit (actuaris en eigenaar TonacBV),  
Jeroen Breen (directeur van het Koninklijk 
Actuarieel Genootschap & Actuarieel Instituut) en 
Marjol Nikkels (directeur CS Opleidingen), die dit 
thema ieder vanuit hun eigen invalshoek toelichtten.
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WIA in strijd met ILO-verdrag 121
De komst van de zogenaamde Extra Garantieregeling 

Beroepsrisico’s had er eigenlijk al moeten zijn omdat de 

huidige WIA in strijd is met het ILO-verdrag 121 bij 

beroepsrisico’s. Dit heeft onder andere te maken met de 

hoogte van de WGA-vervolguitkering, die gebaseerd is op 

een percentage van het minimumloon. Deze uitkering is te 

laag indien de werknemer arbeidsongeschikt is geraakt 

door een bedrijfsoorzaak (risque professionnel). In dat 

geval zou de werknemer een uitkering moeten ontvangen 

van minimaal 60% van het laatstverdiende loon. 

Ook staat het ILO-verdrag 121 niet toe dat de uitkering  

van een gedeeltelijk arbeidsongeschikte wordt gekort  

of opgeschort als hij/zij geen werk zoekt of niet aan de 

re-integratievoorschriften voldoet. Het verdrag biedt geen 

ruimte voor dergelijke voorwaarden. Welke eisen en 

verplichtingen heeft een werknemer dan nog als het gaat 

om beroepsrisico’s? Is er nog een prikkel tot re-integratie 

indien de werknemer de borging heeft dat hij altijd een 

inkomen via zijn werkgever (of diens aansprakelijkheids-

verzekeraar) behoudt? Gaan er verschillen in rechten en 

plichten ontstaan tussen risque professionnel en risque 

social?

Niet te nemen horde
Gedurende het gesprek werd als situatieschets een aantal 

keren de schilderziekte OPS gebruikt. In een studie onder 

500 slachtoffers kwam naar voren dat de schadeloosstelling, 

de resterende 30% loon, voor de betreffende slachtoffers 

een juridisch doolhof is en een bijna niet te nemen horde. 

Een van de sprekers kwam daarom met het voorstel om de 

rol van artsen en specialisten in te perken en de causaliteit  

te verruimen. Samengevat was de stelling: als er ergens een 

relatie is tussen de aandoening en het werk dan moet dat 

een stevige basis voor de claimvorming zijn zonder dat er 

sprake kan zijn van een dominante positie van arts of 

specialist.

Perverse prikkel
Herwin benoemde dat Nederland eigenlijk alleen maar 

risque professionnel kent. Wat een werknemer ook doet,  

de werkgever betaalt altijd! Hij had een voorbeeld 

uitgewerkt van een 55-jarige buschauffeur met een burn-

out in Amsterdam, Kopenhagen en Keulen. Het verschil  

in grote lijnen: in Kopenhagen en Keulen worden deze 

chauffeurs niet arbeidsongeschikt en zijn ze rond hun  

58e weer werkzaam of werkloos. In Nederland is de kans 

groot dat deze chauffeur vanwege allerlei uitkeringen en 

cao-aanvullingen nooit meer gaat werken: de zogenaamde 

perverse prikkel.

De keuze voor burn-out als oorzaak is natuurlijk niet 

toevallig. Ook deze aandoening staat hoog op het lijstje  

van wenselijke beroepsziekten, met als achterliggende 

doelstelling de schadeloosstelling van het loonverlies 

(30%). Wat is nou helemaal het risico zou je denken? Zoals 

tijdens de sessie werd aangedragen, is er een medische 

discussie of burn-out überhaupt als ziekte bestempeld kan 

Rondetafelgesprek 
Tweede Kamer over

Voorafgaand aan het 

gesprek hebben we  

een positionpaper 

ingeleverd: deze staat 

online op de LinkedIn 

van CS Opleidingen.

Aan CS Opleidingen is gevraagd om deel te nemen 
aan de rondetafelgesprekken in de Tweede Kamer 
over het thema beroepsziekten. Een onderwerp 
dat in de belangstelling staat, getuige de 
aanwezigheid van televisiecamera’s; volgens 
ingewijden een redelijk zeldzaam fenomeen bij  
dit soort zittingen. In Nederland is er al een jaar  
of tien een wens voor een verplichte beroepsrisico-
verzekering met een daaraan gekoppelde schade-
loosstelling door werkgevers. 

beroepsziekten
Auteur: Marjol Nikkels
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worden, laat staan als beroepsziekte. Als dit toch gebeurt, 

zal dit een enorme kostenstijging voor de werkgever 

betekenen. Vrij vertaald: 12 jaar verzuim en arbeids-

ongeschiktheid en dan ook nog eens de looncompensatie 

van de resterende 30%.

Welke criteria voor beroepsziekten?
Het echte probleem ligt ver achter de horizon van 500 OPS 

slachtoffers. Nederland beweegt zich met een eigen lijst van 

beroepsziekten steeds verder af van Europa en rekt de toch 

al veel te ruime criteria voor ziekte en arbeidsongeschikt-

heid nog verder op. Containerbegrippen als RSI en burn-

out krijgen een officieel stempel en de uitkeringssluizen 

gaan nog verder open omdat het niet alleen een arbeids-

ongeschiktheidsuitkering betreft, maar toenemend een 

soort van schadeloosheidsstelling wordt.

