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‘Een private verzekeraar

doet het altijd beter

Aegon is de eerste verzekeraar die met een
verzekering voor ZW-eigenrisicodragers op
de markt komt. Een opmerkelijke stap nu
een aantal verzekeraars zich terugtrekt uit
de WGA-verzekeringsmarkt. Waarom
gelooft Aegon in eigen risico dragen?
Marjol Nikkels sprak erover met Arend
Jansen, manager Special Deals Inkomen
Aegon.

Mijn stelling is dat de ZW-markt pas
openbreekt in 2016. Wat vind jij?
“Daar ben ik het 200% mee eens, mits er dan nog
een WGA-ERD markt bestaat! Gelukkig is de
terugwerkende kracht voor WGA-flex verdwenen,
waardoor voor verzekeraars het risico van WGAflex pas per 1 januari 2016 ingaat. Een noodzakelijke
maatregel, anders waren verzekeraars massaal de
markt uitgegaan.”

Structurele weeffout
Maar niet te vroeg juichen, want er kan in 2016
alsnog een uniforme WGA-flexpremie voor
eigenrisicodragers uit de hoge hoed komen.
Niemand die het weet.
“De verwachting is dat grote bedrijven massaal
terugkeren naar UWV voor de WGA. Bij
verzekeraars worden ze geconfronteerd met forse
premiestijgingen, terwijl ze bij UWV vier jaar lang
de minimumpremie van 0,12% betalen. Voor elk
groot bedrijf dat vooral kijkt naar de korte of
middellange termijn is UWV aantrekkelijk, zeker
in deze tijd van recessie.
De structurele weeffout in de wetgeving is nu naar
voren gekomen. Die fout was versluierd doordat
premies te laag zijn begonnen. Bedrijven met een
hoge WIA-instroom die privaat verzekerd zijn,
mogen terug naar UWV tegen de minimumpremie.
Dat is eigen aan het systeem, maar wel vreemd. Ik
zou ervoor pleiten de premie te baseren op de
WIA-instroom ongeacht of het bedrijf bij de private
of publieke verzekeraar is terecht gekomen.”

4

dan UWV’
Private verzekeraars hebben het zwaar in de

het premieverschil minder groot dan de perceptie is.

WGA-markt. De premies stijgen enorm. Er

Je wordt eigenrisicodrager omdat je kiest voor

worden zelfs rechtszaken gevoerd over de

actieve regie. Niet vanwege het premieverschil. Die

forse premiestijgingen.

regie is ook belangrijk als straks WGA-flex ingaat.
Private verzekeraars doen het beter dan UWV. Daar

“Bij Aegon is de WGA-portefeuille ook geen reden

sta ik voor.”

voor een feestje, maar we hebben minder last van
grote verliezen. Onze portefeuille is kleiner doordat

Nou, dat blijkt niet altijd uit de onderzoeken,

wij bewust later de markt voor grote bedrijven

denk bijvoorbeeld aan het Astri-onderzoek

opgegaan zijn. Wij vonden de premiestelling in het

2011.

begin veel te laag. Onze klanten zijn dan ook op een
hoger premieniveau binnengekomen. Bovendien

“Dat is waar, verzekeraars hebben veel beloofd,

hadden we toen direct ook al een WIA-desk,

maar zeker de eerste jaren van de WIA niet veel

dus we zijn vanaf het begin bezig geweest met

waargemaakt. Ik zeg dat dat nu anders is. Dat geldt

re-integratie. Niet genoeg hoor, dat pakken we

voor Aegon, maar ik denk ook voor anderen. Dat

nu veel beter op.”

is geen verwijt aan UWV, die heeft gewoon de
middelen niet, zeker niet na de laatste bezuinigingen.
Ik zie bij mijn eigen bedrijf dat de re-integratie-

Je wordt eigenrisicodrager
omdat je kiest voor actieve regie

inspanningen en het budget in de afgelopen jaren
verveelvoudigd zijn. Ook het niveau van casemanagement is fors toegenomen. Regie op Verzuim
en registercasemanagement zijn bij ons de norm.

Actieve benadering van werkgevers
Met ons pas geïntroduceerde regiemodel, ‘de

Wat is een reden voor bedrijven om toch

gezonde aanpak van Aegon’, zetten we in op twee

eigenrisicodrager WGA te blijven?

dingen: arbodienstverlening door drie zorgvuldig
geselecteerde partijen en een actieve benadering

“Heel belangrijk: betrokkenheid bij de werk-

van werkgevers om te kijken of het proces goed

nemers. Werkgevers vinden het heel vervelend als

loopt en of er kansen zijn. Merken we dat het proces

een werknemer arbeidsongeschikt wordt en willen

niet goed loopt, dan zetten we een casemanager in.

dat hij of zij goed begeleid wordt. Bij UWV staan

Wat kunnen wij als Aegon doen om de werknemer

werknemers er na twee jaar alleen voor. Dat is een

weer aan de slag te krijgen? Deze regie is bitterhard

dikke plus van private verzekeraars: wij begeleiden

nodig, al was het alleen maar vanwege het niveau

van a tot z. Wij hebben er immers belang bij dat de

van veel arbodiensten. Ze zijn vaak alleen gericht op

werknemer zo snel mogelijk weer aan de slag gaat.

processturing Poortwachter; de bedrijfsarts is de

En dat is ook weer een voordeel voor de werkgever:

kern en een machtige factor. Daardoor vergeten ze

denk aan re-integratievergoedingen. Daarnaast is

naar mogelijkheden te kijken.

CS Verbindt!
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hebben. Dat is een bewuste keuze: ik geloof sterk

In ’98 was
demedicalisering
al het toverwoord

in één verzekeraar voor de klant. Als wij het totale
belang verzekerd hebben, is het belang groter om te
zorgen voor re-integratie. Ik geloof in concurrentie,
maar dan op klantniveau, niet op postniveau.”

Kijk naar uitbesteding
Het probleem bij flexwerkers is dat er geen
werkgever meer is. En het ZW-eigenrisicodragerschap betekent nogal wat.
In ’98 was demedicalisering al het toverwoord. Een
goede bedrijfsarts hoeft nog geen goede case-

“Ja, de werkgever moet de volledige Ziektewet

manager te zijn. Het is juist zijn rol om te zeggen:

uitvoeren, inclusief re-integratie. En het recht op,

Dit is niet medisch, ik geef het over aan een andere

de duur en hoogte van de uitkering vaststellen,

partij. Maar ook al is het medisch: als duidelijk is

periodiek uitkeren vanuit een aparte loon-

wat de belastbaarheid is, is het aan een ander om

administratie en aanvragen doen bij UWV.

dit op te pakken en de mogelijkheden te onder-

Mijn advies is: Kijk naar uitbesteding, huur een

zoeken. Een ideaal concept is in mijn ogen: een

professional in.”

goed opgeleide casemanager die de werknemer
begeleidt, waarbij de bedrijfsarts de belasting en

Hoe kijkt Aegon naar private voorzieningen?

belastbaarheid vaststelt.”
“We staan aan het begin, maar we kijken er wel naar.

Ik hoorde van de week iemand van een

Het heeft tijd nodig. Wij hadden verstand van geld

arbodienst zeggen: “Ik haat de naam case-

en verzekeringen. We hebben de disciplines

manager, wij noemen ze arboconsultants”.

verzuimbegeleiding en re-integratie daaraan
toegevoegd en ons erin bekwaamd. De volgende

“Die geluiden hoor ik ook, van die casemanagers die

stap is een praktische bijdrage leveren aan het vinden

denken halve dokters te zijn. Dat is ook het gevaar

van werk. Samen met de arbeidsongeschikte zoeken

van de ‘verlengde arm’. Aegon is geen voorstander

naar mogelijkheden en daar invulling aan geven.

van verlengde-arm-constructies. Wij willen een

En dat is in het belang van de verzekeraar en de

Verzekeraar

neutrale onafhankelijke processturingsrol. Vooral

werkgever, maar zeker ook van de werknemer.”

en

Wat maakt dit vakgebied zo mooi?

werknemer

geen medische invalshoek, dat vertraagt het
re-integratieproces enorm. Je moet je richten op
iemands mogelijkheden!”
“Ik doe dit al heel lang en vind het fascinerende

hebben

Terug naar het ZW-eigenrisicodragerschap.

materie. Het boeiende is dat er mensen achter

hetzelfde

Vangnetters hebben een hoog sociaal

zitten. Het gaat over de mensen achter het geld en

verzekeringsgebruik. Dat lijkt me voor

het geluk van mensen. Werk vormt een groot deel

belang

verzekeraars een argument om extra kritisch

van bestaansrecht en geluk. Er wordt vaak een

te zijn. Wat is voor Aegon de reden om toch

tegenstelling gesuggereerd tussen het belang van

deze markt op te gaan?

de verzekeraar en de werknemer. Dat herken ik niet
uit de praktijk. Ik heb de intrinsieke overtuiging dat

“Wij vinden het een beheersbaar risico (met goed

we als verzekeraar bijdragen aan een gezonder

casemanagement) waar we een goede premie voor

Nederland. Ik kom bijna nooit een werknemer tegen

kunnen rekenen. Wij zijn weliswaar de eerste, maar

die niet wil werken. En als dat even zo lijkt, zit er

anderen zijn er ook mee bezig hoor. Daarnaast

meer achter: vaak is er dan iets mis in de verhouding

kunnen we zo een complete dekking aan de klant

met de werkgever. Als je dat oplost, desnoods met

bieden. De ZW-ERD verzekering is alleen voor

een baan bij een andere werkgever, is de werknemer

klanten die andere inkomensverzekeringen bij ons

beter af dan wanneer hij thuis zit.” n
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Controleer de beschikking
		gedifferentieerde premie
		Werkhervattingskas!
Door de nieuwe Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters
(BeZaVa) zijn (middel)grote werkgevers (loonsom > € 307.000) nu ook verantwoordelijk
voor de Ziektewetuitkeringen voor flex-werknemers. Om te zien welke flex-werknemers
aan u toegerekend worden, ontvangt u een toekenningsbeslissing van UWV. Maar klopt
die beslissing wel? Ons advies is de beschikking goed te controleren.

Vanaf 2014 bestaat de gedifferentieerde premie

Het T-2 principe

Werkhervattingskas (Whk) uit drie onderdelen die

UWV berekent de gedifferentieerde premie

ieder afzonderlijk wordt uitgerekend:

Whk 2014 op basis van gegevens over 2012. Dit is

• Gedifferentieerde premie WGA-vast (niet voor de

het T-2 principe. Het jaar T is het jaar waarvoor de

WGA-eigenrisicodrager)
• Gedifferentieerde premie WGA-flex (voor alle
werkgevers, ook voor WGA ERD)
• Gedifferentieerde premie ZW-flex (niet voor de
ZW-eigenrisicodrager)

premie wordt vastgesteld. Om voor de werkgever
het individuele risico vast te stellen, gaat UWV
uit van de instromers in het ZW-vangnet van het jaar
T-2 (oftewel twee kalenderjaren eerder).
Voor de doorbelasting van ZW-flex en WGA-flex

(Middel)grote werkgevers gaan een hogere ‘ZW-flex’

gaat het alleen om de uitkeringen die na 2012 zijn

premie betalen als een werknemer in het Ziektewet-

ingegaan. Dus voor de WGA-flex geldt dit voor

vangnet komt. De ‘WGA-flex’ premie wordt hoger

personen die vanaf 2010 ziek zijn geworden en

als deze vangnetter in de WGA komt. Op de

vanaf 2012 WGA ontvangen. Bij de ZW-flex gaat

zogenaamde rekenpremie komt een opslag of een

het om instromers van wie de uitkering is ingegaan

korting afhankelijk van de eigen instromers. Bij een

na 1 januari 2012. De ingangsdatum voor de uitkering

loonsom tot € 3.070.000 telt ook de sectorinstroom.

is bepalend! Niet het moment van ziek worden.

Voor wie loopt de werkgever zelf het risico?

Wat moet u controleren?

Het gaat om de ZW-gerechtigden zonder werkgever

Om de toekenningsbeslissing te controleren vraagt

(los van de uitzendsector):

u bij de Belastingdienst de specificatie op van welke

• werknemers van wie de arbeidsovereenkomst is

uitkeringen er gedaan zijn aan ex-werknemers in

beëindigd en die ziek uit dienst gaan. Dit kan contract

het betreffende jaar. Controleer vervolgens of de

voor bepaalde of onbepaalde tijd zijn geweest;

betaalde ZW- en WGA-uitkeringen correct zijn:

• werknemers die ziek uit dienst gaan tijdens de
proeftijd;
• werknemers die binnen vier weken na einde
dienstverband ziek worden onder de zogenaamde
nawerking van de Ziektewet (geldt alleen indien ze
nog geen WW-recht hebben);
• werknemers die een fictieve dienstbetrekking
hebben, zoals thuiswerkers, stagiaires of
provisiewerkers.

• Is de werknemer werkelijk bij werkgever in dienst
geweest?
• Is de uitkering ZW-flex / WGA-flex daadwerkelijk
na 1 januari 2012 ingegaan?
• Valt de eerste ziektedag binnen het dienstverband
of binnen vier weken nawerking?
• Heeft de werknemer eerst WW ontvangen?
(Vanuit de Werkloosheidswet over naar de Ziektewet mag niet aan werkgever worden doorbelast.)

