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Het wettelijk kader
is de basis van het
casemanagement

Al enige jaren staat de positie

Dat er actie wordt ondernomen op de wildgroei van

van de casemanager ter discussie.

casemanagementbureaus die zich niet houden aan

Met name klinkt het verwijt dat de

wettelijk kader is immers altijd de basis van de

casemanager op de stoel van de dokter

opleidingen die CS Opleidingen verzorgt (o.a. Post

gaat zitten en niet de regels van de Wet

Verzuim). Daarom benoemen wij ook al jaren dat

op de bescherming persoonsgegevens

het niet nodig is om het medisch dossier te kennen

de wettelijke kaders, juichen wij toe. Juist dat

Bachelor Register Casemanagement en Regie op

om de regie op het verzuim te kunnen nemen.

respecteert. De Zembla-uitzendingen over
de Verzuimpolitie hebben treffend excessen

De vraag die altijd gesteld kan, mag en móet

en wantoestanden in beeld gebracht. Er is

werknemer tot werk zijn; ‘ziek’ is immers niet per

een wildgroei van casemanagementbureaus

definitie ‘arbeidsongeschikt’. De werkgever mag

die niet werken vanuit de wettelijke kaders.

worden om daaruit af te leiden welke mogelijk-

Er is dan ook volop discussie of de case-

heden er nog wel zijn om zo adequaat passend werk

manager binnen de verzuimbegeleiding nog

schakelt de juiste partijen in om inzicht te krijgen in

wel de regie moet hebben. Maar over welke

de werkmogelijkheden en het organiseren van dat

casemanager hebben we het dan precies?

inclusief de arbeidsrechtelijke en sociaalrechtelijke

worden, is wat de mogelijkheden van de zieke

wel degelijk over de beperkingen geïnformeerd

aan te kunnen bieden. Een goed casemanager

werk. Hij overziet het totale verzuimspeelveld
gevolgen.
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Goede claimbeoordeling bijna onmogelijk

Post Bachelor Register Casemanagement door de

Het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP)

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen geaccrediteerd.

heeft de afgelopen jaren onderzoek verricht bij

Richtte de opleiding zich in eerste instantie op het

arbodiensten en verzuimbedrijven en meerdere

dossierwerk bij de verzuimbegeleiding; vanaf ca. 2007

dwangsommen opgelegd omdat de privacyregels zijn

worden de register-casemanagers opgeleid binnen een

overtreden. Echter, met het steeds verder oplaaien van

breed sociaal-juridisch gebied. Zo kunnen ze niet alleen

de privacydiscussie dreigt een situatie te ontstaan die

een correct verzuimdossier opbouwen, maar ook voor

een goede claimbeoordeling nagenoeg onmogelijk

werkgevers de regie voeren over de forse geldstromen

maakt. Het scenario is dan dat een werkgever wel

binnen de sociale zekerheid.

overal voor betaalt maar geen invloed heeft op zijn
schade.

Met de toenemende financiële verschuivingen is het
zogenaamde ‘corporate casemanagement’ steeds

Goed casemanagement binnen de wettelijke kaders

belangrijker geworden. Werkgevers vragen en vinden

is voor de werkgever nu daarom belangrijker dan ooit.

zo de ondersteuning die nodig is om de regie op de

CS Opleidingen benoemt in elke opleiding dat het

geldstromen sociale zekerheid te realiseren. Een

niet anders kan dan dat de regierol bij de werkgever

register-casemanager is in staat hiervoor nieuw sociaal

ligt, omdat die financieel uiteindelijk 12 jaar (!)

verantwoord beleid op te zetten dat aantoonbaar

verantwoordelijk is voor de kosten van verzuim en

bijdraagt tot besparingen. Verzuim en arbeids-

arbeidsongeschiktheid. De werkgever wordt daarbij

ongeschiktheid kosten geld, veel geld. De financiële

ondersteund door de register-casemanager (rccm) of

belangen van één WGA-instromer bedragen gemiddeld

casemanager Regie op Verzuim (crov). Tijdens de

€ 150.000,- over 12 jaar. Sturing geven aan dit proces

opleiding ervaart iedere student dat met het juist

kan op organisatieniveau vele tonnen opleveren.

uitvoeren van de regierol niet alleen de werkgever
wordt geholpen. Minstens zo belangrijk is de bewust-

Leidinggevenden zijn geen casemanagers

wording dat zij zo ook de werknemers kunnen helpen

Zoals eerder al aangegeven komt dit mooie vakgebied

te voorkomen dat zij uiteindelijk in de bijstandsval

meer en meer in een kwaad daglicht te staan door

terechtkomen.

wanpraktijken van (helaas soms ook register-)
casemanagers die doktertje spelen en zich niet houden

Inachtneming van de privacyregels

aan onder meer de privacyregels. De politieke discussie

Nogmaals: een goede register-casemanager werkt

wordt volop gevoerd of de casemanager binnen de

binnen de wettelijke kaders met inachtneming van de

verzuimbegeleiding nog wel de regie moet hebben.

privacyregels. De arts is bevoegd om een uitspraak te

En wie is dan deze casemanager?

doen over de arbeidsongeschiktheid. De casemanager
heeft een regisserende rol om de juiste vragen te stellen

Bij veel organisaties is dit de direct leidinggevende,

en de juiste disciplines en partijen (organisatorische

waarbij als reden wordt aangevoerd dat deze het

interventies) in te schakelen. Het kan echter niet zo zijn

best geïnformeerd is en direct toegang heeft tot de

dat de casemanager zonder tussenkomst van een arts de

werknemer. De echte reden is helaas maar al te vaak

probleemanalyse schrijft. Een casemanager die in de

dat P&O of HRM op deze manier een lastig dossier

verlengde arm (onder auspiciën en in opdracht) van

doorschuiven en zo zichzelf meer in de luwte

een bedrijfsarts werkt, heeft wel meer bevoegdheden.