Juist om deze enorme lastenverzwaring in te perken, heeft 

CS Opleidingen aan de commissie gevraagd dit soort zaken 

ook in een ander perspectief te plaatsen en na te denken 

over een meer eerlijke verdeling van de lasten zoals dit ook 

in de rest van Europa gebruikelijk is. Dus een werkgevers-

risico en een werknemersrisico waarbij ieder voor de eigen 

premiebetaling verantwoordelijk is. 

Privacy en black-box
Verder is aandacht gevraagd voor de discussie rond  

privacy. Voor verzekeraars is de sociale zekerheid geen 

aantrekkelijke markt. Ze mogen niets weten maar moeten 

wel betalen. Het is echt niet ondenkbaar dat de private 

verzekeraars afscheid nemen van dit marktsegment. Zoals 

René Brinksma names het Koninklijk Actuarieel Genoot-

schap terecht aangaf; het is onmogelijk om de juiste premies 

uit te rekenen voor risico’s over tien jaar die je nu niet mag 

kennen. 

In ons pleidooi hebben we de Kamer gewezen op de 

ervaringen in Europa. Leer van de manier waarop zij al 

generaties lang met beroepsziekten omgaan. Ga niet zelf 

allerlei wielen uitvinden maar kijk gewoon welke wettelijke 

lijsten van beroepsziekten zij gebruiken en kijk naar de 

wijze waarop zij premielasten voor werkgevers en 

werknemers verdelen. 

Mogelijke adviesrichting
Conform Europees model:

- Werkgevers betalen voor beroepsziekten en arbeids-

ongevallen en werknemers betalen zelf premie voor 

risico’s in de privésfeer.

- Maak de werknemer verantwoordelijk voor de eigen 

re-integratie.

- Zorg voor een adequaat en zeer regelmatig toezicht met 

een strakke correctie waar nodig.

In Nederland als overbruggingsmodel:

- Introductie van een risicovrije periode van zes maanden 

(geen BeZaVa-risico voor werkgevers) na aanstelling 

voor de werkgever, met uitzondering van arbeids-

ongevallen en beroepsziekten.

- Met een strak afgebakende lijst starten met de extra 

garantieregeling beroepsrisico’s (EGB). Deze lijst  

is belangrijk om niet onnodig in een zwaar gejuridiseerd 

traject te komen.

We zijn benieuwd hoeveel jaren er nog overheen gaan voor 

de komst van de EGB. De discussie blijft volop actueel. De 

FNV en andere belangenorganisaties willen graag betere 

bescherming voor werknemers en we weten dat de WIA 

niet voldoet aan verdragen waar Nederland zich wel aan 

gecommitteerd heeft.  n

No-risk 35-minner

In de Kamer heeft Marjol direct aandacht gevraagd voor 

de weeffout in de WIA dat iemand ook de no-risk kwijt-

raakt wanneer hij na een herbeoordeling op minder dan 

35% arbeidsongeschikt geschat wordt. De oplossing is 

eenvoudig en ook al aangedragen: laat uit de wettekst 

artikel 29b lid 1c de tekst  verwijderen ‘op de eerste dag  

na afloop van de wachttijd’. Dan doet zich dit probleem 

niet meer voor.

Risicovrije periode BeZaVa

Verder is in de Kamer aangegeven dat het voor werkgevers 

niet te volgen is wanneer iemand zich na een uur werken 

ziek meldt, de rekening voor 12 jaar bij de werkgever ligt. 

We stellen een risicovrije periode voor van een half jaar 

die op andere wijze gefinancierd gaat worden. Met andere 

woorden: werkgevers zouden niet afgerekend moeten 

worden op uitval van de werknemer binnen een half jaar 

na indiensttreding. 
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Ziek zijn in Duitsland 
betekent eigen 
verantwoordelijkheid 
voor de werknemer

Laten we beginnen met een korte praktijkcasus: 

Barbara Schäffner was, zoals men dat noemt, een 
voorbeeldige werknemer. Ze had een goede baan als 
accountant, een belangrijke functie binnen het bedrijf  
en maakte regelmatig promotie. In haar vrije tijd was  
ze een gepassioneerd paardrijdster.Tot het moment dat  
ze een ongeluk kreeg. Haar paard schrok tijdens een 
buitenrit, Barbara verloor haar evenwicht en viel van het 
paard. Ongelukkigerwijs viel haar paard bovenop haar 
been, met een dubbele beenbreuk en een heupfractuur  
tot gevolg. Welke sociale zekerheidsrechten heeft  
Barbara in Duitsland?

Claimbeoordeling
De werknemer meldt zich op de eerste ziektedag ziek 

bij de werkgever. Uiterlijk de derde ziektedag moet  

de werknemer een verklaring arbeidsongeschiktheid 

van zijn arts (huisarts of specialist) overhandigen. 

Constateert de arts na de zes weken loondoorbetaling 

dat de werknemer nog steeds niet kan werken, dan 

meldt de werknemer zich zoals gezegd ziek bij de 

Krankenkasse. Bij de ziekmelding moet de werknemer 

wederom een verklaring arbeidsongeschiktheid van 

zijn arts overhandigen. 

Hamburger Model
Wenst de werknemer tijdens de periode van zieken-

geld weer te re-integreren, dan kan hij met zijn werk-

gever afspraken maken over een opbouwschema. In het 

wetboek Social Recht wordt dit het Hamburger Model 

genoemd. Dit model maakt terugkeer in het eigen  

werk mogelijk door de werknemer stap voor stap te 

re-integreren. De werknemer stelt met zijn behan-

delend arts een concreet schema op, dat de genezing 

niet belemmert. De duur van dit proces is afhankelijk 

van de klachten en beperkingen van de werknemer. 