CS Verbindt!
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• Is de werknemer niet bij zowel WGA-vast als WGA-flex

zijn gepubliceerd in het besluit werkhervattingskas 2014

meegenomen? (Dubbele toerekening van dezelfde

(Staatscourant van 2 september 2013). Wie een VeReFi-

schade.)

abonnement heeft, vindt ook meer informatie in de

• Is er sprake van een uitkering aan een vangnetter met als

Whitepaper BeZaVa en parameters.

reden orgaandonatie of ziekte ten gevolge van
zwangerschap of bevalling?
• Was de werknemer op het moment van ziek worden

De berekening gaat als volgt:

korter dan vijf jaar in dienst en was hij bij indiensttreding

Rekenpremie + correctiefactor (? – landelijk gemiddeld

structureel functioneel beperkt of had hij de status

werkgeversrisico)

arbeidsgehandicapt? Dit is bijvoorbeeld van toepassing

WGA-vast:

0,51% + 1,44 (? – 0,27%)

op personen met een WAO-, WAZ-, Wajong- of WIA-

WGA-flex:

0,18% + 2 (? - 0,02%)

uitkering of personen met een WsW-indicatie. Voor hen

ZW-flex:		

0,34% + 2 (? – 0,10%)

geldt namelijk de no-risk polis.
• Is regres van toepassing? Oftewel is er een aansprakelijke

Het vraagteken in deze formule is het individuele risico.

derde? Voorwaarde is dat regres succesvol toegepast is

Het individuele risico van de werkgever wordt berekend

binnen de loondoorbetalingsperiode van de werkgever

door de toegekende uitkeringen uit het jaar T-2 te delen

zelf en dat dit ook is doorgegeven aan de Belastingdienst

door de gemiddelde premieplichtige loonsom van de

(regres kan alsnog met vijf jaar terugwerkende kracht!).

laatst bekende vijf jaar (is jaar T-6 tot en met T-2).

Hoe wordt de premie berekend?
De Belastingdienst informeert werkgevers over de

Ontdekken van een onterechte toerekening

gedifferentieerde premie Whk. Omdat deze premie

Stel dat een bedrijf met een gemiddelde premieplichtige

vanaf dit jaar uit meerdere onderdelen bestaat, kunnen

loonsom van 4 miljoen euro een beschikking heeft gekregen

werkgevers tegen ieder onderdeel van de premie bezwaar

voor de ZW-flex, waarop ten onrechte een uitkering is

maken bij de Belastingdienst.

toegerekend van € 10.000,-.
Daarmee komt het bedrijf uit op een werkgeversrisico van

De gedifferentieerde premie =

10.000/4.000.000 * 100% = 0,25%.

rekenpremie + opslag of korting.

ZW-flex:

0,34 + 2 (0,25 – 0,10) = 0,64%

Voor de berekening van de opslag of korting wordt het

Zonder schade had dit bedrijf de minimumpremie betaald

individuele risico van de werkgever vergeleken met het

van 0,14%, namelijk

landelijke risico en vervolgens nog vermenigvuldigd met

ZW-flex:

0,34% + 2 (0 – 0,10%) = 0,14%

een correctiefactor. De rekenpremies en overige parameters
Het verschil is 0,5%. Stel dat de loonsom in 2014 nog altijd
4 miljoen euro bedraagt, dan betaalt werkgever een bedrag
van € 20.000,- te veel. Kortom, de moeite waard om de fout
te ontdekken en bezwaar aan te tekenen bij de
Belastingdienst.

Het controleren van de
beschikking wordt een

Maak tijdig bezwaar

stuk makkelijker met

Wilt u bezwaar maken, doe dit dan binnen zes weken na de

onze app ZW/WGA-flex

beschikking. Zet op voorhand de controle op de beschikking

controle. De handige beslisboom leidt u eenvoudig

als actie voor december/januari in de agenda. Is er meer tijd

langs de relevante vragen en geeft aan wanneer

nodig, maak dan binnen zes weken een proforma bezwaar

het raadzaam is in bezwaar te gaan. Wie een

dat controle nog niet mogelijk is omdat gegevens van de

VeReFi-abonnement heeft, kan voor elke situatie

Belastingdienst ontbreken. n

voorbeeldbrieven downloaden op verefi.nl. U kunt
u de app downloaden in de playstore (android) en

Auteur: Marjol Nikkels-Agema

in de App Store voor iPhone en iPad.

specialist sociale wetgeving en directeur CS Opleidingen BV
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De Wet BeZaVa is in werking getreden en
zoals de laatste jaren steevast de rite is,
ontstaat er een hausse aan berichtgeving
gericht op de werkgevers om zo snel mogelijk
het publieke bestel te verlaten. Omdat er toch
nog veel werkgevers ‘kiezen om bij UWV
te blijven’ volgen in deze column wat spinsels
over grip op de ZW Flex-lasten.

Het bezwaar is o.i. een instrument, een strategische
investering, die ergens gaat opleveren. Is het nog niet
dit jaar, dan volgend jaar of het jaar erna. Eén ding is
zeker: als u niets doet, dan heeft u de gevolgen van de
ZW Flex-toekenningen te slikken. En dus ook die van
volkomen onterechte inhoudelijke toekenningen: de

Eric Wonnink, Directeur ZW Control,
WGA Control, Loonsanctie.nl

Wat als u géén
eigenrisicodrager wordt?

aan het woord

ZW Flex:

eerste armbreuk van 104 weken hebben we al voorbij
zien komen bijvoorbeeld.

ZW Flex 2013, 2014…

Ziek-uit-dienst-controle

Indien in 2013 e.v. een medewerker ziek uit dienst gaat,

Er ontstaan relatief veel ziekmeldingen (ziek?) tegen

wordt u als werkgever, als het goed is, standaard

het einde van het aflopen van het tijdelijke contract.

geïnformeerd over de toekenning en kunt u bezwaar

Deze worden m.i. binnen organisaties te vaak te

aantekenen. Ook wordt u geïnformeerd bij beëindiging

gemakkelijk geaccepteerd binnen de dagelijkse routine.

van de ZW-uitkering (wat u meestal niet bezwaarlijk

Een ziekmelding in de laatste maand van het contract

vindt). Pas twee jaar later volgt de gedifferentieerde

verdient vanwege de context en de consequenties altijd

premie ZW Flex. Ook daar kunt u bezwaar tegen

extra aandacht.

aantekenen.

Ook zou ik – tenzij het evident geen meerwaarde heeft –
altijd op de laatste dag van het contract beoordelen of

Wel of niet in bezwaar?

er wel feitelijk sprake is van ‘Arbeidsongeschiktheid

De context waarbinnen u deze afweging moet maken is

voor zijn werk’. Het is financieel onverantwoord om

de volgende :

hier niet bovenop te zitten.

• Een toerekening is duur: € 15.000 uitkering betekent
grofweg € 30.000 extra premie.
• Van deze ZW Flex ex-werknemers stroomt een groot
deel de WGA in en dat is mega-kostbaar.
• Eenmaal bij de Toerekening aangekomen (en dat ziet

Controle Besluit gedifferentieerde premie
ZW Flex
Ons advies is dit besluit altijd middels bezwaar te
controleren. Nooit niet controleren.

u pas op de gedifferentieerde premie twee jaar later)
kunt u nooit meer bezwaar maken tegen de inhoud

Out of the box

c.q. Toekenning.

Waarom zou je, gegeven BeZaVa en de kostbare
langetermijn-consequenties van zieke flexwerkers ,

Ons advies is om zoveel mogelijk informatie te

niet een contractverlenging aanbieden? Dan kost die

verzamelen die u kunt gebruiken om lasten te verlagen.

€ 15.000 hooguit € 15.000 en geen € 30.000? En als

Ofwel direct bij de Toekenning en Continuering. Ofwel

u de verzuimbegeleiding goed doet, misschien maar

later bij de controle van de Toerekening. Die informatie

€ 5.000.

krijgt u eigenlijk alleen maar te zien in bezwaar. Omdat

Dit zou zelfs goedkoper kunnen zijn dan in de situatie

ZW-besluiten vooral medisch van aard zijn, is de inzet

dat u eigenrisicodrager bent en een private partij hebt

van een arts-gemachtigde noodzakelijk.

gekozen voor de uitvoering. n

CS Verbindt!
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‘UWV moet eigenlijk
een controlerende
functie hebben’
10

Acture is private uitvoerder sociale zekerheid.
Dit betekent dat Acture in plaats van UWV
uitvoering geeft aan de Ziektewet voor mensen
zonder arbeidsovereenkomst. Tot nu toe deden
zij dit vooral voor de uitzendsector. Maar nu
door de invoering van de wet BeZaVa veel
meer bedrijven eigenrisicodrager zullen
worden, wordt de markt flink uitgebreid.

Zeg: “Wij weten helemaal niets van je dus voor ons
ben je een nieuwe werkgever en daarom betaal je de
rekenpremie in plaats van de minimumpremie.” Dan
wordt het een eerlijker verhaal.

Objectieve rol UWV
Ik zie UWV als een prima controlepartij. En die moet
er zijn als objectieve beoordelaar van bezwaar en
beroep. Bij het eigenrisicodragerschap van de
Ziektewet is de check en balance veel beter geregeld
dan bij de WGA. Een eigenrisicodrager is verplicht
veel meer zelf te doen, maar wordt getoetst door een

Marjol Nikkels in gesprek met directeur

onafhankelijk orgaan. In feite opereren we vanuit de

Maudie Derks over de uitvoeringskant van

driehoek risicodrager (verzekeraar) - uitvoerder eigenrisicodrager.

de Ziektewet.

risicodrager

Ik denk dat de echte markt pas openbreekt in 2016.
De echte schade zit in WGA-flex, dus moeten
werkgevers voor 1 oktober 2015 positie kiezen.

uitvoerder

ERD

Wat vind jij?
Verzekeraar heeft beperkte bevoegdheid
“We zien dat veel bedrijven op de beschikking wachten.

De verzekeraar mag niet alles wat de eigenrisicodrager

Ik verwacht meer eigenrisicodragers op 1 juli 2014.

mag: hij draagt het financiële risico, maar heeft wel

Maar wat natuurlijk heel vreemd is, is dat het aan-

beperkingen in de uitvoering. De crux is dat wij als

trekkelijk gemaakt wordt om terug te gaan naar UWV.

uitvoerder acteren vanuit de legitimiteit van de

Je mag je schade achterlaten bij de verzekeraar en

eigenrisicodrager. Wij zijn door de klant gemachtigd

schoon binnenkomen bij UWV. Dat haalt eigenlijk

om taken uit te voeren als zijn wij hem. Dat geldt niet

onderuit wat er moet gebeuren. Je schadeprofiel

voor de verzekeraar. En dat is wel belangrijk, want de

verandert immers niet, je stopt het alleen weg. Je kunt

enige invloed die je hebt ligt in het contact met de

niet zomaar iets achter de schutting laten liggen en

verzekerde zelf. Die moet bewegen. Dat contact mag

zeggen: “Die schutting is mijn verantwoordelijkheid

de verzekeraar niet hebben: die praat hooguit met de

niet en ik heb weer mooi vier jaar een lage minimum-

werkgever.

premie.” In feite loop je zo drie jaar achter op wat je
eigenlijk moet oppakken. Je komt dan wel schoon

De ZW-eigenrisicodrager moet heel veel zelf regelen,

binnen, maar zult al snel weer schade krijgen.

terwijl het eigenlijk om een klein risico gaat. Je kan en
mag niet van een werkgever verwachten dat hij iets wat

CS Verbindt!

Tegengestelde bewegingen

een keer in de 10 jaar voorkomt gaat regelen. Maar het

Politiek gezien zijn het twee niet bij elkaar passende

moet wel gedaan worden. Wie uiteindelijk op minder

bewegingen. Je bent verantwoordelijk voor je eigen

dan 35% arbeidsongeschikt geschat wordt, belandt

schade, maar je mag het wel achterlaten als uitloop bij

binnen de kortste keren in de bijstand. Er gaat een

de private verzekeraar. Dat is gewoon zonde van alle

moment komen dat een werknemer een werkgever

inspanningen. Terwijl de oplossing simpel is: behandel

aanklaagt omdat hij niet genoeg aan re-integratie

in het publieke bestel de werkgever als een ‘nieuwe

gedaan heeft. Dat is ook de reden dat een eigen-

werkgever’ in plaats van als een ‘schone werkgever’.

risicodrager de uitvoering moet uitbesteden.”
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De essentie is kijken naar
mogelijkheden, niet naar
wat iemand mankeert
Uit het Astri-rapport ‘Ziekteverzuim van uitzendkrachten’ blijkt dat Acture het beter doet dan UWV. Bij
Acture is 80% van de uitzendkrachten binnen één week
hersteld, terwijl dat percentage bij UWV op 69% ligt.
“Dat klopt en dat is ook weer een pleidooi voor private
uitvoering en UWV als controleur. Dat moet ook voor de

te verdienen, wordt hij niet als arbeidsongeschikt

WGA zo worden. De lijn van de overheid pleit ook in die

beschouwd en is er geen recht meer op een Ziektewet-

richting, maar UWV en verzekeraars zijn daar nog niet aan

uitkering. Hoe kijk je naar het effect van het tweede

toe. Wat er misgegaan is bij de WGA, is dat de verant-

jaar?

woording voor de schadelast in het midden ligt van de
driehoek risicodrager, UWV, eigenrisicodrager. Iedereen

“Als je een uitnodiging krijgt voor de keuring, dan wacht je

draait eromheen. Dat kan ook, omdat recht en hoogte door

daarop en zul je je niet beter melden. Dus het eerste effect

UWV wordt vastgesteld. De claimbeoordeling kan beter

is negatief. Daarna gok ik dat 40% het tweede jaar ingaat.

privaat geregeld worden, waarbij UWV als controleorgaan

UWV gaat uit van 65%. Onze stelling is: als je geen

optreedt.

urenbeperking hebt, moet je eigenlijk altijd 65% kunnen
verdienen.”