manoeuvreren. Natuurlijk heeft de direct leidinggevende bij verzuim van een werknemer een uiterst

Wettelijke regierol

belangrijke rol, bijvoorbeeld door het geven van

Hoewel veel bedrijfsartsen een andere mening zijn

persoonlijke aandacht. Ook is de bijdrage van de

toegedaan, ligt de regierol voor de verzuimbegeleiding

leidinggevende essentieel als het gaat om het benutten

wettelijk bij de casemanager (Wet verbetering

van de mogelijkheden vanaf de eerste ziektedag.

poortwachter 2002). Vanaf 1998 is er een speciale

Maar dat maakt de leidinggevende zeker niet tot

opleiding tot casemanager. In 2002 werd deze opleiding

een casemanager.

CS Verbindt!
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De redenen hiervoor zijn talrijk, maar we noemen er

Door onduidelijkheden over taken en verantwoor-

een paar:

delijkheden en de leidinggevende als casemanager

•

•

•

•

De leidinggevende heeft onvoldoende opleiding en

wordt er in organisaties veel geld en tijd verspild aan

wetskennis. Dit kan niet met wat dagdelen opleiding

onnodig lang verzuim of loonsancties. Ook de andere

worden ondervangen. Ter vergelijking: de kortste

kant komt voor: te ijverig hersteld melden van

registeropleiding Regie op Verzuim omvat al meer

medewerkers die niet hersteld zijn. Hierdoor is er een

dan 200 studie-uren.

grotere kans op terugval, met als gevolg dat er een

De leidinggevende heeft geen zicht op de financiële

nieuwe periode van 104 weken loondoorbetaling bij

belangen van werknemer en werkgever.

ziekte kan gaan lopen. Dan is de groep van hersteld

De leidinggevende is niet in staat om de externe

melden vanwege ‘goed werkgeverschap’ omdat de

spelers op een juiste manier aan te sturen.

werknemer (na één jaar verzuim!) anders terugvalt

De leidinggevende heeft andere prioriteiten waar het

naar 70% nog buiten beschouwing gelaten.

de (werk)doelstellingen betreft.
•

De leidinggevende is vaak zelf onderdeel of

Wie neemt de verantwoordelijkheid?

(gedeeltelijk) reden voor het verzuim. In meer dan

Bij een goed georganiseerd topdown (door directie

40% van het verzuim is er dan een grijs gebied waarin

geaccordeerd) verzuimbeleid is het voor leiding-

de leidinggevende zelf rechtstreeks belang heeft en

gevenden, register-casemanagers, werknemers en

er dus sprake is van belangenverstrengeling.

dienstverleners zoals bijvoorbeeld de bedrijfsarts en
arbeidsdeskundige, duidelijk waar dit beleid naar toe

Uit deze niet-limitatieve opsomming blijkt meteen de

leidt en wat de verwachtingen zijn. Veelal is hier geen

noodzaak van een specialistisch opgeleide professional.

sprake van omdat niemand de verantwoordelijkheid

Deze professional wordt waar nodig ondersteund door

over het verzuim durft te nemen. De regie ligt dan bij

de direct leidinggevende en kan met mandaat acties

de werknemer en de externe bedrijfsarts, waardoor

uitzetten die zijn gericht op de schadelastbeperking

uiteindelijk de arbodienst de schuld krijgt als het niet

voor de organisatie en de werknemer.

goed is gegaan (bijv. bij een aan de werkgever
opgelegde loonsanctie).

Werken met mandaat
En juist het kunnen werken met mandaat is

De register-casemanager is opgeleid om verantwoor-

onvoldoende in organisaties verankerd, terwijl

delijkheid te nemen en de loonsanctierisico’s tot een

leidinggevenden zich persoonlijk bij de werknemers

minimum te beperken. De focus van een goede

betrokken voelen. Dit maakt het lastig om de wettelijke

register-casemanager ligt continu op de financiële

en zakelijke begeleiding van verzuim te borgen, zeker

toekomstige gevolgen voor werkgever en werknemer.

wanneer leidinggevenden de vrijheid hebben om

Financiële doorrekeningen op dossier- en organisatie-

adviezen van een register-casemanager niet op te

niveau zijn nodig om de bewustwording op hoog niveau

volgen. Het niet-opvolgen van advies zonder daarbij

tot stand te brengen en vandaaruit de verandering.

de gevolgen van de keuzes op lange termijn te overzien,

Geen makkelijke route. De VeReFi-tools bieden

heeft per definitie als resultaat dat de werkgever

hulpmiddelen voor de casemanagers die hiervoor

daarvoor de bijzonder forse rekening betaalt.

willen gaan.
De casemanager die het doktertje spelen achter zich

Het niet kunnen overzien van
gevolgen op de lange termijn,
leidt tot een forse rekening

laat, zich professionaliseert in het voeren van regie op
de forse financiële geldstromen van sociale zekerheid
en vanuit de wettelijke kaders in staat is de juiste
stappen uit te zetten gericht op schadelastbeperking
voor alle partijen, verdient en houdt een plaats in de
markt. n
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Ook de werkgever die volledig handelt
volgens de Wet verbetering Poortwachter kan
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passende arbeid, maar na 104 weken loondoorbetaling claimt dat de nieuwe job
bedongen arbeid is geworden? Bel ons op
tijd voor hulp en advies: 06-27035261 of email
naar mdekoning@vanewijkadvocaten.nl
Mandy de Koning,
advocaat arbeidsrecht