De werkgever heeft voordeel bij de re-integratie van  

de werknemer. Niet alleen levert de werknemer weer 

arbeid voor de werkgever; tijdens het proces van 

re-integratie betaalt de Krankenkasse het ziekengeld 

door aan de werknemer. De werkgever hoeft dus geen 

loonwaarde toe te kennen tijdens de re-integratie.  

De enige voorwaarde voor de doorbetaling van het 

ziekengeld, is dat de periode van 78 weken nog niet 

afgelopen is.

Zes weken loondoorbetaling bij ziekte
In Duitsland heeft de werkgever maximaal zes 

weken loondoorbetalingsverplichting. Is de 

werknemer na die zes weken nog steeds ziek of 

arbeidsongeschikt, dan meldt hij zich ziek bij de 

Krankenkasse. De Krankenkasse is te vergelijken 

met een zorgverzekeraar in Nederland. De 

Krankenkasse betaalt niet alleen medische kosten, 

maar ook het ziekengeld wanneer de werknemer 

niet kan werken door ziekte of arbeidsongeschikt-

heid. Het ziekengeld wordt maximaal tot 78 weken 

ziekte uitbetaald, met aftrek van de al genoten 

weken loondoorbetaling. De hoogte van de loon-

doorbetaling door de werkgever is 100% van het 

loon. De hoogte van de uitkering is 70% van het 

brutoloon, tot ten hoogste 90% van het nettoloon. 

Er geldt een maximum maandloon van € 3.937,50. 
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Premiebijdrage door werknemers
In Duitsland betalen zowel werkgever als werk-

nemer via premies een bijdrage voor de sociale 

zekerheid. De premie voor de Krankenkasse is 

8,30% van het brutoloon van de werknemer, vaak 

ingehouden door de werkgever. De werkgever 

draagt 7,20% bij, gebaseerd op het brutoloon van 

de werknemer. De premie voor langdurige arbeids-

ongeschiktheid is zowel voor werkgever als 

werknemer 9,45% van het brutoloon. 

Financiële prikkel bij ziekte 
De zieke Duitse werknemer heeft een financiële 

prikkel om te re-integreren. Niet alleen door de 

premiebijdrage, maar ook door de eigen verant-

woordelijkheid om de re-integratie tot een succes te 

maken. Is de re-integratie succesvol verlopen, dan 

kan de werknemer aanspraak maken op zijn oude 

werk tegen de oude voorwaarden. Hij behoudt 

daarmee zijn oude inkomen. Re-integratie is 

daarmee geen verplichting die uitsluitend door de 

werkgever wordt opgelegd, zoals in Nederland. 

Re-integratie wordt een intrinsieke motivatie om  

te hervatten in eigen werk.

Hoe ging het met Barbara?
Terug naar de casus van Barbara. Na het ongeluk 

verbleef ze zes weken in een kliniek en kreeg ze 

aansluitend zes weken fulltime revalidatietherapie. 

Haar werkgever betaalde netjes zes weken het 

loon door en na afloop meldde ze zich ziek bij de 

Krankenkasse. Deze kende na de medische 

verklaring van haar behandelend specialist de 

uitkering toe. Tijdens de revalidatie gaf Barbara bij 

haar werkgever aan dat zij graag bij hem zou willen 

re-integreren in haar oude werk. Samen met haar 

behandelend revalidatie-arts en een medewerker 

van de Krankenkasse stelde ze een re-integratieplan 

op. Met dit plan realiseerde ze stap voor stap 

terugkeer in haar eigen werk. Op dit moment  

werkt ze weer volledig in haar oude werk, met een 

belangrijke aanpassing die gerealiseerd werd door 

haar werkgever: ze mag thuiswerken gedeeltelijk 

combineren met werk op kantoor. Door deze 

aanpassing is Barbara na haar operatie in staat  

weer fulltime te werken.

Doordat ook Barbara premie afdraagt aan de 

Krankenkasse voor een eventueel beroep op 

ziekengeld bij ziekte of arbeidsongeschiktheid, 

liggen de belangen voor schadebeheersing anders 

dan in Nederland. In Nederland is schadelast-

beheersing bij ziekte uitsluitend in het belang van 

de werkgever, vanwege de loondoorbetalings-

plicht en de eventuele gedifferentieerde premie 

die doorbelast wordt. De werkgever is verplicht 

re-integratie aan te bieden en zet dit instrument het 

liefst zo snel mogelijk in voor werkhervatting. In 

Duitsland is Barbara medeverantwoordelijk voor 

een goed en snel verloop van haar re-integratie.  

Zij betaalt immers voor een gedeelte mee aan haar 

eigen uitkering. Door de werknemer in samen-

spraak met de werkgever en de arts zelf het 

re-integratieplan op te laten stellen, heeft  

de werknemer meer verantwoordelijkheid  

voor de eigen re-integratie. n

Kim Houwers, casemanager

Verzuim in Europees perspectief 
Dit artikel behoort tot een reeks van artikelen over 

verzuim in Europees perspectief. We vergelijken  

het beleid bij ziekte en arbeidsongeschiktheid van 

verschillende Europese landen met het beleid in 

Nederland. Dit artikel over Duitsland krijgt in het 

volgende nummer een vervolg.