Casemanagers zijn hier geen begeleiders
Nu krijg je rolvermenging en daardoor is schadelast-

Je komt uit de uitzendwereld. Wat heeft je ertoe gezet

beheersing moeilijker. Gedrag beïnvloed je door op de

deze stap te zetten?

juiste knoppen te drukken. Nu voelt niemand zich
verantwoordelijk en dus beïnvloedt niemand gedrag.

“De grote financiële component en de beïnvloedbaarheid.

Casemanagers zien zichzelf als begeleider en niet als

Als het lukt iemand weer aan het werk te krijgen, heeft dat

verantwoordelijke. Hier is de casemanager verantwoor-

voor alle partijen een positief resultaat. Er is wel een parallel

delijk voor schadelastbeheersing, dus die zal zeggen: Ja

met het uitzendwerk, want ook daar is het mooi als je de

hoor eens werkgever, ik ben verantwoordelijk dus ik ga

juiste persoon op de juiste plek krijgt. Je helpt mensen naar

daar niet mee akkoord. Geef ieder zijn rol en controleer

werk en werk is volgens mij een van de belangrijkste

dan dat dat goed gebeurt.”

componenten voor welzijn. Dat is ook de reden dat we
mensen begeleiden tot en met ander werk. Hiervoor zetten

Om even een actueel onderwerp aan te stippen:

we een netwerk van jobcoaches in, met ieder ook weer hun

hoe staat het met de borging van privacy?

eigen netwerk om mensen te plaatsen.”

“Privacy is heel belangrijk. We doen er alles aan, met goed

Jullie hebben een enorme groei doorgemaakt als

opgeleide casemanagers, encripted data etc. Dat mag niet

bedrijf. Hoe heb je die groei in goede banen kunnen

verkeerd gaan. Maar: de essentie van schadelastbeheersing

leiden?

is kijken naar mogelijkheden, niet naar wat iemand
mankeert. Dat is gewoon niet interessant. Bij ons spelen

“Ik kom uit de uitzendsector, het snel oplossen van

casemanagers dus zeker geen doktertje.”

problemen zit in de genen. Wat dat betreft heb ik het nu
makkelijk: ik weet drie maanden van tevoren wie er klant

Na het eerste ziektejaar wordt men gekeurd door

gaan worden. En dan kunnen er wel ziekmeldingen komen,

UWV. Hierbij wordt het strengere criterium ‘gangbare

maar ze hebben nog geen lopende dossiers. Ik groei dus

arbeid /algemeen geaccepteerde arbeid’ als uitgangs-

mee in de complexiteit. Daardoor is er tijd genoeg om

punt gehanteerd. Als een vangnetter in staat is om

mensen aan te nemen en op te leiden en ervoor te zorgen

meer dan 65% van het zogenaamde maatmaninkomen

dat we de kennis en kunde op orde hebben.” n
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Door hoge ZW-flexrekenpremie en minimumpremie

Eigen risico dragen voor grote
bedrijven snel aantrekkelijk

Met ingang van 1 januari 2014 betalen grote werkgevers
zelf voor de eigen ‘flex-werknemers’ die instromen in
de Ziektewet en voor flexwerkers in de regeling Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA-flex).
Door de hoge reken- en minimumpremie van UWV
verwachten we dat het voor grote bedrijven snel
aantrekkelijk zal zijn eigenrisicodrager te worden.

Dit is niet eenvoudig, maar stel het bedrijf heeft al
jarenlang geen schade en geen personen ziek uit
dienst. Zelfs de minimumpremie ZW-flex is dan
al een fors bedrag en dit bedrijf zou dus kunnen
bedenken dit risico zelf te gaan dragen. Een
verzekering is niet noodzakelijk omdat er sinds
2013 geen borgstelling nodig is. Dit is een groot

We hebben het al eerder over gehad: UWV

verschil met het tot nu toe bekende WGA-

belast uitkeringen door via het T-2 principe. Dit

eigenrisicodragerschap. Wel dient geregeld te

betekent dat de uitkeringen ingegaan na 2012 in

zijn dat deze (ex) flexwerknemer toegang heeft

2014 meetellen. Let op dat de schade in 2015 wel

tot een gecertificeerde bedrijfsarts. Het contract

hoger wordt, omdat we in 2014 nog het effect

daarvoor moet aan de Belastingdienst overhandigd

hebben dat we pas betalen vanaf het moment dat de

worden om eigenrisicodrager te kunnen worden.

uitkering in 2012 gaat lopen. Voor 2015 terugkijkend

Een werkgever dient goed na te denken over de

naar het jaar 2013 gelden mogelijk al wel volle

uitvoering van de uitbetaling en de arbo- en

schadejaren.

re-integratieverplichtingen: zelf doen of
uitbesteden aan private uitvoerders van de

De minimum ZW-flexpremie bedraagt in het jaar

Ziektewet?

2014 voor grote werkgever die geen schade hebben
0,14%. Zie ook het artikel op pagina 7.

En wat als bedrijf wel schade heeft?
De afweging wel of niet eigenrisicodrager te

CS Verbindt!

Stel nu dat een groot bedrijf een premieplichtige

worden, wordt overigens eenvoudiger indien een

loonsom heeft van € 40.000.000,-. Wanneer er

bedrijf wel schade heeft gehad in 2012. We nemen

geen uitkeringslasten zijn in 2012, bedraagt de

een nog groter bedrijf met 100 miljoen premie-

ZW-flexpremie toch al minimaal 0,14% oftewel

plichtige loonsom die in 2012 een aantal schade-

€ 56.000,- op jaarbasis. Een ZW-eigenrisicodrager

situaties heeft gehad: in totaal € 100.000 aan

betaalt zelf de Ziektewetuitkering voor zieke

ZW-uitkeringen. Het gemiddelde werkgeversrisico

flexwerkers en de kosten voor arbo- en

voor deze klant is dan 0,1% (100.000 / 100.000.000

re-integratie. Hoe verhoudt die € 56.000,- zich

*100%). Kortom, precies gelijk aan het landelijk

dan tot het risico dat het bedrijf loopt?

gemiddelde risico voor ZW-flex.
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Dit betekent dat er op de rekenpremie geen korting,

op pagina 7). Bij bedrijven die al wel over dit

maar ook geen opslag volgt. De rekenpremie is

onderwerp nadenken, merken we schrikreacties

alleen al 0,34% over € 100.000.000,- : dit betekent

als de wetgeving duidelijk wordt.

een bedrag in contanten van € 340.000,-. De
werkgever maakt de afweging om zelf de schade te

Het eigenrisicodragerschap lijkt ook zo ongelooflijk

gaan dragen. Op basis van recente instroomcijfers in

complex. Zo moet er o.a. een aparte ziek-uit-dienst

2013 is de verwachting dat de zelf te dragen

administratie bijgehouden worden en moet het

uitkeringslast in 2014 ca. € 30.000,- bedraagt en in

recht op en de hoogte van de uitkering vastgesteld

2015 zo’n € 60.000,-. Het jaar 2014 valt lager uit

worden. De werkgever dient een verzuim- en

omdat er pas betaald hoeft te gaan worden vanaf

re-integratiebeleid op te stellen, inclusief sanctie-

het moment dat de uitkering begint te lopen. De

beleid. Hierbij dient rekening te worden gehouden

zogenaamde staartlasten van reeds ingegane

dat er bij wijzigingen in hoogte en/of duur van de

uitkeringen blijven bij UWV achter. Vervolgens

uitkering een beschikking zal moeten worden

maakt de werkgever een inschatting dat de arbo-

aangevraagd bij UWV. Ook dient de werkgever het

en re-integratiekosten (uitvoeringskosten) zo’n

proces in te richten inzake bezwaar en beroep op

€ 20.000,- zullen gaan bedragen.

beschikkingen bij UWV. Natuurlijk kunnen externe
uitvoerders deze zaken allemaal uit handen nemen.

Deze werkgever kiest voor het eigenrisicodragerschap omdat de nu te verwachten schadelast met

Hoe dan ook houdt de werkgever de eind-

uitvoeringskosten geprognosticeerd wordt op

verantwoordelijkheid en dat kan best bedrijven

€ 50.000,- in totaal en er bij UWV (publieke bestel)

afschrikken en doen besluiten om bij UWV te

maar liefst € 340.000,- betaald moet worden.

blijven. Maar dat betekent wel dat de regie uit

Daarbij is het grote voordeel dat de werkgever met

handen wordt gegeven aan UWV. Terwijl juist de

het ZW-eigenrisicodragerschap zelf regie kan

grote werkgever zeer veel geld kan besparen door

voeren over de schade. Natuurlijk is elke analyse

wel eigenrisicodrager te worden.

maatwerk en dient elke situatie afzonderlijk
bekeken te worden.

Let op het werving- en selectiebeleid!
En tot slot, of u nu eigenrisicodrager wordt of niet:
kijk naar het werving- en selectiebeleid. Check

Een ZW-eigenrisicodrager
moet veel regelen, maar kan
dat natuurlijk uitbesteden

altijd referenties! Al valt iemand op de eerste
werkdag al uit, u kunt zomaar de rekening voor
maximaal 12 jaar arbeidsongeschiktheid
toegerekend krijgen. Het is een misvatting om te
denken dat een werkgever tijdens de proeftijd
geen risico loopt. Er is alleen geen risico wanneer
de no-riskpolis van toepassing is! Vraag daarom
altijd na twee maanden dienstverband of de
werknemer structureel functioneel beperkt is of

Help, wat ingewikkeld!

een arbeidsgehandicaptenstatus heeft. n

Het eigenrisicodragerschap staat bij veel bedrijven
nog niet hoog op de agenda. De verwachting is dat
veel werkgevers pas over dit onderwerp gaan
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nadenken als de daadwerkelijke beschikking goed

Auteur: Marjol Nikkels-Agema – specialist sociale

bekeken en gecontroleerd wordt (zie ook artikel

wetgeving en directeur CS Opleidingen BV

“We zijn al ruim 100 jaar een
lerende organisatie”. Aan het
woord is Lisette van Breugel,
Chief Operational Officer van
Arbo Unie, Nederlands grootste
arbodienst. Marjol Nikkels sprak
met haar over inzetbaarheid,
privacy en goed werkgeverschap.

Hoewel jullie de grootste arbodienst zijn,
hebben ook jullie te maken met krimp de laatste
jaren. Toch is de markt nu meer dan ooit rijp
voor de boodschap ‘schadelastbeheersing’.
“Het is een gegeven dat de markt als geheel kleiner
is geworden. Ons marktaandeel daarbinnen is
gelukkig stabiel. Onder andere doordat wij ons
richten op inzetbaarheid, waarbij we kijken naar wat
iemands mogelijkheden zijn. Ik herken mij daarom
niet zo snel in de boodschap schadelastbeheersing.

‘We moeten
werknemers
weerbaarder
maken’

Ons dna is ‘inzetbaarheid’. Schadelastbeheersing
is dan meer het resultaat en geen doel op zich.”

We hebben natuurlijk Zembla 3 achter de rug.
Heb je weleens het gevoel dat je onder druk
wordt gezet door verzekeraars?
“Ik heb niet de indruk dat het policy is van
verzekeraars. Ze vragen soms om gegevens die wij
niet mogen verstrekken en die wij overigens ook
niet aan de werkgever geven. Verzekeraars zoeken
naar mogelijkheden om de financiële kant te
managen, alleen zijn wij niet de partij om daar aan
mee te werken. Gelukkig hebben we goede
professionals in dienst, die weten wat de grenzen
zijn en hier consequent naar handelen. “

CS Verbindt!
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Ik neem aan dat je het rapport van de FNV
gelezen hebt. Denk je dat het om excessen gaat
of spelen casemanagers inderdaad massaal
doktertje?
Discussie breder trekken
“Ik herken dat signaal van de FNV niet uit onze

Op zich vind ik het goed dat we kijken of het model

praktijk. Natuurlijk krijgen we best wel eens een

dat we ooit bedacht hebben nog werkt zoals het

klacht. Vaak zit dat in de bejegening van iemand,

bedoeld is. Waarbij ons uitgangspunt is dat al onze

hoe een contact ervaren wordt. En bij werkgever en

professionals in de bedrijfsgezondheidzorg een

werknemer loopt soms het beeld uiteen van het

belangrijke rol hebben voor de 95% werkenden die

tempo van de re-integratie. Dat kan de indruk

niet verzuimt. Je moet de discussie dan breder

wekken dat hij niet goed behandeld wordt. Met

trekken: als mensen tot hun 67e doorwerken, hoe

onze actieve bevraging van cliënten naar hun

gaan we dat dan goed inrichten? Door bijvoorbeeld

tevredenheid signaleer je dit snel. Daarnaast is er

in de cao te regelen dat iemand die tot zijn 58e

een degelijke klachtenprocedure en los je het samen

zwaar werk heeft gedaan, de laatste tien jaar op een

op. Maar dat gaat niet over doktertje spelen of

andere manier productief kan zijn. Ik denk dat

informatie lekken. Dat signaal herken ik niet. Wij

dergelijk beleid op de agenda moet, anders komt er

nemen ons werk zeer serieus en sturen op veel

druk op de werknemer te staan: ik kan niet meer

manieren op naleving van de wet- en regelgeving.”

leveren wat er verwacht wordt. Dat is wat ons
betreft een gezamenlijke verantwoordelijkheid van
werkgever en werknemer. Door aandacht te geven
aan een leven lang optimaal werken, hebben

“Broodheer niet bepalend
voor vakuitoefening”

werkenden meer plezier in het werk, voorkom je
uitval en blijft je organisatie succesvol.”