Upgrade-actie! Reserveer een
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“De huidige

arbeidsgerelateerde
heeft z'n langste tijd gehad”
Lars Scheurer is managing partner
van Richting, een vernieuwend
initiatief in arbeidsgerelateerde zorg.
Daarnaast is hij lid van de Raad van
Advies van de Nederlandse Vereniging
voor Arbeids en Bedrijfsgeneeskunde
(NVAB). Als speler van het eerste
uur in de wereld van arbozorg en
inkomensverzekeringen, ziet hij als
geen ander hoe het beter kan. In een
gesprek met Marjol Nikkels geeft hij
zijn visie.
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Je doet pas aan
schadelastbeheersing als je de

zorg

behandeling regisseert

“Bedrijfsgeneeskunde is alleen interessant door de

Die discussie over een onafhankelijke

toegevoegde waarde, namelijk het voorkomen en

werknemersarts is door de FNV begonnen.

terugdringen van verzuim. Dus moet je artsen

Terwijl artsen toch gebonden zijn aan

richten op het resultaat. Nu worden ze veelal alleen

professioneel statuut. Ik vind dat nogal een

aangesproken op productiviteit: daar heb je geen

aantijging.

7 jaar voor gestudeerd. Bedrijfsartsen hebben het

“Juist artsen die stevig in de schoenen staan, trekken

gevoel dat ze weinig invloed hebben op ziekte-

zich niets van die discussie aan. Er is altijd wel een

verzuim, terwijl ik vind dat zij een grote rol kunnen

partij die zich minder goed behandeld kan voelen.

spelen in activering van werknemers. Ze moeten

Een bedrijfsarts is inderdaad gebonden aan een

durven oordelen: dat is minder vrijblijvend dan

professioneel statuut. Hij kan zich niet laten leiden

adviseren. Dat onderscheidt in mijn ogen de goede

door de vraag of de werkgever of werknemer wel

bedrijfsarts van de minder goede. Een bedrijfsarts

blij is met zijn advies.

moet zijn nek durven uitsteken; dat maakt hem
betrouwbaar.

Ik hoor veel kritiek op de trend van meer zelfstandige bedrijfsartsen. En ook veel kritiek op

Inmiddels is 30% van de bedrijfsartsen zelfstandig.

regiecentra. We zouden nieuwsgierig moeten zijn

Dat is in de afgelopen 8 tot 10 jaar gebeurd. Dat vind

naar waarom die ontstaan. Er is kennelijk een hiaat

ik een goede ontwikkeling. Een arts die voldoende

waarin ze voorzien. De kritiek op de regiecentra is:

zelfvertrouwen heeft om zelfstandig te worden,

jullie doen dingen die niet mogen; het hele vraag-

is ook een ondernemer. Dat maakt hem een veel

stuk rond privacy. Daardoor wordt het moeilijk voor

betere en geloofwaardigere gesprekspartner

een bedrijfsarts om met hen samen te werken. Hij is

voor ondernemers in het groot-, midden- én

- terecht - op zijn hoede: met welke partijen deel ik

kleinbedrijf.”

welke kennis. Maar de oplossing is niet dat je alles
voor jezelf houdt, want zo komt de casus niet in

Ja, maar is een zelfstandig bedrijfsarts wel

beweging. Wij moeten samenwerkingsvormen

onafhankelijk genoeg?

ontwikkelen die gericht zijn op resultaat. Dit kan

“Jazeker, de bedrijfsarts kan zich niet permitteren

heel goed samengaan met het zorgvuldig borgen

om zijn oren te laten hangen naar een van de

van privacy.

partijen. Dan staat hij/zij zo voor de tuchtcommissie
en is hij out of business. Ik neem afstand van de

Verlengde arm

discussie dat de zelfstandig arts partijdig zou zijn.”

Regie op verzuim is een vak geworden en dat moet
veel meer gaan aansluiten op de bedrijfsgeneeskunde. Goede regisseurs gaan samen met de bedrijfsarts in een verlengde-arm-constructie werken. Dat
wordt het plan voor de komende vijf jaar.

CS Verbindt!
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Behandeling regisseren

Werken aan gezondheid

Maar, daar houdt het niet bij op. De bedrijfsarts stelt

Richting brengt mensen niet naar een wachtkamer

wel een diagnose, maar daarmee wordt de cliënt

ergens op een industrieterrein. Daar ga je met

niet beter. Je moet ook de behandeling regisseren.

gezwinde tegenzin heen en dat snap ik. Je bent

Alleen bij een effectieve behandeling keert iemand

gestuurd, je moet naar de bedrijfsarts. Mensen zijn

eerder en duurzaam terug in het arbeidsproces; dat

dan in no-time tot de tanden toe gewapend omdat

is schadelastbeheersing 2.0. En dat is nu juist het

ze het idee hebben aan te moeten tonen dat ze écht

doel van Richting.

ziek zijn.

Richting heeft een netwerk van artsen, fysio-

Je moet mensen in een andere context brengen,

therapeuten, psychologen etc. die niet alleen

zodat ze gaan werken aan hun gezondheid. Wij

kundig zijn, maar ook vooral gericht zijn op effectief

nodigen mensen uit in een positieve context, sport-

en snel herstel van de cliënt. In de zorgverzekerings-

en gezondheidscentra waar je bij binnenkomst al

wereld gaan ze daar anders mee om. Daar plant een

ziet: hier werkt iedereen aan zijn gezondheid. De

fysiotherapeut een afspraak in voor elke maandag

boodschap is: jij bent belangrijk, jouw gezondheid

in de komende paar weken. Daarin is veel te

is belangrijk, werken is belangrijk en gezond. Daar

verbeteren en daar heb je geen stelselwijziging voor

werken we aan. We kijken medisch, psychisch,

nodig. Richting organiseert de juiste behandeling op

fysiek: alles komt in beeld. Zo gaan kostenbesparing

het juiste moment en verkort de totale doorlooptijd.

en hogere werknemerstevredenheid hand in hand.