‘Een Duitse werknemer betaalt 

mee aan de eigen uitkering’



Weer een heerlijke lentedag, achter in mijn tuin in 

Zetten. Saartje, de drie maanden jonge pup van m’n 

zoon, beloont mijn inspannende oppaswerk door  

aan m’n voeten te slapen en zich af en toe loom uit  

te rekken. Waar een stukje in CS Verbindt! toe kan 

leiden, is deze mooie meimaand wel gebleken:  

13 mei is ontegenzeggelijk een van de hoogtepunten 

in het prille bestaan van CS Opleidingen. In beeld  

bij de Nederlandse beleidsmakers waren we 

uitgenodigd om in de Dreeszaal bij de Tweede Kamer 

voor Kamerleden, beleidsmakers en commissieleden 

een presentatie te verzorgen over het toekomstbeeld 

van de Nederlandse Sociale Zekerheid. Ook de 

departementen van Financiën, Justitie en 

Economische Zaken hadden vertegenwoordigers 

gestuurd en iedereen zat met zijn of haar iPad in  

de aanslag te wachten op wat komen ging. 

Presentatie Toekomstbeeld Sociale Zekerheid voor Kamerleden

Kosten verzuim en arbeids-
ongeschiktheid belemmeren 
economisch herstel

Eerlijker verdeling van de lasten
Jeroen Breen van het Koninklijk Actuarieel 

Genootschap visualiseerde met zijn presentatie een 

paar bijzonder interessante contrasten waar het de 

betaalbaarheid van verzuim en arbeidsongeschikt-

heid betreft. Zonder op de details in te gaan,  

schets ik zijn voorkeurskoers: het geleidelijk en 

gedeeltelijk verleggen van de zeer eenzijdige 

financieringsdruk bij de werkgevers naar een 

veranderingsmodel waarin een meer eerlijke 

verdeling van de lasten wordt geregeld. Vrij 

vertaald: ergens zullen ook werknemers moeten 

gaan betalen, zeker waar het Risque Social betreft. 

Oeps! Het RS-woord was gevallen… moeilijke 

blikken, aarzelend tikken op de toetsen en 

uiteindelijk stilte. De sfeer werd wat kantiger,  

maar Jeroen ging onverstoorbaar verder met zijn 

presentatie en de gemoederen bedaarden al vrij 

snel. Ook kwamen er tussentijds, voorafgaand aan 

de vragenronde, toch al de eerste vragen.

Zo erg kan het toch niet zijn?
Zou het mogelijk zijn dat nog meer verzekeraars 

(behalve Delta Lloyd) zich uit deze markt zouden 

terugtrekken? Niet ondenkbaar, zeker niet wanneer 

de huidige ‘black-box-ontwikkeling’ zich doorzet en 

een verzekeraar niets meer mag vragen of weten 

maar wel doodleuk moet uitkeren. We zijn toch 

zeker niet het enige land waarbij de oorzaak er niet 

toe doet en de werkgever altijd alles moet betalen? 

Jawel, dat is Nederland wel. Het is toch de eigen 

schuld van de verzekeraars dat hun premies te laag 

zijn en ze wel tientallen miljoenen schade hebben? 

Gedeeltelijk is het hun eigen schuld, maar ook de 

werkwijze van UWV (bijna alle WGA-schade is 

80/100 en geen herkeuringen op verzoek 
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werkgevers) is daar debet aan. Verder is er een 

schadelastverhogende re-integratieblokkade die 

door bovenwettelijke cao’s wordt veroorzaakt. 

Overigens is de geschatte schade bij de WGA- 

verzekeraars meer dan 1 miljard Euro. Opeens 

komen de ogen los van beeldschermen en sheets: 

meer dan 1 miljard Euro, verzekeraars kunnen 

overdrijven, zo erg zal het toch niet zijn? Zo erg 

is het dus wel.

Politieke zelfmoord?
Mijn presentatie is aan de beurt, ik steek van wal. Bij  

de 2e of 3e sheet roept een Kamerlid dat de leiding-

gevende toch de casemanager is? Nog voordat ik 

antwoord kan geven, hoor ik Marjol: ‘Inderdaad  

is de leidinggevende een belangrijke verzuim-

begeleider, maar niet meer dan dat. De register-

casemanager die de specifieke beroepsopleiding  

op hbo- of post bachelorniveau succesvol heeft 

afgerond, is de regisseur. De leidinggevende mag 

hiermee niet worden verwisseld.’ De stemming 

komt erin en direct bij de volgende sheet vraag ik de 

aanwezigen wie er zin heeft in politieke zelfmoord? 

Omdat niet iedereen het direct begrijpt, geef ik  

een stukje extra uitleg. Welke partij voelt er voor 

om aan alle werkenden met een salaris het nieuws 

te gaan brengen dat zij 3 tot 5% netto loon moeten 

gaan inleveren omdat zij zelf de premie moeten 

gaan betalen voor het Risque Social? Rumoer en 

gemompel, de senator grijpt in en geeft mij aan  

dat er de komende 25 jaar voor dergelijke stelsel-

wijzigingen geen politiek draagvlak zal zijn. Ik 

begrijp zijn wens en zijn standpunt maar voorspel 

dat dit draagvlak er weleens heel snel kan zijn 

wanneer de onbetaalbaarheid van ons stelsel een  

te grote negatieve wissel op het economisch  

herstel van Europa trekt. 