Werkgevers ontzorgen
Een ander actueel punt is natuurlijk het
eigenrisicodragerschap voor de Ziektewet. Heb
je enig idee hoe snel markt gaat loskomen?

Bedrijfsarts borgt onafhankelijkheid

“Ik merk in bijeenkomsten dat klanten schrikken.

De FNV start nu een lobby voor een onafhanke-

Werkgevers voelen zich altijd wel verantwoordelijk

lijke bedrijfsarts. Wat vind je daarvan?

voor zieke werknemers die na twee jaar weggaan
omdat dat niet anders kan. Maar nu worden ze ook

“De bedrijfsarts is een medische professional die

verantwoordelijk voor iemand van wie ze al afscheid

heel goed in staat is de belangen van zowel

hebben genomen, bijvoorbeeld na een proeftijd. Je

werkgever als werknemer op een onafhankelijke

merkt dan de emotiekant: dat kan toch niet waar

manier af te wegen. Met een advies gericht op het

zijn? Velen willen zo snel mogelijk ontzorgd

realiseren van herstel en re-integratie, waarbij hij

worden. Wij lossen dat voor hen op.

zich conformeert aan de beroepseed en wet- en
regelgeving. De dagelijkse praktijk wijst uit dat dit

Arbo Unie heeft een speciaal team dat twee

goed werkt. Ik vind daarnaast de toegang tot de

diensten levert, die hierop inspelen: Grip op

bedrijfsarts een zeker zo belangrijk aspect. Zowel

eigenrisicodragerschap Ziektewet en Grip op

voor vaste- als tijdelijke werkenden moet dat goed

eigenrisicodragerschap WGA. Overigens kun je ook

geregeld zijn, ongeacht door wie hij wordt betaald.

van die diensten gebruik maken als je bij UWV blijft.
Dan heb je immers ook baat bij een goede
begeleiding van zieke ex-werknemers, omdat dat de
premiedifferentiatie beperkt.

16

Begeleiding van zieke ex-werknemers is een op

bijvoorbeeld praten over de leefstijl van een werk-

zichzelf staand traject, omdat er geen contact met

nemer. Maar je denkt al gauw: ‘Kan ik dat wel

de werkgever meer is, geen leidinggevende die je

zeggen?’ En de werknemer denkt al gauw: ‘Dat zijn

kunt aanspreken of geen passend werk binnen het

mijn zaken’. Hoe kom je met een werknemer in

bedrijf. Alles wat het normale proces bepaalt,

dialoog over inzetbaar blijven op een manier dat een

gebeurt nu niet. Juist daarin kan een speciaal team

werknemer zich nog steeds veilig voelt?

die rol in begeleiding van het derde spoor, zoals wij

Ik geloof in het succes van een gezamenlijke aanpak

dat noemen, prima vervullen. Uit de praktijk blijkt

en daarom wil je werknemers helpen hun weerbaar-

inmiddels dat wij voor werkgevers daarin

heid te vergroten. Veranderingen in organisaties

aantoonbaar het verschil kunnen maken.”

zullen blijven en ook steeds sneller optreden: help
werknemers daarmee om te gaan. De werkende gaat

Wordt een bedrijfsarts door de modernisering

dan aan de slag met zijn eigen dossier: waar sta ik,

Ziektewet niet meer een verzekeringsarts? Hij

waar ben ik goed in, waaraan ga ik werken. Zo krijgt

moet ook claimbeoordeling doen.

hij een grotere regie op de mogelijkheden voor een
leven lang optimaal werken.”

“De bedrijfsarts die de eerste twee jaar een rol
heeft, werkt anders dan degene die dat daarna doet.
Een deel van onze artsen vindt de VG-kant juist
interessant, anderen vinden het boeiend om
beroepskeuringen te doen, en anderen werken juist
weer graag bij middelgrote bedrijven samen met
een casemanager. Ik wil mensen in hun eigen kracht

“Goed werkgeverschap werkt niet
zonder goed werknemerschap”

inzetten, dus het is fijn dat wie dat wil in een andere
rol kan doorgroeien. Wij moeten er immers ook
voor zorgen dat mensen met plezier tot hun 67e bij
ons werken.”

Hoe zie je de toekomst?
Bedrijfsarts is vergrijzend beroep. Wellicht
hebben we straks een tekort.

“Ik ben een optimistisch mens. Zoals mijn vader zegt:
geluk is een keuze. De toekomst is niet iets wat ons

“We moeten ervoor zorgen dat het vak de

overkomt, die bepalen en creëren we voor een groot

aantrekking krijgt die het vroeger had, door de

deel zelf. Volgens de prognoses komt er schaarste op

focus te houden op de preventie in de bedrijfs-

de arbeidsmarkt. Dat betekent dat werkgevers goed

gezondheidszorg. Daarnaast is voor iedere beroeps-

werkgeverschap zullen omhelzen. Niet alleen als

groep verjonging goed. Jonge bedrijfsartsen die we

leuke slogan op de website, maar echt invulling geven

hebben, zijn in een hele andere setting van werk-

aan wat dat concreet betekent. Daar geloof ik in. De

gever en werknemer opgegroeid. Ook die inbreng

tijd van cradle to grave is voorbij. We zullen een

brengt weer nieuw elan en andere mogelijkheden.

nieuwe manier van (flexibel) samenwerken vinden.
Een gezonde context voor een deal tussen werkgever

Goed werkgeverschap omhelzen

en werknemer. Of liever ‘werkende’. Waarbij zij in

Geen goed werkgeverschap zonder goed werk-

toenemende mate zelf regisseur zullen zijn van hun

nemerschap. Je kunt als werkgever faciliteren,

gezondheid en loopbaan en daarmee van hun eigen

daarnaast zal ook de werknemer inzet moeten tonen

inzetbaarheid’. n

om inzetbaar te blijven. Als werkgever wil je
CS Verbindt!
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Zelfsturende teams =
zelfsturend verzuim
Een stukje uit een vacature:

‘XYZ heeft de regie over het re-integratiemanagement neergelegd bij de leidinggevenden (casemanagers). In uw functie
bent u de verbinding tussen XYZ en UWV
m.b.t. langdurig verzuim en bewaakt u
samen met de leidinggevende en bedrijfsarts de juiste procesgang van de langdurige
verzuimdossiers. In voorkomende gevallen
adviseert u de leidinggevende over de
haalbaarheid van bezwaar en beroep bij
UWV en bent u bereid om voorlichting te
geven over de regelgeving over de UWV
in- en uitstroom.’

Een leuke quizvraag is natuurlijk: “Welke
functionaris wordt hier gezocht?” Een register
casemanager is het niet want ook deze organisatie
heeft gekozen voor het zogenaamde Eigen Regie
Model, in de volksmond kortweg ERM genoemd,
waar de leidinggevende de casemanager is. Deze
leidinggevenden bij werkgever XYZ zijn wel
bijzonder goed opgeleide en vaardige casemanagers, want zoals is te lezen, zijn zij zelf
verantwoordelijk voor bezwaar en beroep bij
UWV. Een andere quizvraag is met wat voor een
werkgever we hier te maken hebben. Het kan bijna
niet anders dan dat het een werkgever betreft met
alleen maar hoogopgeleide werknemers.
Laatst kwam ik bij een organisatie leidinggevenden
tegen die blij waren omdat ze gingen deelnemen
aan de pilot ‘Verzuim, inzetbaarheid en gedrag’.
Ze gingen kijken naar het eigen gedrag van de
medewerker rondom (dreigend) verzuim, de
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aan het woord

toenemend voorkomende CAO waarin 0-35 WGA

mee om. Nog meer quizvragen dienen zich aan

niet wordt ontslagen en bij niet werken 3 tot 5 jaar

zoals: waren de leidinggevenden echt blij met hun

70% van het loon ontvangt. Goed bezig toch?

nieuwe uitdagingen? Is verzuim een keuze en
draagt het aanvragen van het zogenaamde

Goed bezig! Of toch niet?

verzuimverlof bij tot verzuimreductie?

Denkend goed bezig te zijn, creëren deze werkgevers een fiasco waar het de begeleiding en de

Verzuim managen met een

kosten voor verzuim en arbeidsongeschiktheid

communicatietraining

betreft. Het is geen toeval dat we ze steevast ieder

Diverse grote werkgevers, met name een groot

jaar op de UWV-lijst van grootste vervuilers

deel van de werkgevers in publieke domeinen

terugvinden. De kranten staan vol met bericht-

zoals Zorg, Overheid en Onderwijs, hebben ERM

geving dat scholen en zorginstellingen in financieel

volledig omarmd en steken veel energie in de

opzicht het water aan de lippen hebben. Hoe het

thema’s vitaliteit en duurzame inzetbaarheid. Klinkt

komt? Simpel: gebrek aan kennis en daardoor het

allemaal heel logisch en wat is er mis mee om in

ontbreken van het besef dat casemanagement een

deze tijden van ‘het nieuwe werken’ ruim aandacht

vak is dat je niet kunt leren met een paar middagjes

te besteden aan nieuwe elementen van verzuim-

communicatietraining ‘gespreksvaardigheden

sturing? Sterker nog, eigenlijk kun je gerust stellen

moeilijk verzuim’.

Herwin Schrijver, directeur CS Opleidingen

inzetbaarheid en hoe ga je hier als leidinggevende

dat men goed bezig is. Het werk ligt immers bij de
juiste persoon, de leidinggevende, en in combinatie

Een student doet in de postbachelor-opleiding tot

met een compacte praktijkgerichte communicatie-

register casemanager examen na een jaar met meer

training kunnen zij het verzuim effectief managen.

dan 800 studie-uren, het afleggen van twee

En als kers op de taart draagt dit bij tot meer

mondelinge tentamens, het doen van een afstudeer-

werkplezier!

onderzoek en het daarover schrijven van een
scriptie. Ongeveer 40% van de kandidaten moet een

Enthousiast wordt er vervolgens ingehaakt op een

herexamen doen. Na het behalen van het diploma

ander bijzonder gangbaar managementmodel dat

heeft de register casemanager RCCM meer kennis

is komen overwaaien: de zelfsturende teams. Zo

van de sociale wetgeving dan een bedrijfsarts of een

krijgen we al een aardig compleet beeld van het

arbeidsdeskundige. Om dit zo te houden is een

nieuwe verzuimbegeleidingsmodel: in de lijn van

minimum van 10 uur studie per maand nodig om up

het Eigen Regie Model wordt de leidinggevende

to date te blijven.

op basis van een goede communicatietraining de
casemanager. De spelregels voor de lijnen leggen

In mijn vorige column gaf ik aan dat niet het

we vast binnen de zelfsturende teams en voor

verzuim, maar wel de begeleiding een keuze is.

moeilijke vragen huren we een externe deskundige

Dit keer wat tegengas op deze populaire aanpak

in of nemen we een arbeidsdeskundige aan. In het

in verzuimland:

nieuwe beleid wordt opgenomen dat de werknemer verzuimverlof moet aanvragen waardoor de
bedrijfsarts wat meer op afstand wordt gezet met als
prettige bijwerking dus beduidend lagere kosten

zelfsturende teams + Eigen Regie Model =
zelfsturend verzuim!

voor de bedrijfsarts. Dit alles in combinatie met de
CS Verbindt!
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OPINIE

Duurzame re-integratie moet
leidend zijn bij verzuimbegeleiding
Waarschijnlijk aangejaagd door de crisis zien we

De aanvankelijk goed bedoelde
maatregelen als twee jaar loondoorbetaling bij ziekte en de
Wet Verbetering Poortwachter
blijken een giftige cocktail te
zijn die ervoor heeft gezorgd
dat werkgevers juist niet
investeren in duurzame
re-integratie van zieke werknemers. Schending van privacy,
ondeskundigen op de stoel van de bedrijfsarts en intimidatie
van zieke werknemers is aan de orde van de dag. Volgens
Paul van den Boom (FNV) is het hoog tijd om de discussie
te starten over hoe het huidige systeem rond ziekteverzuim
functioneert.

steeds meer een repressief, korte termijn
ziekteverzuimbeleid dat erop gericht is om
werknemers óf zo snel mogelijk weer aan het werk
te krijgen óf zo snel mogelijk van ze af te komen om
de financiële risico’s af te wenden. Geen middel
wordt hierbij onbenut gelaten:
• Werknemers worden nauwelijks nog in vaste
dienst genomen. De maatregelen rond ziekte zijn
een van de belangrijkste oorzaken van de grote
verschuiving van vaste contracten naar
flexcontracten van de laatste jaren.
• Alle mogelijke (il)legale constructies worden
gebruikt om werknemers met een vast
dienstverband toch gedurende de eerste twee
ziektejaren te ontslaan.
• We zien een schending van de strikte scheiding
van taken van degene die in het bedrijf
verantwoordelijk is voor het verzuim en de

Er is structureel van alles mis met de manier hoe in

bedrijfsarts. Zoals het vragen naar

Nederland wordt omgegaan met zieke werknemers.

medicijngebruik en oordelen over welk werk er

Een andere conclusie is niet mogelijk gezien de

met beperkingen kan worden gedaan.

ervaringen met ziekteverzuim die FNV Bondgenoten de laatste jaren op een rijtje zette. Het
Meldpunt Verzuimbegeleiding dat afgelopen
zomer geopend werd, leverde meer dan 6.000
meldingen op van geweigerde ziekmeldingen,
werkgevers die doktertje spelen, intimidatie, niet

• Grote druk op zieke werknemers om (te) snel
weer aan het werk te gaan.
• Allerlei schendingen van privacy-regels rond
medische dossiers.
• Het inschakelen van niet-gecertificeerde
arboartsen of nietszeggende verzuimbedrijven.

onafhankelijke bedrijfsartsen, privacyschendingen
en ga zo maar door.