Het effect? Een verkorte verzuimduur en lagere
schadelast voor het Nederlandse bedrijfsleven.
Is de dienstverlening dan duurder? Nee, het is duur
als het losse interventies blijven die niet worden
geregisseerd. De winst zit in de regie, en de actieve
rol van alle partijen; daarmee kunnen we kosten
besparen. Artsen die gestuurd worden op
productiviteit, gaan uren draaien. Fysiotherapeuten
waarvoor de doorlooptijd tussen behandelingen
niet uitmaakt, creëren onnodige loondoorbetalingsdagen. Dat is wat we aanpakken. Wij sturen op
effectiviteit en doorlooptijden en beheersen
daarmee schadelast.
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Voor verbetering is geen
stelselwijziging nodig

De toekomst van arbeidsgerelateerde zorg
Minister Asscher heeft de SER gevraagd advies te geven over de toekomst van de
arbeidsgerelateerde zorg. Hiervoor zijn op hoofdlijnen een aantal scenario’s geschetst,
die de volgende probleemgebieden zouden moeten oplossen:

1
2
3

De toegang tot de arbeidsgerelateerde zorg is
onvoldoende: slechts 75% - 80% van de
werknemers heeft toegang tot een bedrijfsarts.
De verbinding tussen de bedrijfsgezondheidszorg en de reguliere zorg is onvoldoende: ze

4
5

De positie van de bedrijfsarts is onvoldoende
onafhankelijk.
De markt voor arbeidsgerelateerde zorg is
onvoldoende transparant.

kennen ieder hun eigen bekostigingssysteem.

KPMG Plexus heeft in 2012 onderzocht welke

Hierdoor blijft coördinatie en afstemming

scenario’s het grootste effect zouden hebben.

achterwege.

Dit zouden de volgende scenario’s zijn:
1) huisarts-specialistmodel met meer kennis

De reguliere zorg besteedt onvoldoende
aandacht aan het functioneren van de patiënt

over de factor arbeid
2) sectorgeorganiseerde bedrijfsgezondheidszorg.

op de werkvloer. Dit draagt bij aan vertraging
bij het stellen van een adequate diagnose, het

Het kabinet heeft de SER verzocht zich over deze

instellen van de juiste behandeling en een

scenario’s uit te speken. Bij het ter perse gaan van

snelle en goede terugkeer naar werk.

dit nummer was het advies nog niet bekend.

En dan het SER-advies. Welke kant gaat het op

Als je droom waar gaat worden, waar staan

denk je?

we dan over vijf jaar?

“Het SER-advies moet antwoord geven op de vraag

“Dan is Richting toonaangevend speler in de

welke van de vijf voorgestelde scenario’s tot een

bedrijfsgeneeskundige markt, omdat we gaan

hogere arbeidsparticipatie leidt. Die keuze is op dit

voor effectiviteit. We werken samen met KPMG

moment nog niet gemaakt. Maar, het is ook niet

Plexus en TNO en kunnen straks aantonen: dit

nodig te wachten op de SER, we kunnen nu gewoon

is de diagnose, dit gaat het kosten, zolang gaat

beginnen. Zoals gezegd: de beroepsgroepen in de

het duren en dit wordt het resultaat. We maken

keten moeten beter samenwerken en de regie op de

duidelijk wat wél en niet werkt.

behandeling moet verbeterd worden. Pas dan is de
impact op schadelastbeheersing groter.”

In het vak moet er iets gebeuren. En dan kunnen
alle partijen het eng vinden, maar hoe eng is het

Hoe groot acht je de kans dat je met Richting

om te blijven doen wat je nu doet? De marges in

deze knelpunten gaat oplossen?

verzekeringen worden steeds kleiner. Zeker als

“Dat beantwoord ik met een wedervraag: Hoe

de crisis afneemt, zul je zien dat de schadelast

groot acht je de kans dat het zo doorgaat? Alles zit in

zal stijgen omdat mensen zich weer ziek durven

crisis. Dat is het begin van verandering. Ik weet niet

melden. Richting moet je zien als de TomTom in

hoe snel het gaat, maar werkgevers worden zich

de arbeidsgerelateerde zorg: regisseren naar de

steeds bewuster van het feit dat ze een financieel

juiste interventies, zodat mensen sneller weer

risico lopen. Arbeidsgerelateerde zorg moet daarom

duurzaam aan het werk kunnen.” n

ingericht worden met het doel dat mensen langer
gezond en inzetbaar blijven.”

CS Verbindt!
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De ‘verlengde arm’
wint terrein
Het aantal bedrijfsartsen neemt steeds verder af.
Het wordt dan ook een uitdaging om de
bedrijfsarts slim in te zetten. Het werkmodel dat
steeds meer terrein wint, is het casemanagement
met gedelegeerde taken van de bedrijfsarts, ook
wel ‘verlengde-arm-model’ genoemd.