Geweldige eye-opener
Dergelijke gedachten zijn voor onze studenten  

geen nieuws, in onze opleidingen wordt standaard 

veel aandacht besteed aan de enorme kosten-

ontwikkeling door verzuim en arbeidsongeschikt-

heid. Voor bijna alle aanwezigen in de Dreeszaal 

was dit echter een geweldige eye-opener; kost het 

echt zoveel en is de impact zo groot? Ik geef aan dat 

ik verwacht dat Nederland binnen Europa voor wat 

betreft het economisch herstel als slechtste leerling 

in de klas zal zitten. Als oorzaak moet dan vooral 

gekeken worden naar de lastenverzwaring die door 

verzuim en arbeidsongeschiktheid ontstaat. Nog 

verder en dieper gingen we op de stof in en het 

oorspronkelijke geplande uurtje werd ruim 2,5 uur 

en bij nagenoeg alles was de politieke haalbaarheid 

van immens belang. ‘Die cijfers mijnheer Schrijver, 

die gaan vast meevallen, onze sociale zekerheid is al 

decennia een rolmodel voor de rest van Europa’. 

Vrijdag 16 mei 2014, dus drie dagen na ons Kamer-

bezoek kopten de kranten: Nederland met een 

krimp van 1,4% verreweg de slechtste leerling van 

de klas wat betreft het economisch herstel. Als 

belangrijkste oorzaak voor de alarmerende krimp 

wordt de zachte winter gegeven. Logisch, want 

ehhh het is in de rest van Europa de afgelopen  

100 jaar niet zo koud geweest als afgelopen winter, 

ehhh toch? Niet dan? 

Puplief wordt wakker, rekt zich uit en gaat verliggen 

in de schaduw onder mijn stoel. Het is ook zo warm 

in de lentezon, pfff het leven van een pup gaat niet 

over rozen. Ojee, warm? Lentezon, als dat maar 

goed komt en niet nog meer krimp veroorzaakt? 
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‘Nederland slechtste leerling  

van de klas in Europa’



Frans van den Nieuwenhof, directeur VerzuimConsult
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Getuige de vele professionals en dienstverleners op het vlak van  
re-integratie blijkt het ondersteunen van een zieke werknemer  
bij het terugkeren in het arbeidsproces geen vanzelfsprekendheid.  
Dat is opmerkelijk, omdat er niemand is die lang ziek wil blijven  
of de zekerheid van baan en inkomen op het spel wil zetten. De  
dagelijkse praktijk van de re-integratieprofessional laat zien  
dat er soms veel inspanningen gedaan moeten worden om het 
terugkeerproces op te starten en in beweging te houden. Dat er  
meer aan de hand is bij ingewikkelde re-integratietrajecten dan  
ziek zijn, is al lang bekend. En dat alleen behandelen en beter  
worden de oplossing bieden, is achterhaald.

aandacht voorafgaand aan de start 

van de re-integratie. Dat begint 

met uitleg over de complexe 

omgeving van rechten en plichten 

die arbeidsongeschiktheid door 

ziekte en/of gebrek met zich 

meebrengt en waar de meeste 

werknemers onvoldoende mee 

bekend zijn. Het doel is om in 

overleg met de werknemer een 

plan op te stellen, zodat deze het 

plan draagt en er zelf achter staat. 

De werknemer die zelf het 

re-integratieplan heeft bedacht,  

is gemotiveerder om ermee van 

start te gaan. Vergeet daarom 

nooit de werknemer te vragen 

wat er nodig is om op korte 

termijn te hervatten in arbeid. 

Daar komen soms verrassende 

antwoorden op. Een andere 

manier om draagvlak te creëren  

is de werknemer eerst een aantal 

taken te laten uitproberen op 

basis van arbeidstherapie (cf.  

de Stecr Werkwijzer Arbeids-

therapie).  

Belemmerende sentimenten 
oplossen
Niet zelden wordt de start van 

de re-integratie gedwarsboomd 

door gevoelens, emoties of 

aannames die, wanneer er geen 

aandacht aan geschonken 

wordt, een lange periode de 

re-integratie kunnen vertragen. 

Een veel voorkomend sentiment 

Wees creatief bij het 
zoeken naar passend werk

Deze kennis rechtvaardigt de 

inzet van professionals zonder 

medische achtergrond bij de 

verzuimbegeleiding, bijvoorbeeld 

de casemanager en de arbeids-

deskundige. De inzet van de 

niet-medische competenties zijn 

noodzakelijk gebleken om een 

effectieve en duurzame re-

integratie te waarborgen. Want 

niemand zit te wachten op een 

complex en langdurend terug-

keertraject met frequente 

stagnaties, terugval, dure 

interventies en uiteindelijk de 

financiële risico’s van werkgever 

en werknemer, wanneer het 

binnen 104 weken niet is gelukt.

Naast de belangrijke waarde van 

de arbeidsdeskundige op het vlak 

van passende arbeid en de daar-

mee samenhangende kosten-

scenario’s, zijn er een aantal 

aandachtspunten voor de 

casemanager die helpen om de 

werknemer te activeren bij de 

re-integratie. De drie belang-

rijkste zijn draagvlak creëren, 

belemmerende sentimenten 

oplossen en motiveren. Aandacht 

schenken aan deze elementen zal 

de (start van de) re-integratie 

vergemakkelijken en zal de inzet 

van de re-integratie-instrumenten 

die hieronder kort wordt 

besproken, effectiever maken.