Terug naar gedegen, duurzame re-integratie
Het lijkt evident dat deze trend moet worden
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Giftige cocktail voor zieke werknemers

gestopt en dat er in bedrijven op een normale,

Volgens ons vormen alle goed bedoelde maat-

fatsoenlijke manier wordt gewerkt aan een laag

regelen en financiële prikkels van de afgelopen

ziekteverzuim. Niet: zo snel mogelijk weer aan het

jaren samen een giftige cocktail, die ervoor heeft

werk of zo snel mogelijk richting einde

gezorgd dat werkgevers juist niet investeren in

dienstverband. Wel: goede preventiemaatregelen

duurzame re-integratie van werknemers. Zagen

en op basis van fatsoen en vertrouwen werken aan

we aanvankelijk dat de maatregelen leidden tot

gedegen, duurzame re-integratie. Gewoon goed

meer investeringen en duurzame verlaging van het

werk noemen wij dat binnen de FNV. Wij zijn ervan

ziekteverzuim, de laatste jaren zien we een radicale

overtuigd dat dit prettiger is voor mensen en op de

omslag.

langere termijn het ziekteverzuim zal terugdringen.

Discussie over de juiste prikkels
Om te beginnen moeten voor alle werknemers -

Wij zijn ons ervan bewust dat dergelijke maatregelen

vast, tijdelijk, uitzend, uit Nederland of uit andere

voor een groot deel het symptoom bestrijden. Zolang

landen - de volgende uitgangspunten gaan gelden:

het systeem blijft uitnodigen tot sturen op het op de

• Altijd toegang tot een volledig onafhankelijke,

korte termijn terugdringen van ziekteverzuim, zal een

deskundige bedrijfsarts. Een onafhankelijke

deel van de werkgevers volharden in een hard

financiering van de bedrijfsarts is daar

repressief verzuimbeleid en onafhankelijke beoorde-

onlosmakelijk mee verbonden.

lingen zoveel mogelijk buiten de deur houden. Het

• De privacyregels worden gerespecteerd en er

lijkt de hoogste tijd om ook een fundamentele

wordt streng gecontroleerd op de schending

discussie te gaan voeren over hoe het huidige systeem

hiervan door werkgevers, bedrijfsartsen en

rond ziekteverzuim functioneert. Het systeem van

andere medici, casemanagers en verzekeraars.

maatregelen als twee jaar loondoorbetaling bij ziekte,

• Scherpere wettelijke regelingen en sanctiebeleid:

Arbo, Poortwachter, Ziektewet en WIA loopt vast en

alleen de bedrijfsarts kan een oordeel vellen of

geeft niet meer de juiste prikkels voor duurzame

iemand ziek is. Nooit mag een werkgever of ieder

re-integratie. Maar wat dan wel? FNV in beweging

ander voor doktertje spelen.

gaat deze discussie graag aan.

1% ziekmelden en reacties uit het veld
FNV Bondgenoten is het afgelopen

verontwaardigd: “Hoe kan FNV dit nu

werknemer na 104 weken geen recht

jaar verschillende malen naar buiten

roepen, dit is echt onzin, dit kan

meer heeft op loon en ontslagen kan

getreden met verhalen over mis-

helemaal niet”. Ook in dit blad lazen

worden, komt dan van een koude

standen rond verzuimbegeleiding.

wij enkele pittige reacties op de

kermis thuis”, klopt in theorie

Vaak trokken wij daarbij gezamenlijk

uitingen van FNV over 1% ziek-

helemaal. Toch zien en horen wij in

op met het programma Zembla. Dit is

meldingen. Wat wij het afgelopen jaar

onze praktijk verhalen van werk-

een bewuste strategie omdat wij alle

echter gemerkt hebben, is een enorm

nemers die deze route doorlopen

ervaringen die ons vanuit de praktijk

gat tussen theorie en praktijk. De

hebben. Weliswaar niet de ‘duizenden’

bereiken onder de aandacht willen

Zembla-uitzendingen gingen daar

die soms (niet door ons) gesuggereerd

brengen en een discussie willen

grotendeels over: Het kan helemaal

zijn, maar toch. De praktijk is weer-

starten. We willen werknemers die

niet dat anderen dan bedrijfsartsen

barstig, zeker bij arbeidsongeschikt-

slachtoffer zijn van misstanden een

naar medische gegevens vragen en

heid. Een uurtje bladeren in de meer

stem geven en uiteindelijk zaken

die opslaan (Zembla 1), dat software

dan 6.000 reacties op ons meldpunt

veranderen: in de wetgeving en in de

zo lek is als een mandje (Zembla 2) en

toont dat aan. Talrijke heftige,

praktijk.

dat verzekeraars medische dossiers

shockerende en vooral verdrietige en

opvragen om ziekmeldingen te

boosmakende reacties waarvan er vele

Heftige reacties

beoordelen (Zembla 3). Maar de

inderdaad “helemaal niet waar kunnen

Inmiddels zijn er drie uitzendingen

praktijk is anders.

zijn”. Eigenlijk zou ik u die reacties

van Zembla geweest en vele

ook willen laten lezen, maar ja, die

publicaties in dagbladen en op

De praktijk is weerbarstig

televisie over dit onderwerp. Dit riep

Zo ook 1% ziekmelden. De uitspraak

veel, vaak heftige, reacties op ‘in het

in nummer 1 van dit blad van Pascal

Paul van den Boom,

veld’. Vaak waren mensen geschokt.

Willems: “De werkgever die in de

beleidsadviseur Sociale Zekerheid

Soms waren mensen ook oprecht

veronderstelling verkeerde dat de

van FNV Bondgenoten.

CS Verbindt!
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Naar mijn mening dienen werknemers
iets vaker in de spiegel te kijken

Wel de lasten
niet de lusten
Het was, en is nog steeds, een onrustige herfst in
Verzuimland. Met de uitzending van Zembla op
19 september jl. over de Verzuimpolitie III is er onrust
ontstaan over de privacy van arbeidsongeschikte
werknemers die door het recente rapport van FNV
“Verzuimbegeleiding: een corrupt systeem”(bewust?)
is aangewakkerd. In het rapport trekt de FNV fel van leer
tegen vrijwel iedereen die zich professioneel bezig houdt
met arbeidsongeschiktheid en re-integratie. En als je de
FNV moet geloven, is het bar en boos. Maar zijn deze
klaagzang en de verwijten die met name aan werkgevers,
arbodiensten, bedrijfsartsen, casemanagers en verzuimverzekeraars worden gemaakt, wel terecht? Of dienen
werknemers en de overheid eens goed in de spiegel te
kijken en dient de privacybescherming van werknemers
juist wat meer beperkt te worden?

werk of zo snel mogelijk richting einde dienstverband.” De FNV heeft haar conclusies gebaseerd
op klachten en informatie die zij van werknemers
heeft gekregen via het Meldpunt Verzuimbegeleiding. Hoewel de meldingen die via dat
Meldpunt zijn binnengekomen zeker waarde
kunnen hebben, lijkt mij dat geen representatief
onderzoek. Een dergelijk meldpunt trekt vooral
de aandacht van mensen die ontevreden zijn.
Succesverhalen kom je daar nauwelijks tegen,
terwijl die net zo belangrijk zijn om tot een
representatief en reëel beeld te komen.

Ongelijkheid
Daarnaast wordt eraan voorbij gegaan dat werkgevers vanaf 1992 wel stapsgewijs de financiële
en inhoudelijke verantwoordelijkheid voor hun
arbeidsongeschikte werknemers en diens

Representatief?

re-integratie op hun bord hebben gekregen van

Laat ik beginnen met meteen te erkennen dat er

de overheid, maar dat de overheid is ‘vergeten’

natuurlijk voorbeelden te vinden zijn waarin er

om de werkgevers daarbij dezelfde privacyrechten

op een onjuiste en onzorgvuldige manier wordt

te geven als de (oude) uitvoeringsinstellingen

omgegaan met medische gegevens van werk-

hadden.

nemers. De uitzendingen van Zembla maken dat
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pijnlijk duidelijk. Toch vind ik het veel te makkelijk

Bovendien zijn de regels rondom de bescherming

van de FNV om te stellen dat er onder werkgevers,

van de privacy van werknemers in de loop der jaren

arbodiensten en verzekeraars sprake zou zijn van

strenger geworden, met als gevolg dat het voor

“…korte termijn kostengerichte, repressieve aanpak

werkgevers en hun adviseurs soms erg lastig is om

van ziekteverzuim: zo snel mogelijk weer aan het

bepaalde feiten boven tafel te krijgen. Werkgevers

verantwoordelijkheid
Maar misschien nog wel

door allerlei deskundigen zoals bedrijfsartsen en

belangrijker is dat werk-

arbeidsdeskundigen, maar de medische gegevens

nemers ook verantwoordelijk

die daarbij worden verkregen moeten sterk worden

zijn voor hun eigen privacy. Het is makkelijk om de

afgeschermd en mogen niet gedeeld worden.

werkgevers te verwijten dat zij iets doen met de
informatie die zij van de werknemers zelf hebben

Op zichzelf is dat ook logisch omdat een werkgever

gekregen, maar in feite begint het ermee dat de

geen (medische) informatie over zijn medewerker

werknemer zelf deze informatie verstrekt. Het vaak

hoort te krijgen waar hij niets mee kan of hoeft te doen.

gehoorde argument dat werknemers onder druk deze

Werknemers hebben in dat opzicht het volste recht op

informatie verstrekken vind ik te makkelijk: werkgevers

de bescherming van hun privacy. Toch denk ik dat het

en werknemers zijn er goed van doordrongen dat in het

huidige systeem het privacybelang van werknemers

arbeidsrecht werknemers goed worden beschermd.

soms te veel laat prevaleren ten opzichte van het

Bovendien hebben de meeste werknemers ook toegang

belang van werkgevers en verzekeraars om te kunnen

tot juridisch advies, bijvoorbeeld via hun rechtsbijstand-

controleren of de werknemer wel recht heeft op

verzekeraar of vakbond. De huidige werknemer is in

loondoorbetaling tijdens ziekte en voldoende

juridisch opzicht dan ook veel minder kwetsbaar dan

meewerkt aan zijn re-integratie. Een goed voorbeeld

vroeger.

hiervan is het feit dat een bedrijfsarts alleen informatie
kan opvragen bij een behandelend arts van een werk-

Spiegel

nemer als de werknemer daar expliciet toestemming

Naar mijn mening dienen werknemers dan ook iets

voor geeft. Als die toestemming niet gegeven wordt,

vaker in de spiegel te kijken en zich af te vragen of zij

is het voor een bedrijfsarts lastig om een volledig

ook niet zelf debet zijn aan de informatie waarover

medisch beeld te vormen met als gevolg dat de

de werkgever beschikt. En wat mij betreft zouden

re-integratie vertraagd kan worden. In de praktijk

werknemers ook wat meer rekening kunnen houden

blijkt het echter lastig voor een werkgever om daar

met het belang van de werkgever om wel te mogen

iets aan te doen.

beschikken over bepaalde (medische) gegevens of om

Mr. Pascal Willems, advocaat/partner Willems & Van Ommeren

mogen zich tijdens de re-integratie wel laten bijstaan

aan het woord

Eigen

de bedrijfsarts bijvoorbeeld informatie te laten

Persoonlijke omstandigheden

opvragen bij derden. Daarnaast zouden ook de politiek

In het geval dat werknemers zelf medische informatie

en overheid moeten beseffen dat het huidige systeem,

verstrekken aan bijvoorbeeld de werkgever, en zij

waarin arbeidsongeschiktheidsverzekeringen en

dus impliciet of expliciet toestemming geven aan de

re-integratie steeds meer geprivatiseerd worden, op

werkgever om iets te doen met die informatie, is het

gespannen voet staat met de toegenomen bescherming

vreemd dat een werkgever die informatie niet zou

van de privacy van werknemers. Als je werkgevers en

mogen verwerken. Ik kan me namelijk goed voorstellen

verzekeraars de verantwoordelijkheid en verplichting

dat een medewerker die dat soort informatie met zijn

geeft om het risico van arbeidsongeschikte mede-

werkgever heeft gedeeld, van die werkgever verwacht

werkers te dragen, dan is het niet meer dan redelijk dat

dat die daar zo veel mogelijk rekening mee houdt. Uit

je ze ook dezelfde of soortgelijke (juridische) middelen

de (vaste) jurisprudentie van de Hoge Raad over het

geeft als de overheid had toen zij die taak uitvoerde.

ontslag op staande voet blijkt zelfs dat van een
werkgever wordt verwacht dat hij rekening houdt

Er is behoefte aan een overheid die bereid is om te

met alle omstandigheden van het geval, waaronder

onderzoeken op welke wijze de belangen van

de persoonlijke omstandigheden van de werknemer.

werkgevers en werknemers beter in balans kunnen

Waarom moet een werkgever in zo’n geval wel

worden gebracht en dat vervolgens te verwerken in

rekening houden met die informatie terwijl hij daar

wet- en regelgeving. Laten we daar met z’n allen op

tijdens de re-integratie niets mee mag doen?

proosten voor het nieuwe jaar. n

CS Verbindt!
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DO of DO’nt
In totaal hebben 800 mensen het VeReFi congres
bezocht. Uit de evaluaties kwamen vele positieve
reacties naar voren, maar ook kritiek op de
opmerking van Eric Wonnink dat het aanvragen
van een DO een tombola is. In de opleidingen
raden we immers aan bij ‘geen benutbare
mogelijkheden’ wel bij de Verzekeringsarts van
UWV te laten toetsen of werkgever wel
voldoende aan re-integratie-inspanningen doet
(omdat er niets is gebeurd). Wat veel mensen
denken, is dat als je vastloopt in de re-integratie
je van UWV een advies krijgt wat te doen. Daar is
het DO juist niet voor. Het is alleen het oordeel of
er sprake is van arbeidsongeschikt-heid, of arbeid
passend is en of werkgever en/of werknemer
voldoende aan re-integratie doen.
We hebben aan Eric Wonnink gevraagd om een
toelichting te geven op zijn uitspraak op het
congres en in het vorige nummer van CS Verbindt!.