In de jaren daarna zijn er verschillende nieuwe
modellen van verzuimbegeleiding uitgeprobeerd
en zijn er ook heel wat modellen gesneuveld.
Verzuimbegeleiding met een medisch leek op de
stoel van de bedrijfsarts is achterhaald en ook de
vorm waarbij de casemanager alle regie mocht
nemen en de bedrijfsarts volledig buiten spel

Frans van den Nieuwenhof, directeur VerzuimConsult

werd gezet, is niets geworden. Vanuit juridisch
perspectief blijft de bedrijfsarts immers verant-

De NVAB Leidraad ‘Casemanagement bij ziekte-

woordelijk voor ‘het geheel van de arbeids-

verzuimbegeleiding’ (juni 2013) en de al wat

gezondheidskundige advisering, de afstemming

oudere Leidraad ‘Samenwerking bedrijfsarts &

van de diverse onderdelen daarvan en de daarop

casemanager’ (2012) bieden casemanagers en

gebaseerde adviezen aan werkgever en

bedrijfsartsen een stevig fundament om een

werknemer’.

zorgvuldige en effectieve samenwerking op te
bouwen. Daarmee steekt de bedrijfsartsen-

De afgelopen jaren is het aantal bedrijfsartsen

vereniging haar kop niet in het zand, maar steunt

fors afgenomen en ook de komende jaren zal

en stimuleert zij een ontwikkeling die steeds meer

door vergrijzing en onvoldoende jonge aanwas

terrein wint. In dat kader werden onlangs bedrijfs-

het aantal sterk slinken. Het wordt een uitdaging

artsen opgeroepen om samen met casemanagers

om de bedrijfsarts slim in te zetten en zijn

verdere samenwerking en afspraken vorm te geven.

toegevoegde waarde tijdens de re-integratie
optimaal te benutten. Het werkmodel dat,

Verzuimbegeleiding zonder arts?

ondersteund door de eerder genoemde leidraden

Al meer dan tien jaar geleden waren er

van de NVAB, steeds meer terrein wint, is zoals

re-integratiebedrijven, casemanagementbureau’s

gezegd de ‘verlengde arm’.

en arbodiensten die de bedrijfsarts uit de frontlinie
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haalden, geïnspireerd door hippe invalshoeken als

Delegeren aan casemanager

‘demedicalisering’, ‘verzuim daar kies je voor’ en

De bedrijfsarts, bij voorkeur aangesloten bij een

‘veel verzuim is niet-medisch van aard’. Vanuit

gecertificeerde arbodienst, mag een groot aantal

politieke hoek kwamen er opvallende uitspraken

taken aan een niet-medisch geschoolde case-

die als katalysator werkten bij deze aanpassing. In

manager van diezelfde arbodienst delegeren.

oktober 2003 was er een staatssecretaris, Mark

In de meest recente leidraad staat zelfs dat de

Rutte genaamd, die beweerde dat verzuimbege-

bedrijfsarts, onder strikte voorwaarden, het

leiding ook wel kon zonder arts. Hij verkondigde

verrichten van lichamelijk onderzoek en het

dat niet de bedrijfsarts, maar de directe chef de

bepalen wanneer een vervolgcontact nodig is,

werknemer het snelst aan het werk kan krijgen.

mag overlaten aan een ander. Een aantal taken

De casemanager werkt
volgens strakke protocollen
die door de bedrijfsarts en de
arbodienst zijn opgezet.

blijven voorbehouden aan de bedrijfsarts zelf, zoals

‘niet zelf interpreteren’ in de praktijk een sterk

de belastbaarheid beoordelen, verwijzen voor

fundament onder zorgvuldige en doeltreffende

behandeling, medische informatie opvragen en het

verzuimbegeleiding.

melden van beroepsziekten.
De casemanager werkt volgens strakke protocollen

Route naar werkhervatting

die door de bedrijfsarts en de arbodienst zijn

Hoe werkt dit in de praktijk? De casemanager

opgezet. En die periodiek worden geëvalueerd en

verzamelt alle belangrijke informatie die nodig is om

zo nodig bijgesteld. Daarmee wordt geborgd dat de

een adequate Probleemanalyse te kunnen maken.

casemanager alle belangrijke achtergrondinformatie

Daarbij wordt er niet alleen aandacht geschonken

in kaart brengt en de verzamelde gegevens niet zelf

aan de beperkingen die de werknemer ervaart,

interpreteert.

maar wordt er zorgvuldig, stap voor stap,
geïnventariseerd welke factoren een rol hebben

Niet zelf interpreteren

gespeeld bij het ontstaan van de beperkingen.

Het niet zelf interpreteren van verzamelde
informatie is eigenlijk het meest belangrijke

Ook onderzoekt de casemanager samen met de

uitgangspunt van de regels rond taakdelegatie.

werknemer de meest geschikte route om terug te

Het is voorbehouden aan de bedrijfsarts om de

keren in het arbeidsproces. Daarbij zijn ‘draagvlak

medische kant van de re-integratie te bewaken en

creëren’ en ‘weerstand vermijden’ belangrijke

daarbij alle verkregen medische en privacygevoelige

factoren die het succes van een re-integratiestart

informatie te beheren. Hoewel de NVAB Leidraad

bepalen. Het is de bedrijfsarts die de informatie

hier niet eenduidig in is (oordeel vormen na

analyseert en erover waakt dat er geen traject wordt

anamnese en lichamelijk onderzoek mag

opgestart dat slecht is voor de werknemer. Aan de

gedelegeerd worden) blijkt het uitgangspunt

hand van de gemaakte analyse wordt een advies

CS Verbindt!
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gegeven over de stappen die de werkgever moet

Werkgever en werknemer hebben

zetten om de werknemer weer gezond terug te

gedeelde belangen op drie niveaus.

laten keren in het werk. Deze zogenaamde ‘route
naar werkhervatting’ is ook onderdeel van de
Probleemanalyse en stelt de werkgever in de
gelegenheid om samen met de werknemer een
effectief plan van aanpak op te stellen.

Multidisciplinaire aanpak werkt
Vanaf de start van een Poortwachtertraject samen
werken aan de re-integratie heeft niet alleen vele
voordelen, het doet ook recht aan de vaak complexe
achtergronden van arbeidsverzuim. Een multifactoriële probleemanalyse opstellen vergt een

bron: VerzuimConsult BV

multidisciplinaire aanpak. Het begeleiden van een
re-integratietraject gaat immers veel verder dan een
medische beoordeling en behandeling. Ook op
niet-medisch vlak spelen er zaken die de terugkeer
naar werk beïnvloeden.
Het koppelen van de medische kennis van de
bedrijfsarts aan de expertise van de casemanager,
binnen de structuur van een gecertificeerde
arbodienst, biedt toegevoegde waarde in de markt.
Zeker nu de NVAB deze ontwikkeling stimuleert en
bedrijfsartsen met casemanagers samenwerkingsafspraken laat maken.