Draagvlak creëren 
Het creëren van draagvlak en het 

vergroten van acceptatie bij de 

werknemer verdient gerichte 
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aan de kant van de werknemer en 

misschien wel de belangrijkste 

reden van weerstand, is de angst 

dat terugkeren in werk schadelijk 

is voor de gezondheid of het 

herstel vertraagt. Ook het gevoel 

dat de werkgever niet tevreden 

zal zijn over de verminderde 

prestaties bij aanvang van de 

re-integratie, kan de werknemer 

dwarszitten. Het is belangrijk 

deze sentimenten tijdig te 

onderkennen en aan te pakken. 

Heldere communicatie en samen-

werking met de bedrijfsarts en 

werkgever dragen daaraan bij. 

Vooral het benoemen van de 

gedeelde belangen van werk-

nemer en werkgever bij een 

effectief terugkeerproces zal 

ongewenste sentimenten 

neutraliseren.

Werknemer heeft  
persoonlijk belang 
Naast vergroten van acceptatie 

en wegnemen van blokkerend 

sentiment is het van belang stil te 

staan bij het persoonlijk belang 

van de werknemer. Wanneer 

de langetermijngevolgen van 

arbeidsongeschiktheid en niet 

meer kunnen werken in kaart 

worden gebracht, bij wijze van 

‘worst case’-scenario, wordt ook 

vaak helder welke alternatieve 

scenario’s uitgewerkt kunnen 

worden. Dat wil niet zeggen dat 

de werknemer bij iedere nieuwe 

verzuimmelding bang wordt 

gemaakt dat baan en inkomen  

op het spel staan, maar het zal bij 

het maken van belangrijke keuzes 

het bewustzijn vergroten over de 

gevolgen van een gevolgde koers.

de werknemer vanuit huis taken laat 

verrichten. De waarde van dit laatste 

wordt vaak onderschat. Toch zal het 

betrekken van zieke werknemers bij 

de activiteiten van het bedrijf, de 

leidinggevende en de collega’s de 

terugkeerdrempel verlagen, ook al 

komen de werknemers niet op het 

bedrijf zelf. Zo kennen we werk-

nemers die vanuit huis bij wijze van 

telefonische helpdesk de collega’s 

op de werkvloer ondersteunen, 

vragen beantwoorden, meedenken 

en de ervaring delen. Of werk-

nemers die vanuit huis een deel van 

het productieproces uitvoeren, 

waarbij de werkgever de materialen 

brengt en weer ophaalt (denk aan 

inpakwerk, sorteren, textiel 

vouwen).

Goed zoeken naar passend werk, 

creatief zijn en willen voorkomen  

dat de werknemer voor lange tijd 

inactief en afwezig is, borgen een 

activerend re-integratietraject. 

Bovendien voorkomt het de loon-

sanctie en de discussie met UWV  

aan het einde van het poortwachter-

traject vanwege onvoldoende 

re-integratie-inspanningen. n

Niets doen is geen optie
Aandacht voor de hierboven 

genoemde facetten brengt 

beweging in een proces dat niet 

gebaat is bij stilstand of stagnatie. 

Niets doen is geen optie bij een 

proces dat als doel heeft om 

volledig en duurzaam terug te 

keren in het eigen werk. Re-

integreren moet een dynamisch 

proces zijn. Met een duidelijk 

beginpunt en het liefst met een 

concreet eindpunt. Zeker bij 

aanvang van de re-integratie is 

het niet zo van belang hoe die 

eerste stappen worden gezet. Als 

er maar een start wordt gemaakt. 

Verlaag de terugkeerdrempel
Verschillende instrumenten 

hebben de afgelopen jaren hun 

toegevoegde waarde bewezen. 

Zo kan het bezoeken van de 

werkplek (‘koffie drinken’) 

zonder verrichten van taken al 

sterk bijdragen aan het verlagen 

van de terugkeerdrempel. Minder 

uren werken in combinatie met 

tijdelijk andere taken uitvoeren, 

wordt in de praktijk het meest 

ingezet. Ook zijn er bedrijven die 
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Eén van de onderwerpen waar juristen al 

tijden verschillend tegenaan kijken is de 

hoogte van de loonstop als een werknemer 

weigert passend werk uit te voeren. Een 

onderwerp dat in casemanagersland ook met 

enige regelmaat aan de orde komt dus. Geldt 

de loonstop voor het gehele loon of alleen 

voor het loon over de uren waarin passend 

werk kon worden gedaan?

voorlegde aan de Hoge Raad. De vraag is letterlijk: 

‘’de kantonrechter wenst te vernemen of art. 7:629 

lid 3, aanhef en onder c, BW meebrengt dat in de 

daar geschetste situatie de aanspraak op loon geheel 

komt te vervallen, derhalve ook over het deel van de 

werktijd waarvoor de werknemer (nog) arbeids-

ongeschikt is.”

Periode van ongewenst gedrag
De Hoge Raad heeft bij de onderbouwing van haar 

uitspraak (te vinden onder nummer ECLI:NL:HR: 

2014:1341) heel duidelijk aangegeven dat bij het 

weigeren van passende arbeid de werknemer geen 

recht heeft op zijn gehele loon. Voor de onder-

bouwing van die uitspraak geeft de HR eerst een 

stukje tekstuitleg. In het derde lid staat dat de 

werknemer geen recht heeft op loondoorbetaling 

“voor de tijd, gedurende welke” hij de passende 

arbeid weigert. Met die zinsnede  wordt niet 

bedoeld het aantal uren dat de werknemer had 

kunnen werken in passende arbeid, maar de periode 

waarin hij het ongewenst gedrag vertoont. Bij alle 

andere redenen voor weigering van de loondoor-

betaling staat tenslotte dezelfde tekst en dan is het 

niet mogelijk om naar uren te kijken. 