Naar aanleiding van het artikel in CS Verbindt 1,
schijnt er verwarring te bestaan over de vraag
“of je nu wel of niet een DeskundigenOordeel
moet aanvragen”. In dit artikel geef ik mijn
waarnemingen en indirect ook mijn mening –
maar ook niet meer dan dat. En sec vanuit
werkgeversperspectief.
Als eerste is het goed je te realiseren, dat het DO
geen (juridische) status heeft: je kunt niet in
bezwaar of beroep. Mocht er dus iets ‘mis’ gaan
in de beoordeling, dan is er geen middel om de
uitkomst van het DO gecorrigeerd te krijgen.
In de bezwaarpraktijk rondom loonsancties zien wij
dat UWV – hoewel het DO geen status heeft – toch
de uitkomst en de lijn van het DO als een belangrijke
wegingsfactor hanteert bij de oplegging van een
loonsanctie. Maar… en dat is een Grote Maar:
UWV wijst je er in de verslaglegging van het DO
ook op, dat het slechts een momentopname is. Dit
ontlokt gedachten aan een parallel met de garanties
bij een beleggingsproduct.

Risico van eenzijdige beeldvorming
Verder – en dat is niet om UWV af te kraken: veel
loonsancties zijn terecht – heb ik nog niet de
waarneming, dat het DO inmiddels die volwassenheid heeft bereikt, dat het ook de inhoudelijke
status van het oordeel van een deskundige in de
letterlijke zin van het woord heeft. Er is o.a. veel
onvrede over hoe er ‘gehoord’ wordt, waardoor het

Eric Wonnink,

risico van eenzijdige beeldvorming ontstaat.

Directeur
ZW Control,

Tot slot en ter relativering: casussen die dit stadium

WGA Control,

bereiken zijn zelden verschoond van andere

Loonsanctie.nl

elementen, die een grote invloed hebben op het
voortduren van arbeidsongeschiktheid. Het is ook
echt erg moeilijk om een betrouwbaar oordeel af te
geven, dat bovendien gedragen wordt door alle
partijen.
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Er zijn meer mogelijkheden
dan alleen een DO

Wat is de echte vraag?

Heeft de ‘DO-behoefte’ te maken met het reduceren

De echte vraag in dit thema is volgens mij niet:

van onzekerheid over de re-integratie-inspanningen,

Moet ik een DO aanvragen? Maar:

laat daar dan een deskundige naar kijken die de casus

- Wat moet ik nog doen om een loonsanctie te

kritisch beziet vanuit het kader van de RIV-toets in

voorkomen?

de praktijk. Een deskundige niet van UWV. Een

Of

deskundige in je eigen invloedsfeer, die meedenkt in

- Kan ik mijn besluit tot stopzetting van

jouw belang. Als deze een advies geeft om nog iets te

loonbetaling handhaven?

doen, voorkom je dat er een DO ontstaat dat blijvend
in UWV-dossier zit en blijvend een autonome rol

Er staat nergens dat een werkgever een verplichting

speelt.

heeft tot het aanvragen van een DO. De werknemer
is de enige, die als eerste bij de rechter een DO

Mijn inschatting is, dat in casussen met een

moet kunnen overleggen ter staving van zijn claim

zelfverkozen deskundige er procentueel minder

tot loondoorbetaling.

loonsancties opgelegd worden dan in casussen waar

Indien het in deze casus aan de orde komt op welk

de werkgever het Salomonsoordeel aan UWV over

oordeel de rechter zou moeten varen, dan is er

laat. n

plaats voor inbreng van – vaak medische –
tegenargumenten. Het zou immers – nadat er al
een eerdere fase is geweest van afwezigheid van
rechtsmiddelen – wel erg bijzonder zijn, dat er
geen recht bestaat op inbreng van argumenten.
Ergens moet de inhoud van het DO betwist kunnen
worden.

VeReFi VerzuimInzicht

Ontdek waar de pijn zit in
uw verzuimtraject

Betrek deskundigen bij je afweging
Vinger op de zere plek

Ons advies is om als werkgever zorgvuldig opnieuw
naar de genomen beslissing van de stopzetting van
de loonbetaling te kijken. En een besluit te nemen
over het wel of niet doorzetten van de stop van de
loonbetaling. Het is over het algemeen verstandig
om bij deze heroverweging deskundigen te
betrekken. Vaak ligt de oorzaak van de gerezen
situatie in een verschil van inzicht over de belastbaarheid. En dan ontkom je niet aan medische
deskundigheid.
En daar komt mijn punt: als er behoefte is aan

Zieke werknemers kosten
u veel geld. Een strakke
sturing op verzuimdossiers is dan ook van
groot belang. In onze
praktijk zien we dat zo’n
strakke sturing vaak
ontbreekt. En dat veel
werkgevers daardoor een
enorm financieel risico
lopen, variërend van
enkele tonnen tot zelfs
miljoenen euro’s!

Casemanagers uit ons netwerk of
onze eigen jonge talenten nemen
uw verzuimdossiers nauwkeurig
onder de loep. Zo krijgt u inzicht
op drie niveaus:
1. Individueel dossierniveau: hoe is
dit specifieke dossier aangepakt?
2. Totaal van de geanalyseerde
dossiers: waar liggen de
aandachtsgebieden en welk
financieel risico loopt u op deze
dossiers?
3. Organisatieniveau: hoe kunt u
de verzuimaanpak verbeteren?

deskundigheid dan zijn er meer mogelijkheden dan
alleen het aanvragen van een DO bij UWV. Huur
een onafhankelijke medisch deskundige in om het

Meer informatie?
Bel (0844) 305 878.

medische deel van de besluitvorming te toetsen.
Indien het antwoord beargumenteerd is: Ja, het was
zorgvuldig, dan is dat een goede basis onder het
besluit voor dat deel. En kan een rechter dat ook

www.verefi-pm.nl

inzichtelijk toetsen.
CS Verbindt!
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Driewerf
hoezee
voor het
CBP

Ken je dat? Zo’n klusje dat je telkens
uitstelt? Voor mij was dat het lezen
van de publicatie van het College
Bescherming Persoonsgegevens “De
zieke werknemer en privacy; regels
voor de verwerking van persoonsgegevens van zieke werknemers”.
Elke keer als ik eraan begon, bekroop
mij een gevoel van afkeer: de schrijvers
wilden een onnatuurlijke situatie
afdwingen in het geval van een zieke
werknemer… Het is immers toch normaal
dat je vraagt wat er aan mankeert?

Na drie vergeefse pogingen om het boekje uit te

juiste en volledige impact begrijpen van ziekten,

lezen, heb ik geprobeerd er minimaal drie positieve

ziektebeelden, aandoeningen, medicijnen en

zaken in te vinden. En dat lukte! Het CBP heeft drie

behandelingen.

mooie doelstellingen voor ogen gehad:
1. de werkgever kan gaan ontdokteren

Vanuit het ‘normale’ verkeer tussen mensen mag je

2. de werknemer zal moeten gaan demedicaliseren

als leidinggevende natuurlijk wel vragen hoe het

3. de bedrijfsarts gaat beter communiceren

gaat met de zieke werknemer, of wat er aan de hand
is. Menigmaal verwacht de zieke werknemer dat
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Deskundigheidsvereiste

ook van zijn leidinggevende. Maar dan is het toch

Het CBP werkt vanuit een denkraam waarbij

wel echt genoeg geweest. En als de werknemer er

de begrippen ‘deskundigheidsvereiste’ en

niet van gediend is te vertellen wat hij mankeert,

‘noodzakelijkheidsvereiste’ centraal staan. Je kunt

dan dien je ook subiet te stoppen met deze vraag.

ervan uitgaan dat een leidinggevende - of in zijn

Dat scheelt weer tijd die nu kan worden besteed

plaats een casemanager - niet geregistreerd staat

aan de werkelijk interessante vragen die een

in het BIG-register en dat hij geen medicijnen

leidinggevende ook nog moet bespreken met de

heeft gestudeerd. Daardoor zal hij ook nooit de

werknemer.

aan het woord

Noodzakelijkheidsvereiste
het noodzakelijkheidsvereiste: wat is de werkelijke

voor werkgever en werknemer.

noodzaak om deze gegevens vast te leggen? Dit is in

Weliswaar staat daar het niet-

het belang van de zieke werknemer en niet omdat

gedefinieerde begrip ‘ziekte’

deze ziek is, maar wel omdat hij een claim bij zijn

genoemd, maar veel belangrijker

werkgever heeft ingediend: “Ik kan door een ziekte

zijn zaken zoals ‘verhindering

niet mijn eigen werk doen, maar ik wil wel

voor de bedongen arbeid’ en ‘beschikbare

doorbetaling van loon”.

mogelijkheden voor passende arbeid’. En dát zijn nu
juist de items waar de werkgever, de werknemer en

Re-integratieverplichting

zijn dienstverleners wel kennis van hebben.

Over welke zaken kan er dan wel worden gesproken
tussen de leidinggevende en medewerker? Het CBP

Als we het tweede belangrijke artikel beschouwen

komt dan uit op de wettelijke grondslag voor

(BW 7:658a), dan lezen we daar de re-integratie-

arbeidsverzuim als gevolg van ziekte: het Burgerlijk

verplichting van de werkgever om de gedeeltelijk

Wetboek, boek 7, artikel 629 en 658a. Daarin staan

arbeidsgeschikte werknemer passend werk aan te

Herman Evers

de rechten, plichten en sancties

directeur van Evident bv

Het CBP hanteert naast het deskundigheidsvereiste

Verzuimpolitie van Zembla betrapt
medewerkers op schending van hun privacy
In de vierde en laatste uitzending van

Sommigen vertelden in geuren en

waarschuwing! Wij hebben immers

Zembla zal de Verzuimpolitie eindelijk

kleuren over de medicijnen en

met onze werknemers een arbeids-

bij de bron van het probleem aan-

therapiegesprekken, ze wisten niet

overeenkomst gesloten en geen

komen en deze op hun eigen wijze

van ophouden. “Ik moet me toch

behandelovereenkomst.”

blootleggen. Nadat ze grove fouten

ziekmelden, dan moet ik toch ook

van casemanagementbureaus,

alles over mijn ziekte vertellen?”

arbodiensten, verzuimsystemen,

“Ons ziekteverzuimreglement is
inmiddels omgedoopt tot een

werkgevers en verzekeraars hebben

Het is de werknemer niet

re-integratieprotocol en de eerste

aangetoond, onderzoeken de

toegestaan

ziektedag heet nu de eerste

journalisten de bijdrage van de zieke

Zembla spreekt met een werkgever

re-integratiedag.” aldus de senior

werknemers zelf. Men komt er

die ten einde raad heeft besloten

casemanager. “En je hoeft niet meer

eindelijk achter dat er nogal veel

om maatregelen te nemen. In zijn

te melden dat je ziek bent. We voeren

werknemers zijn die hun privacy te

verzuimreglement staat nu met vette

nu een gesprek over de verminderde

grabbel hebben gegooid. Ook blijken

letters geschreven:

inzetbaarheid en de mogelijkheden

enkele werknemers hun werkgever en

“Wij verzoeken onze werknemers zeer

voor re-integratie vanaf de eerste dag.

de casemanagers onder druk te hebben

zorgvuldig om te gaan met hun medische

Men heeft het informatiesysteem

gezet tot het overtreden van de wet

informatie. Deze informatie mag nooit

aangepast waardoor ‘ziekteverzuim’

bescherming persoonsgegevens.

worden gedeeld met niet-deskundigen

is veranderd in ‘arbeidsverzuim door

zoals de leidinggevende en onder

ziekte’. Zo ligt de focus niet meer

Medische informatie wordt

werktijd ook niet met collega’s. Als de

op de ziekte an sich, maar op de

zomaar rondgestrooid

werknemer er bij zijn leidinggevende of

werknemer die re-integreert met

De Verzuimpolitie hoorde van diverse

de casemanager ook nog op aandringt

zijn tijdelijke belemmeringen en

betrokkenen dat deze werknemers

om de medische gegevens te registreren

mogelijkheden.

honderduit praatten over hun ziektes.

loopt de werknemer kans op een fikse

CS Verbindt!
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bieden. De werkgever moet kunnen beschikken over de

5. Vertaal de medische gegevens die tijdens het onderzoek

noodzakelijke (niet-medische) informatie om deze plicht na

zijn verkregen in zogenaamde ‘functionele beperkingen’.

te komen.