Oog voor belangen werkgever én werknemer
Door samen te werken kunnen de belangen van
werknemers en werkgevers goed in de gaten
gehouden worden. Voor werknemers is belangrijk:
herstel van gezondheid, behoud van werk en
inkomen. De belangen van werkgevers zijn: behoud
van productiviteit, verlaging van kosten, voorkomen
van schade.
Gedurende het gehele terugkeerproces volgen de
bedrijfsarts en de casemanager gezamenlijk alle
stappen die er gezet worden. Waar nodig wordt
er bijgestuurd. Op die manier wordt er veilig en

Hier had
uw advertentie
kunnen staan!

verantwoord gere-integreerd. Samen bewaken van
de werkgevers- en werknemersbelangen vergroot

Het volgende nummer staat gepland voor 27 juni.

de effectiviteit van re-integratietrajecten en haalt

Wilt u adverteren? Of sponsor worden van het
VeReFi Congres in september?

het beste uit de bedrijfsarts en de casemanager. n

Neem contact op met Dita Smit: 06 516 88 966
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Toen ik de vraag kreeg voorgelegd of ik iets wilde

Bij mij roept dat de vraag op: wat maakt überhaupt

schrijven over het Eigen Regie Model, dacht ik:

dat je van alles zelf wilt? Als je kijkt naar de uitstroom-

“Wat is dat eigenlijk, eigen regie?” Via Google kom

curve ZW en de lage kansen op terugkeer naar Eigen

je al snel uit bij het volgende:

Werk naarmate het verzuim langer dan een maand
of zes duurt, dan is mijn stelling: haal zo snel mogelijk

•

•

•

De organisatie heeft de ‘volledige’ regie over het

nadat duidelijk wordt dat Eigen Werk geen optie is

verzuimproces;

en uiterlijk na drie maanden, de verzuimbegeleiding

Leidinggevenden zijn verantwoordelijk voor de

weg bij de leidinggevende. Leidinggevenden – zo ziet

verzuimbegeleiding. De organisatie heeft zelf

de praktijk eruit – hebben het al veel te druk met hun

regie over de randvoorwaardelijke zaken die in

normale verantwoordelijkheden in de dagelijkse gang

het verzuimproces aan bod komen;

van zaken. Verzuim erbij als extra verantwoording

De bedrijfsarts heeft slechts een adviserende rol

is voor velen teveel, te moeilijk en ook te ver weg

aan de leidinggevende en de medewerker en is

van de dagelijkse praktijk.

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

RE SULTA AT

aan het woord

Kies de beste partners
voor het hoogste

geen beslisser in het verzuimproces.

Kies de beste partners
Deze beschrijving neem ik als uitgangspunt voor

Mijn advies zou zijn: kies op basis van gezond

mijn schrijvelarij. Mij valt als eerste op, dat er

verstand wat je zelf wilt en kunt en zoek de beste

blijkbaar situaties zijn van ‘onvolledige’ regie, want

partners voor de invulling van de overige verantwoor-

anders voegt ‘volledig’ weinig toe. Wel bijzonder

delijkheden. Het proces rondom verzuim is complex,

als je als organisatie niet de ‘volledige’ regie hebt,

er zijn vele actoren, grote belangen. Met de beste

want dan laat je of iets liggen of je draagt een deel

partners en met je eigen optimale, haalbare inzet als

van de regie aan een ander over.

werkgever scoor je het beste Resultaat. En daar gaat
het om. Kies je beste partner voor premiescans, de

Als uitgangspunt heb je m.i. altijd Eigen Regie:
•

Wat kun je/wil je zelf?

•

Wat laat je anderen doen?

•

Wat besluit je daarover?

beste partij voor bezwaar en beroep, de beste
arbeidsdeskundige, de beste bedrijfsarts.

Beste is: beste voor het hoogste Resultaat

Waarom wil je alles zelf doen?

(waarbij de kale prijs van uitvoeringskosten

Vooral goed weten wat je wel en niet kunt, is van

een fractie is van de macrokosten van verzuim:

groot belang. Wat je niet kunt, moet je niet zelf

goedkoop = duurkoop).

doen. Mijn waarnemingen:
•

•

Ik zie veel werkgevers worstelen met het
Eigen Regie Model.

En als je keuzes maakt, maak een model voor 12 jaar

Ik zie veel leidinggevenden worstelen met hun

verzuim. Kijk door een varifocale lange-termijn-

verantwoording in de verzuimbegeleiding.

schadelastbeheersings-bril in plaats van een leesbril
met een Poortwachterkoker.

CS Verbindt!
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Linksom of rechtsom,
ieder bedrijf betaalt
de eigen schade
Jeroen Breen is actuaris AG en
directeur van het Koninklijk Actuarieel
Genootschap & Actuarieel Instituut.
Marjol Nikkels sprak met hem over de
cijfermatige kant van verzuim en
arbeidsongeschiktheid en de zin en
onzin van het hybride systeem.
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We zien dat veel bedrijven die eerst eigen-

IVA terecht moeten komen. Ik denk dat ze bij het UWV

risicodrager waren nu weer terugkeren naar het

niet zo snel tegen werknemers zullen zeggen dat ze

publieke stelsel. Is dat een goed idee?

nooit meer aan de slag zullen komen. Dus worden

“Ik begrijp dat er bedrijven zijn die terug gaan naar het

deze werknemers WGA 80-100 gekeurd en komen

UWV; ze krijgen daar immers een ogenschijnlijk lagere

ze daarmee voor rekening van de verzekeraar. “

premie en hun schadelast over de afgelopen jaren blijft
achter bij de verzekeraar. Dat lijkt heel mooi, maar is het

Dus eigenlijk zeg je: het UWV durft niet te zeggen

niet. Ook bij het UWV (dus in het publieke stelsel) zal

dat iemand nooit meer kan deelnemen aan het

de premie in de loop der jaren gewoon weer stijgen

arbeidsproces, ook al ligt het er soms heel dik

naar het oude niveau. Linksom of rechtsom betaalt de

bovenop.

werkgever uiteindelijk zijn eigen schade.