Voor de verdere onderbouwing van de uitspraak 

wordt verwezen naar de stukken, die zijn opgesteld 

tijdens de behandeling van de wet in het parlement. 

Over het weigeren van passende arbeid staat in die 

stukken dat een werknemer in deze situatie niet op 

staande voet kan worden ontslagen. Het gaat wel 

over een sanctie en die zou minder effectief zijn als 

het maar om een beperkt aantal uren zou gaan. Als 

de sanctie onredelijk zou zijn, kan de werknemer 

zich met een beroep op artikel 6:248 BW verweren. 

De werkgever zal de sanctie niet kunnen toepassen 

Eindelijk duidelijkheid 
over hoogte loonstop

Een kantonrechter kreeg een zaak voor zich  

waarbij werkgever en werknemer het niet eens 

waren over de omvang van de loonstop. De werk-

gever weigerde het gehele loon uit te betalen. De 

werknemer wilde over de uren die hij nog wel ziek 

was het loon gewoon uitbetaald krijgen. In zijn ogen 

geldt een loonstop alleen voor de uren waarvoor 

passend werk was aangeboden.

Prejudiciële vraag
De kantonrechter deed zijn huiswerk heel zorg-

vuldig en vond een serie uitspraken over het bij  

hem voorliggende onderwerp. Het probleem van  

de uitspraken was alleen dat de helft de werkgever 

gelijk zou geven en de andere helft de werknemer. 

Kortom, een zeer verdeelde jurisprudentie. Vandaar 

dat de kantonrechter een prejudiciële vraag 

Meer informatie over dit onderwerp vindt u ook in het 

artikel van Pascal Willems op pagina 20.
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indien dat naar maatstaven van redelijkheid en 

billijkheid van dat artikel niet aanvaardbaar is. Een 

laatste argument in de parlementaire stukken is dat 

het sanctiesysteem niet te ingewikkeld mag worden. 

Er staat letterlijk: “Het opnemen van een zo 

conflictgevoelige regeling, die allicht zal leiden tot 

geschillen waarin alleen de rechter een oplossing 

kan bieden, komt de regering onnodig en 

onwenselijk voor.”

Er ligt nu dus een kraakheldere uitspraak van de 

Hoge Raad, die de helderheid geeft die door de 

kantonrechter werd gezocht. Casemanagers die te 

maken krijgen met situaties waarin werknemers 

‘Bij weigering passend  

werk mag gehele loon 

 worden stopgezet’

weigeren passend werk te doen kunnen nu beter 

onderbouwen waarom het gehele loon wordt 

stopgezet. Op deze manier worden discussies 

vermeden, en blijft er meer tijd over voor het echte 

werk: zorgen dat zieke medewerkers weer zo goed 

mogelijk aan de slag kunnen.

Uitzonderingen op het recht van 
loondoorbetaling tijdens ziekte

1. Als de werknemer ook geen recht op loon gehad 

zou hebben als hij niet ziek geweest zou zijn. 

2. Als de ziekte door opzet van de werknemer is 

veroorzaakt. Daarvan zal echter niet snel sprake 

zijn.

3. Als de werknemer bij de sollicitatie informatie 

over zijn gezondheid verzwijgt die van belang  

is omdat het de uitoefening van de functie 

verhindert. De werknemer hoeft echter niet  

bij de sollicitatie te vermelden dat hij een 

WAO- of WIA-uitkering heeft of dat hij een 

arbeidshandicap heeft, zo lang hij maar in  

staat is om de functie te vervullen.

4. Als de werknemer zijn eigen genezing 

belemmert of vertraagt, zonder deugdelijke 

grond passende arbeid weigert, weigert mee  

te werken aan redelijke voorschriften of 

maatregelen gericht op re-integratie van de 

werknemer.  

De werkgever kan weigeren het loon in zijn 

geheel door te betalen. Ook het deel waarmee 

het loon de waarde van de passende arbeid te 

boven gaat, behoeft de werkgever niet te 

betalen. 

5. Als de werknemer zonder deugdelijke grond 

weigert mee te werken aan het opstellen, 

evalueren en bijstellen van een plan van aanpak.

6. Als de werknemer  zonder deugdelijke grond  

de aanvraag voor een WIA-uitkering te laat 

indient.
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Zelfsturend verzuim via C4
 

Heeft u de zelfsturende autonome voertuigen van Google al gezien? 

Een staaltje van technisch vernuft met veel sensoren, dat binnenkort 

een deel van de bestuurders overbodig maakt. In organisaties met 

zelfsturende teams worden ook veel bestuurders overbodig. Dat stelt 

wel voorwaarden aan de werknemers die er aan het werk blijven.

Neem bijvoorbeeld Sonja. Zij is eind veertig en wil 

haar oude beroep weer oppakken. Ze was vroeger 

jarenlang werkzaam als wijkverpleegkundige bij het 

lokale Groene Kruis en verantwoordelijk voor vele 

gezinnen in het dorp. Sonja wil graag haar oude 

werk weer doen en volgens haar kan ze dat vinden 

bij WijkZorg, die werkt met de principes van een 

zelfsturende organisatie met kleine teams van 

professionals. Maar eerst heeft ze een gesprek met 

een aantal van haar toekomstige teamgenoten. Het 

lijkt wel een inwijdingsgesprek in plaats van een 

sollicitatiegesprek. 