Dit houdt in dat de bedrijfsarts de werkgever meedeelt
wat de werknemer nog wel en wat hij niet meer kan in

De bedrijfsarts
De bedrijfsarts verstrekt geen (sociaal) medische gegevens
aan de werkgever. Hij zet de verkregen medische gegevens
om in een beschrijving van uitsluitend de noodzakelijke
informatie voor de werkgever en de relevante randvoorwaarden waarmee die rekening moet houden. Alleen met
uitdrukkelijke toestemming van de werknemer kan hij

relatie tot de bedongen arbeid.
6. Maak een inschatting over de geschatte duur van de
beperking.
7. Adviseer over eventuele noodzakelijke aanpassingen of
werkplekvoorzieningen.
8. Geef aanbevelingen aangaande noodzakelijke
interventies en te plegen re-integratie-inspanningen.

(aanvullende) informatie aan de werkgever verstrekken.
Dat betekent dat de bedrijfsarts de werkgever slechts mag

Tot slot kan de werkgever de bedrijfsarts vragen te

informeren over de mate waarin een zieke werknemer

informeren over onvoldoende re-integratie-inspanningen

arbeidsongeschikt is. Maar indien noodzakelijk mag de

van de werknemer en of hij voldoende herstelgedrag

bedrijfsarts de werkgever ook informeren over de mate

vertoont.

waarin de zieke werknemer meewerkt aan de controle-

Ook kan de werkgever aan de bedrijfsarts doorgeven wat

voorschriften, bijvoorbeeld of hij het spreekuur van de

er gespeeld heeft, bijvoorbeeld in geval van een arbeids-

bedrijfsarts bezoekt. Of als door toedoen van de zieke

conflict.

werknemer de genezing wordt belemmerd of vertraagd.
De bedrijfsarts dient de werknemer wel vooraf te

De werkgever kan nu ontdokteren door zich bezig te

informeren over deze gegevensverstrekking aan de

houden met zijn eigenlijke werk: het aanbieden van passend

werkgever.

werk. Dit geldt in het verlengde hiervan ook voor de
casemanager die namens de werkgever een deel van diens
werkzaamheden uitvoert.

Demedicaliseren door werknemer
Het boekwerkje van het CBP kan de werknemer helpen
met demedicaliseren. Hij moet vooral nadenken en
communiceren over de verhinderingen en de mogelijkheden
en hij moet zijn ziekte niet teveel centraal stellen. Om hem
daarbij te helpen, kunnen we op het nieuwe re-integratieprotocol met vette letters schrijven: “Het is de werknemer
niet toegestaan om zijn medische informatie te verstrekken
aan niet-medisch deskundigen zoals leidinggevenden,
collega’s, casemanagers.” Daarmee leggen we ook een deel

Communicatie tussen werkgever en bedrijfsarts

van de verantwoordelijkheid neer bij degene wiens privacy

De werkgever kan met zijn bedrijfsarts afspraken maken

we willen beschermen.

over de onderlinge communicatie. Ze kunnen een set
duidelijke vragen aan de bedrijfsarts formuleren zoals:

Goede tolk

1. Is de werknemer in kwestie al dan niet verhinderd om zijn

En uiteindelijk wordt nu ook de bedrijfsarts ondersteund,

bedongen werk geheel of deels te doen?
2. Komen de beperkingen voort uit een objectief medische
ziekte?
3. Werkt de werknemer mee aan de controlevoorschriften;
is de werknemer op het spreekuur verschenen?
4. Wordt de genezing belemmerd of vertraagd door
toedoen van de zieke werknemer?
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omdat hij moet communiceren zonder gebruikmaking van
zijn medische aureool vol met begrippen waar anderen
eigenlijk geen kaas van hebben gegeten. De échte
bedrijfsarts is een goede tolk en kan zijn verhaal vertellen
op hetzelfde niveau en met het begrippenkader van de
werkgever. Hij vraagt ook altijd of de boodschap volledig
is begrepen. Dat leidt tot pure winst voor iedere speler! n

Verzuim en re-integratie worden als investeringsvraag-

duidelijk maken dat verzuim, re-integratie en arbeids-

stuk een vast onderwerp op de agenda van de financieel

ongeschiktheid serieuze bedrijfseconomische risico’s

verantwoordelijken in het bedrijfsleven. Het besef

met zich meebrengen en dat de juiste investering een

groeit dat arbeidsongeschiktheid en re-integratie veel

hoog rendement oplevert. Organisaties worden

kosten en als schadepost serieus genomen moet

geattendeerd op de bedrijfseconomische gevolgen

worden. Er is veel geld te verdienen wanneer tijdens

van ondoordacht beleid rond verzuim en re-integratie.

een re-integratietraject de juiste stappen op het goede

De modernisering van de Ziektewet lijkt daarbij een

moment worden gezet.

belangrijke katalysator te zijn. Werkgevers betalen
feitelijk de uitkeringskosten voor de eigen zieken en

Specifieke kennis en ervaring

arbeidsongeschikten, wordt er gemeld.

Schadebewust re-integreren met de focus op

Frans van den Nieuwenhof, directeur VerzuimConsult

In de media verschijnen steeds vaker berichten die

aan het woord

&

Re-integratiekunde
en re-integratiekunst

schadelastreductie vergt echter specifieke kennis en

Miljarden besparen

ervaring en zal naar verwachting steeds belangrijker

Diverse kranten kopten een paar weken geleden dat

worden voor bedrijven. Was verzuim, re-integratie

het bedrijfsleven miljarden kan besparen op arbeids-

en arbeidsongeschiktheid tot voor kort het terrein van

ongeschikten. Er werd in het bewuste artikel uitgelegd

de bedrijfsarts, de personeelsfunctionaris, leiding-

dat ongeveer 16% van alle WIA-gerechtigden eigenlijk

gevende en arbodienst; in de nabije toekomst zullen

recht heeft op een IVA-uitkering.

ook accountants, fiscalisten en financieel managers
wegwijs gemaakt moeten worden in de complexe

Ook in het tijdschrift Financieel Management en

wereld van arbeidsongeschiktheid en re-integratie.

op de site van FM.nl wordt de laatste tijd aandacht
besteed aan het thema schadelastbeheersing bij

Daar ligt een schone taak voor de casemanager, die als

arbeidsongeschiktheid. Nog geen twee weken na

geen ander overzicht heeft over het complexe speelveld

het bericht over de miljarden die het Nederlandse

van sociaal-medische, financiële en juridische belangen.

bedrijfsleven kan besparen, volgde de waarschuwing

Kennis over wet- en regelgeving met haar juridische

dat steeds meer bedrijven een voorziening zullen

valkuilen, inzicht in de financiële belangen van werk-

moeten treffen voor toekomstige betaling van

gever en werknemer die vaak parallel lopen maar soms

uitkeringskosten bij arbeidsongeschiktheid van

tegenstrijdig zijn, samenwerking met professionals als

het eigen personeel.

bedrijfsartsen, leidinggevenden en arbeidsdeskundigen
en instanties als UWV, zijn de fundamenten onder de

Verzuim en re-integratie als investerings-

dienstverlening waar de markt behoefte aan heeft.

vraagstuk

Dienstverlening die uitstijgt boven het volgen van de

De boodschap dat verzuim geld kost en dat er met inzet

stappen in een Poortwachtertraject en het inrichten

van ervaren professionals en slimme systemen veel

van een re-integratieverslag. Het is dienstverlening

bespaard kan worden, vindt een steeds breder gehoor.

die re-integratiekundige expertise mag heten. De

Rustig maar gestaag dringt het door in de markt dat

casemanager die re-integratiekunde verheft tot

schade door arbeidsongeschiktheid beïnvloedbaar is.

re-integratiekunst is een mooie toekomst beschoren.

CS Verbindt!
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Privacy en verzuim in de rechtspraak

Wanneer ga je te
ver als werkgever?
Mr. Ruud de Leede

Stel: je bent werkgever en
hebt een zieke werknemer.
Tenminste, dat meldt de
zieke zelf. Maar je hebt als
werkgever zo je twijfels.
Want de zieke is wel vaak ziek en je
hoort van mensen uit zijn buurt dat
hij ondanks zijn ziekte nog heel actief
is. Wat moet je dan als werkgever?
En wat mag je?

Recherchebureau niet terecht
In de eerste zaak (1) twijfelde een werkgever
(WGA-eigenrisicodrager) aan de mate van arbeidsongeschiktheid van een werknemer en werd een
recherchebureau ingeschakeld. De bedrijfsarts
stelde vast dat de werknemer weer kon werken en
stelde een opbouwschema voor. De werknemer
werkte niet mee en de werkgever stopte de
loondoorbetaling. De werknemer vroeg een
deskundigenoordeel aan en UWV achtte de werknemer 100% arbeidsongeschikt. Toch weigerde
de werkgever om voor de duur van twee maanden
het loon aan de werknemer te betalen, met als
argument dat de werknemer zich niet zou hebben
ingezet voor werkhervatting. Daarbij verwees de
werkgever naar een onderzoek van de speurders,
met als insteek dat het oordeel van UWV zeker
anders zou zijn uitgevallen als de deskundige het

Nederlandse rechters hebben zich met enige

rapport van de rechercheurs had gekend. De

regelmaat uitgesproken over de middelen die de

werknemer vorderde in kort geding betaling van

werkgever mag inzetten om zijn zieke werknemer

de aanvulling op de WIA-uitkering. De bestuurs-

te controleren. En dan gaat controleren verder dan

rechter had de werkgever reeds veroordeeld om de

alleen de bedrijfsarts inschakelen. In sommige

uitkering als zodanig aan de werknemer te betalen.

gevallen is zelfs een recherchebureau ingeschakeld
om anonieme tips na te trekken. Tips waaruit blijkt

De werkgever gaf aan dat twee anonieme tips de

dat een werknemer veel meer kan dan zijn

aanleiding waren geweest voor het onderzoek. Uit

‘ziektebeeld’ zou veronderstellen. Of tips die het

het onderzoek bleek dat de werknemer zeker niet

door de werknemer voorgestelde beeld van zijn

100% arbeidsongeschikt zou zijn. De kantonrechter

beperkingen in een ander daglicht zetten.

was niet mals voor de werkgever. De stelling dat het
DO anders zou zijn uitgevallen als UWV kennis had
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Uitgangspunt van de rechter is steeds dat de

gehad van het rapport, leek nergens op gebaseerd.

privacy van een werknemer gewaarborgd moet

De werknemer had aannemelijke verklaringen

worden en dat inbreuken op de privacy absolute

gegeven over de waarnemingen van de

uitzonderingen moeten zijn. Ik geef twee arresten

rechercheurs. De werkgever kon niet aangeven

als voorbeeld.

waar de tips over gingen en waarom deze

betrouwbaar zouden zijn. De kantonrechter
oordeelde dat er op voorhand niet van uitgegaan
kon worden dat er voldoende objectieve en
genoegzame redenen waren om inbreuk te maken

Of een onderzoek als
bewijs geldt, is afhankelijk
van de situatie

op het privéleven van de werknemer door het laten
uitvoeren van het rechercheonderzoek.

Recherchebureau wel terecht

Terughoudend zijn

In een andere zaak (2), over een timmerman met

In de jurisprudentie zijn meer zaken geweest

klachten die wel bij derden aan het klussen was,

waarin rechters zich moesten buigen over al dan

kwam ook een tip binnen die de werkgever tot actie

niet terecht inschakelen van een recherchebureau.

noopte. Ook hier kwam een recherchebureau in

De hoofdregel voor het inschakelen van een

actie. De rechercheurs maakten van de openbare

recherchebureau om een zieke werknemer te

weg opnames van de klussende timmerman. Op

controleren, is dat hiermee terughoudend

basis van de bevindingen van het bureau heeft de

omgegaan moet worden. Die terughoudendheid is

werkgever de werknemer geschorst en een

geboden omdat het recht op privacy van de

ontbindingsverzoek ingediend. De werknemer was

werknemer in het geding is.

hier natuurlijk niet blij mee en ging naar de rechter.
Voor een recherchebureau mag worden
De kantonrechter vond het begrijpelijk dat de

ingeschakeld, moet er een concrete verdenking

werkgever na de telefonisch ontvangen tip over het

zijn tegen de werknemer. Een eis aan het onderzoek

bijklussen door de werknemer, had willen nagaan of

is dat het proportioneel moet zijn. Het moet dus in

hiervan inderdaad sprake was. Naar het oordeel van

de juiste verhouding staan tot het feit waarvan de

de kantonrechter kon de werkgever dit – zowel met

werknemer wordt beticht. Als uiteindelijk uit het

het oog op het verzamelen van feitelijke informatie,

onderzoek blijkt dat er sprake is van nep, dan wordt

als met het oog op het bewijs van de juistheid

het onderzoek al snel als proportioneel aangemerkt.

daarvan – niet anders doen dan hij heeft gedaan.