“Ik denk dat iedereen wel voorbeelden uit de eigen
omgeving kent. Waarom hebben bedrijven als IVA Claim

Bij kleinere werkgevers is dat minder het geval, omdat

en WGA Control zo’n big business? Het antwoord is:

bij hen de toevalscomponent op schade groter is dan bij

omdat veel werknemers medisch objectief gezien wel

grote bedrijven. Daardoor betalen ze in het publieke

degelijk IVA zijn. Je kunt na een half jaar in veel gevallen

bestel een wat meer generieke premie die behoort bij

al vaststellen of de persoon nog in aanmerking komt

een bedrijf van vergelijkbare grootte.”

voor werk of niet.

Werkgevers betalen bij een overstap naar het UWV

Kijkend naar het systeem wat is opgetuigd, is het goed

initieel een minimumpremie omdat ze als ‘schoon’

om vast te stellen wat ieders rol is. Het lijkt een goede

bedrijf gezien worden.

ontwikkeling dat zo weinig mensen in de IVA zitten,

“Het zijn echter vaak geen ‘schone’ bedrijven; er zijn

want ogenschijnlijk doen we er dan alles aan om mensen

arbeidsongeschiktheidsgevallen. Ze gaan alleen met de

toch weer in het arbeidsproces te krijgen, maar is dat het

actieven over naar het UWV en alle lopende schade-

eerlijke verhaal? Werknemers die 80-100% WGA zijn,

gevallen blijven achter bij de verzekeraar. En diezelfde

kunnen vaak helemaal niks meer.”

verzekeraar mag vandaag de dag nauwelijks informatie
opvragen en moet daardoor de facto met een soort

Het hybride systeem

black box werken. Het is vanuit die optiek voor

Vanuit het Koninklijk Actuarieel Genootschap heb

verzekeraars een zeer onaantrekkelijke markt en

je gekeken naar het hybride systeem voor de WGA.

sommige stoppen er dan ook terecht mee.

Ik weet nog goed hoe het ontstaan is. We kwamen
vanuit de recessie in 2004 en men wilde niet in één
keer overschakelen naar een private verzekering.
De overgang van een omslagstelsel naar rente-

Statistisch gezien zouden
er veel meer mensen in de
IVA moeten zitten

dekking is immers duur. Denk je dat de overheid
spijt heeft dat ze geen andere keuze heeft gemaakt?
“Ik vind het hybride stelsel op zich prima, maar de
manier van opereren is wat mij betreft verre van
optimaal. Ik had verwacht dat het aantal werkgevers
dat in het publieke bestel zou blijven, gaandeweg zou
afnemen totdat er nauwelijks nog een publiek bestel
zou overblijven. Dat is niet gebeurd. Juist de grote
bedrijven en bedrijven met een laag risico stapten eruit.

De premies bij verzekeraars zijn fors gestegen omdat er

Theoretisch bezien zou de omslagpremie dan stijgen,

minder werknemers in de Inkomensverzekering voor

want een kleiner wordende groep draagt een slechter

Volledig en duurzaam Arbeidsongeschikten (IVA)

wordend risico. Op enig moment is dat uittreden

terecht zijn gekomen dan verwacht. Dat is op zich raar,

gestabiliseerd en zie je nu naar het publieke bestel

want statistisch gezien zouden veel meer mensen in de

terugtredende bewegingen.

CS Verbindt!
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Aan de andere kant worden verzekeraars

op individuen gericht, maar met de bulkbenadering

geconfronteerd met een enorme schadelast door de

gaan ze het niet redden. Arbeidsongeschikt worden of

hoge instroom in WGA 80-100%. De premies moeten

zijn, wil je niet, dat overkomt je. Alle partijen die zich

omhoog en bedrijven gaan weer terug naar het

hiermee bezighouden zouden erop gericht moeten

publieke bestel, terwijl de schade bij de verzekeraar

zijn de werknemer weer aan het werk te krijgen en

achterblijft. Vanaf 1993 is de sociale zekerheid

wanneer dat niet lukt duidelijkheid te verschaffen

afgebrokkeld en steeds meer op het bordje van

over de ontstane situatie. Dat is voor alle partijen van

werkgevers en werknemers terechtgekomen. Wat dat

belang en zou primair het doel moeten zijn.”

betreft is wat er nu gebeurt een trendbreuk: we gaan
weer terug naar het publieke bestel. In dat opzicht

Wij zeggen vaak: je moet ze voorstellen aan een

functioneert het systeem niet goed of zelfs slecht: het

werkgever en zorgen dat ze met subsidie aan de

draagt niet bij tot het doel wat men voor ogen had.”

gang komen. Daarvoor hebben we ‘Cylin werkt!’
ontwikkeld, maar het is moeilijk om dat van de

Werknemers zijn geen sprinklerinstallaties

grond te krijgen. We zijn er klaar voor, maar

“Ik denk echt dat verzekeraars zich onvoldoende

verzekeraars moeten er wel in meegaan.