Zelfstandig werken
‘Wij medewerkers van WijkZorg werken heel 

zelfstandig voor onze cliënten en we weten wat  

er van ons wordt verwacht. We zien heel goed 

welke zorg wel of niet nodig is. Als professionals 

bespreken we samen de zorgbehoeften van 

cliënten, onze planning en ook wie de onder-

Cliënten, Collega’s, 
Contract, Corvee
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steunende werkzaamheden verrichten zoals het 

maken van roosters, brandjes blussen, overleg  

met de directie, algemene klachten afhandelen, 

nieuwe collega’s aannemen. Dat noemen we 

“corveediensten draaien”. 

De professionals worden ook zoveel mogelijk 

ontlast van administratieve werkzaamheden door 

moderne elektronische hulpmiddelen. In een 

digitaal roostersysteem kan iedereen tijdig zijn 

voorkeur voor werkuren aangeven, zodat de collega 

die de planning doet dit kan meenemen in de 

definitieve planning. Alle directe uren en alle 

ondersteunende uren worden met hetzelfde 

uurloon of uurprijs beloond. Behalve een goede 

werkverdeling en technische ondersteuning  

hebben we vooral behoefte aan collega’s die hun 

verantwoordelijkheid goed begrijpen en nemen.’

Een van de aanstaande collega’s die bij het gesprek 

aanwezig zijn, vraagt ook even aandacht voor de 

bijzondere situaties, bijvoorbeeld wanneer je niet in 

staat bent om je werk te doen, zoals bij ziekte. ‘Wij 

gebruiken daarbij onze C4-sensoren’, zo vertelt ze 

enthousiast, ‘die zie je nog niet zoveel bij andere 

organisaties.’ Ze begint te vertellen en somt de 

4 C’s op.

C1: Cliënten
‘Als iemand van ons zich niet in staat voelt om haar 

normale werkzaamheden te verrichten, dan zijn 

haar gedachten het eerst bij haar cliënten. ‘Ik moet 

vandaag naar mevrouw De Haan, die verwacht mij. 

Kan ik haar zelf op de hoogte brengen en zeggen dat 

ik zal proberen of er iemand anders zal komen?’

C2: Collega’s
In ons team doe je eerst je best om probleem-

oplossend aan de slag te gaan. Je denkt dus na hoe  

je deze zaken zelf kan gaan organiseren. Dus kijk  

je wie er vandaag de zorg kan gaan leveren bij 

mevrouw De Haan. Daarom heb je inzicht in het 

rooster van het team en kan je zien welke collega’s 

er beschikbaar zijn om mee te overleggen of ze jou 

kunnen vervangen. Vaak is het mogelijk om jouw 

rooster te ruilen met een vervanger. Daardoor 

wordt de werkdruk in het team niet onnodig 

verhoogd en wellicht heb je er zelf ook belang bij. 

C3: Contract
Als je dat geregeld hebt, denk je aan je contract en 

misschien ook aan je centen. Daarom moet je goed 

weten met wie van WijkZorg je contact moet 

opnemen. Je kunt aan ze vragen hoeveel en hoelang 

je betaald krijgt als je door ziekte niet je eigen werk 

kunt doen.

C4: Corvee
Terwijl je dat regelt, denk je ook even goed na of je 

nog in staat bent om corveewerkzaamheden te doen 

en vanaf wanneer je deze taakjes voor het team zou 

kunnen doen.

Cliënten, collega’s, contract en corvee, dat is een 

normaal rijtje dat wij in ons hoofd hebben geprent 

toen we er met elkaar voor gingen. Wel gek hè,  

dat we dat niet zo deden toen we nog allemaal 

managers boven ons hadden werken.’

Sonja moest wel lachen, het kwam haar allemaal  

zo bekend voor. Ze vertelt: ‘Weet je, ik ben 

opgegroeid op de boerderij, daar was het ook heel 

gewoon om zo te denken. Als mijn vader weer eens 

last had van z’n hernia, dan stelde hij zelf vast wat ie 

niet meer kon doen. Voor het melken huurde hij een 

paar uur de bedrijfshulp in en dat kostte natuurlijk 

geld. Ook vroeg hij de kinderen of ze een handje 

konden helpen. En tenslotte liep hij zelf ‘s middags 

vaak al weer enigszins kromgebogen lichte werk-

zaamheden te doen. Voor autonome zelfstandige 

werkers is zelfsturing de gewoonste zaak van de 

wereld, zoals de Google car.’ n
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Een arbeidsdeskundige werkt in het 
speelveld van mens, werk en inkomen. 

Op welke manier kan het werk passend 
worden gemaakt en hoe kunnen 

arbeidsmogelijkheden optimaal benut 
worden? Een brede opleiding met 

tegelijkertijd veel diepgang.

• Veel aandacht voor de � nanciële doorvertaling van het AD-werk en de 

schadelastbeperking van verzuim en arbeidsongeschiktheid

• Erkende kwaliteit: opgezet met de Hogeschool Arnhem Nijmegen en geaccrediteerd 

door het CPION. 

• Een van de twee enige erkende postbacheloropleidingen op dit gebied in Nederland. 

• De accreditatie-aanvraag via Hobéon SKO is voor de start van de eerste opleiding 

uitgezet. Alle materialen en tussenfasen zijn zeer positief beoordeeld. De de� nitieve 

accreditering volgt nadat Hobéon SKO het eindassessment in oktober 2014 heeft 

kunnen meemaken.
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