Een onderzoek is dan proportioneel als het onder-

Volgens de rechter was de inbreuk op de privacy van

zoek zich heeft beperkt tot de openbare weg en

de werknemer zo veel mogelijk beperkt. De periode

slechts voor een beperkte tijd heeft plaatsgevonden.

waarin observaties waren verricht was slechts kort

Maar of een onderzoek wordt toegelaten als

geweest, de observaties en opnamen hadden zich

rechtmatig bewijs zal altijd afhangen van de

alleen op de werknemer gericht en niet op anderen

concrete omstandigheden van het geval.

en de opnamen waren vanaf de openbare weg
gemaakt en toonden niets wat een willekeurige
voorbijganger niet ook had kunnen zien. De actie

CS Verbindt!

van de werkgever werd passend en proportioneel

(1) Ktr. ’s-Gravenhage 24 februari 2011, JAR 2011/79.

geacht en kon als bewijs worden gebruikt.

(2) Ktr. Breda 5 augustus 2010, JAR 2010/220.
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Hoe beoordeelt UWV het

re-integratie
Als een werknemer ziek wordt, moet zijn werkgever zich inspannen om te zorgen
dat hij weer gedeeltelijk of volledig aan het werk kan. Als dat na twee jaar nog
niet is gelukt, kan de werknemer in aanmerking komen voor een WIA-uitkering.
Een belangrijke voorwaarde is dat de re-integratie-inspanningen van werknemer
én werkgever voldoende zijn geweest. Daartoe wordt het re-integratieverslag
getoetst door een verzekeringsarts en arbeidsdeskundige van UWV. Hiervoor
hanteert UWV de richtlijnen van de werkwijzer ‘RIV-toets in de praktijk’. Ook
voor andere betrokkenen is dit nuttige informatie, daarom geven we in dit artikel
een samenvatting van deze werkwijzer.

Is het verslag compleet?

Beoordeling door de verzekeringsarts

Bij binnenkomst van het RIV beoordeelt UWV of

Het startpunt voor een beoordeling door de

het dossier compleet is: dat wil zeggen of alle

verzekeringsarts is meestal een (mogelijk) niet

verplichte stukken aanwezig zijn, zoals genoemd in

bevredigend resultaat van de re-integratie-

artikel 6 van de ‘Regeling Procesgang eerste en

inspanningen gedurende de eerste twee ziekte-

tweede ziektejaar’. Zo nee, dan is van belang wiens

jaren. Dit stellen verzekeringsarts en arbeids-

schuld het is dat de stukken niet compleet zijn. Ligt

deskundige samen vast. De verzekeringsarts kijkt

het aan de werknemer, dan krijgt hij/zij één week

in eerste instantie of hij zich een beeld kan vormen

de tijd om het RIV aan te vullen. Komt de aanvulling

van het sociaal-medisch handelen van de bedrijfs-

te laat, dan wordt de WIA-aanvraag niet behandeld.

arts gedurende die eerste twee ziektejaren. Zo

Ligt de oorzaak bij de werkgever, dan krijgt deze

nee, dan krijgt de bedrijfsarts één week de tijd om

één week de tijd om aan te vullen ‘op straffe van’

de ontbrekende informatie te verstrekken. De

een loonsanctie.

werkgever krijgt hiervan bericht. Reageert de
bedrijfsarts niet op tijd, dan start ook hier het
loonsanctietraject.
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Voor tarieven, data, locaties en inschrijven:
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verslag?
Heeft de verzekeringsarts wel een goed beeld van

>>

2. de werknemer heeft hervat in structurele

het sociaal-medisch handelen van de bedrijfsarts,

passende werkzaamheden die minder goed

dan gaat hij over tot de inhoudelijke beoordeling

aansluiten bij de functionele mogelijkheden

van het RIV. Het kan dan zijn dat hij of zij het niet

maar die wel een totale loonwaarde per

eens is met de visie van de bedrijfsarts. In dat geval

betalingsperiode van 65% of meer van het

volgt uiteraard overleg. Blijft er een verschil van

oorspronkelijke loon opleveren.

mening bestaan, dan roept de verzekeringsarts de
werknemer op en vormt zijn eigen oordeel. Blijkt

Blijkt dat het behaalde re-integratieresultaat niet

vervolgens dat de werknemer meer functionele

bevredigend is, dan kijkt de arbeidsdeskundige

mogelijkheden heeft dan de bedrijfsarts heeft

naar de inspanningen die zijn verricht. Daarbij

beschreven, dan volgt overleg met de arbeids-

toetst hij of de re-integratie langs de volgende

deskundige. Deze bepaalt of het zinvol is om te

lijn tot stand gekomen is:

onderzoeken of hierdoor re-integratiekansen

1. Is het eigen werk, eventueel door het treffen

zijn gemist (en zo ja, of er een loonsanctie moet
worden opgelegd).

van voorzieningen geschikt (te maken)?
2. Is er ander passend werk (te maken) binnen
het bedrijf?

Beoordeling door de arbeidsdeskundige

3. Is spoor 2 (tijdig) ingezet?

Is er een compleet re-integratieverslag, sprake
van belastbaarheid en deelt de verzekeringsarts de

Redelijkheid is het uitgangspunt

visie van de bedrijfsarts? Dan kan de inhoudelijke

Bij de beoordeling van de re-integratie-

toets door de arbeidsdeskundige starten. In feite

inspanningen is ‘redelijkheid’ het uitgangspunt.

richt de RIV-toets zich op de beantwoording van

Je mag van een multinational meer verwachten

drie vragen:

dan van een bedrijf met twee werknemers. Maar

1. Is er sprake van een bevredigend resultaat?

wat is dan ‘redelijk’? Daarbij wordt bijvoorbeeld

2. Zo nee, heeft de werkgever desondanks

gekeken naar de grootte van het bedrijf: hoe

voldoende re-integratie-inspanningen verricht?
3. Zo nee, heeft de werkgever hiervoor een goede
reden (deugdelijke grond)?

meer functies en hoe meer mogelijkheden tot
aanpassing van functies, werkplekken of
productie- en werkmethodes, des te meer mag
van de werkgever worden verwacht. Dus ook het

Een bevredigend resultaat is bereikt als sprake is

regelen of financieren van om- of bijscholing voor

van:

de werknemer. Andere factoren zijn bijvoorbeeld

1. een structurele werkhervatting bij de eigen of

het opleidingsniveau van de werknemer, de ernst

een andere werkgever in passend werk dat min

en de oorzaak van de beperkingen en de duur van

of meer aansluit bij de functionele mogelijk-

het dienstverband. Hoe hoger het opleidings-

heden. Pas wanneer dit niet haalbaar blijkt, is

niveau, hoe meer re-integratiekansen er zouden

een bevredigend resultaat ook bereikt als:

moeten zijn. En hoe langer het dienstverband, hoe
meer er van de werkgever mag worden verwacht.

CS Verbindt!
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Bij dienstverbanden van een paar uur per week

Vaststellen deugdelijke grond

heeft de werkgever ook een inspannings-

Blijkt uit het onderzoek door de arbeidsdeskundige

verplichting. Wel komt hier eerder de vraag aan

dat de geleverde re-integratie-inspanningen

de orde wat in redelijkheid gevraagd kan worden,

onvoldoende zijn, dan gaat hij na of de werkgever

vooral wat betreft de kosten. Als richtlijn geldt dat

hiervoor een ‘deugdelijke grond’ ofwel een goede

de kosten niet meer mogen bedragen dan 70% van

reden heeft. Werkgevers die zich denken te kunnen

het nog te betalen loon over de resterende duur van

verschuilen achter het (achteraf foutieve) oordeel

het dienstverband.

van een bedrijfsarts, arbodienst, re-integratiebedrijf
of andere dienstverlener komen bedrogen uit. Ook

Mogelijkheden bij eigen werkgever

het niet-verzekerd zijn voor re-integratiekosten

Een werkgever kan niet zomaar stellen dat hij geen

wordt niet als reden geaccepteerd. Zelfs inkrimping

passend of passend te maken werk in zijn bedrijf

van het bedrijf, een arbeidsconflict, onwil van de

heeft kunnen vinden. Hij zal in het re-integratie-

werknemer of het feit dat de plaats van de zieke

verslag goed moeten uitleggen wat voor functies op

werknemer is ingenomen door een ander is geen

het niveau van werknemer (en één niveau lager)

excuus.

beschikbaar waren, waarom hij die toch niet kon
aanbieden en waarom hij geen passende functies

Wanneer kan er dan wel sprake zijn van een

kon creëren door het treffen van organisatorische

‘deugdelijke grond’? Dat is bijvoorbeeld het geval

en/of technische aanpassingen.

als de werkgever re-integratie-inspanningen is
gestart conform een deskundigenoordeel van UWV.
Ook wordt van een werkgever niet verwacht dat hij
met het oog op de re-integratie van de zieke
werknemer een andere werknemer ontslaat. Dit
geldt echter niet voor uitzendkrachten, tijdelijke
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krachten of later aangestelde krachten in hun
proeftijd. Deze zullen plaats moeten maken.

Opleggen loonsanctie
Heeft de arbeidsdeskundige tekortkomingen
geconstateerd en kan de werkgever hiervoor geen

Nieuw bij CS Opleidingen

goede reden aanvoeren? Dan zal de arbeids-

Verkorte opleiding
Post Bachelor Register
Casemanagement

van maximaal 52 weken. De werkgever krijgt

deskundige de gevreesde loonsanctie aankondigen,
hiervan een schriftelijke motivering. Hierbij staat
vermeld wat hij moet repareren en onder welke
voorwaarde hij een bekorting van de loonsanctieperiode kan aanvragen. Uiteraard kan de werkgever
tegen de loonsanctie bezwaar maken. n

• Speciaal voor wie Regie op Verzuim behaald heeft
• Opleidingsduur slechts negen maanden in plaats
van een jaar
• Profiteer nu van het speciale introductietarief!

Meer weten? Kijk op www.cs-opleidingen.nl
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Binnenkort verkrijgbaar:
onze RIV denkwijzer app

VeReFi
congres 2013
groot succes

Het was weer gezellig druk op ons VeReFi Conges ‘Ziek is ziek, beter is
beter’ op 28 september jl. We hebben maar liefst 800 geïnteresseerden
mogen ontvangen! De reacties waren zeer positief, hoewel er
natuurlijk ook wat verbeterpuntjes genoemd werden, bijvoorbeeld
de leesbaarheid van de schermen halverwege de zaal. Uiteraard nemen
we deze punten mee, zodat het volgende congres nog beter zal zijn.

“Zeer inspirerend!”
“Veel zaken gehoord waar wij op kunnen fine tunen. Niet te lang, leuke sfeer en goede ambiance.”
“Goede sprekers en praktische voorbeelden.”
“Het was goed om weer bijeen te zijn met vakgenoten en even samen bezig te zijn met de inhoud van het werk.”
“Toch weer nieuwe dingen gehoord. Maar ook bekende zaken: nuttig om weer eens te horen, soms vanuit een
andere gezichtshoek. Het zet je weer op scherp!”

Volgende congres 14 april 2014
Reserveer de datum alvast in uw agenda:
het volgende VeReFi Congres staat gepland voor
14 april 2014. Wel zal het congres een andere opzet
hebben, aangezien de huidige opzet budgetmatig uit
de hand loopt. Wat verandert er:

hebben gratis toegang en voorrang;
- Er zullen slechts twee sessies zijn, dat betekent dat
we maximaal 450 mensen kunnen ontvangen;
- Voor sprekers en sponsors zijn gratis
congreskaarten beschikbaar.

- Voor het nieuwe congres vragen wij een bijdrage

CS Verbindt!

van € 49,50 per persoon. Houders van een

Wilt u meer informatie over de sponsormogelijk-

dienstverleners- of werkgeversabonnement

heden? Stuur een mail naar dorith@cs-opleidingen.nl.
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Bruggen slaan
om mensen
aan het werk
te helpen

C y l i n werkt!
Cylin prevent
Voor werkgevers die een nieuwe werknemer in dienst
willen nemen, maar terugdeinzen voor de risico’s van de
modernisering van de Ziektewet.

Cylin transfer
Voor werkgevers die passend werk zoeken voor zieke
werknemers die niet in het eigen bedrijf kunnen blijven.

Cylin baangarant
Cylin werkt! is een initiatief van CS Opleidingen.
We zoeken enthousiaste partners die zich samen met ons
willen inzetten om mensen aan het werk te helpen.
Interesse? Bel (0488) 422 262.

www.cylin.nl

Voor werkgevers en verzekeraars die een leer-werktraject
willen aanbieden aan WGA-gerechtigden die bereid zijn
zich om te scholen.

Cylin participatie
Voor gemeenten die bijstandsgerechtigden en WSW’ers
aan het werk willen helpen.

www.wgacontrol.nl
info@wgacontrol.nl | 010 - 519 1573

www.zwcontrol.nl

info@zwcontrol.nl | 010 - 519 1745

www.loonsanctie.nl
info@loonsanctie.nl | 010 - 519 1746