hebben gerealiseerd dat het verzekeren van arbeids-

“Het gaat om geld. Maak inzichtelijk om hoeveel geld

ongeschiktheid iets anders is dan het verzekeren

het gaat. Schadebehandelaars denken niet in win-win-

van huizen. Voor een brandverzekering kun je een

win. Als verzekeraars echt iets willen doen aan schade-

inspecteur naar een gebouw sturen om te kijken of er

lastreductie, dan moeten ze met de juiste partijen aan

sprinklerinstallaties zijn. Maar bij arbeidsongeschikt-

de slag gaan. Dat vraagt een andere manier van werken

heid heb je het over mensen, over werknemers.

door verzekeraars. Laten we kijken wat die arbeids-

Verzekeraars houden zich te weinig bezig met schade-

ongeschikte persoon nog wel kan.”

lastbeperking in de zin van werknemers weer aan de
slag zien te krijgen. Er zijn wel diverse initiatieven
genomen, maar dat zijn er onvoldoende. Bovendien
zijn die pas gekomen toen de schade al sky high was.

Zinvolle sommen

Het huidige systeem kent teveel
beperkingen en hobbels

Mijn stelling is: stel zo snel mogelijk de verwachte
schadelast vast bij geen interventie en bepaal
vervolgens wat het rendement zou kunnen zijn van
succesvolle interventie. Overigens geldt dat ook voor
bedrijven, ook hier is te weinig inzicht in de kosten van

Als je een tip zou mogen geven aan het kabinet,

verzuim. Waar staan bijvoorbeeld de kosten voor ziekte

wat zou die dan zijn?

en arbeidsongeschiktheid op de balans? Stel dat je 10%

“Ga samen met UWV en verzekeraars om tafel zitten,

kunt bezuinigen op je ziekteverzuim, weet je dan wat

doe de deur dicht en ga een witte-rooksessie aan. De

dat betekent op de lange termijn? Dat zijn zeer zinvolle

deur gaat pas open als het doel is bereikt: ervoor zorgen

sommen waarmee het financiële inzicht wordt

dat het systeem vlotgetrokken wordt. Er zijn nu teveel

vergroot. Ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid

beperkingen en hobbels. Verzekeraars mogen nu niets

wordt vaak aangevlogen vanuit P&O en op zich is dat

vragen en kunnen dus alleen maar uitkeren, terwijl de

natuurlijk prima, echter daarmee wordt de financiële

bedoeling zou moeten zijn de arbeidsongeschikte

impact veelal onderbelicht.”

werknemer zo snel mogelijk weer aan de slag te
krijgen. Heel belangrijk is het de werknemer zo snel
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Maar als een verzekeraar op die manier naar

mogelijk duidelijkheid te geven over zijn situatie: IVA,

verzuim moet kijken, dan betekent dat dat ze

omscholen of wat dan ook. Dat is een win-win-win-

een-op-een de dossiers in moeten en dat is nieuw

winsituatie voor alle partijen: de werknemer, het UWV,

voor verzekeraars, die kijken altijd naar de massa.

de werkgever en de verzekeraar en daarmee de BV

“Ja, dat klopt, verzekeraars zijn over het algemeen niet

Nederland. n

Hulp voor zieke
Poolse werknemers
Sinds de toetreding tot de EU in mei 2004 is Polen het
belangrijkste herkomstland van immigranten. Inmiddels
werken er zo’n 200.000 Polen voor kortere of langere
tijd in Nederland. Poolse werknemers die ziek worden
hebben dezelfde rechten en plichten als Nederlandse
werknemers. Maar hoe maakt u duidelijk wat er van hen
verwacht wordt als u de taal niet goed spreekt? Dan
kunnen Kasia Schoonheim-Stypulkowska of Alina Pielczyk
u van dienst zijn.

werk doen of een tijdje minder uren werken. Dat
is een onbekende wereld voor Poolse werknemers:
zij denken ‘ziek is ziek’.
Is de werkgever niet goed bekend met de Poolse
taal, dan is dat lastig om uit te leggen en dan kom ik
in beeld. Ik kan om te beginnen een inschatting van
de situatie maken: Gaat het om een griepje, speelt
er een arbeidsconflict, is er sprake van psychische
klachten of rugklachten? Als geboren Poolse ken

Als een Poolse werknemer ziek wordt, is er een

ik de taal, maar ook de cultuur en de regels die ze

aantal problemen:

gewend zijn. Dus dat praat een stuk makkelijker.

•

Ze kennen de regels in Nederland niet en weten

Ik kan dan helpen zo snel mogelijk voor de juiste

niet welke rechten en vooral welke plichten ze

begeleiding en een snelle re-integratie te zorgen.”

hebben.
•

Kasia SchoonheimStypulkowska

•

De taal is een probleem: vaak is het lastig

VeReFi mogelijkhedenwijzer

communiceren met iemand die geen of beperkt

Leest en spreekt u als werkgever wel Pools? Dan is

Nederlands of Engels spreekt.

de Poolse VeReFi Mogelijkhedenwijzer wellicht iets

Ze weten niet hoe en waar ze zich moeten

voor u. Deze wijzer helpt een inschatting te maken

ziekmelden en betermelden.

van de situatie en een verzuimgesprek te voeren met
de werknemer.

Kasia werkt sinds kort voor CS Opleidingen. Zij is
tolk/vertaalster en casemanager Regie op Verzuim

Voor meer informatie kunt u bellen met Kasia:

en kent dus als geen ander de verschillen tussen de

(055) 843 5410 of Alina: (0488) 453 711.

Nederlandse en Poolse gang van zaken bij ziekte en
arbeidsongeschiktheid. Zij vertelt: “In Polen ga je
als je ziek bent naar de huisarts. Die schrijft dan een

Sytuacje szcze
gólne przy zgłas
chorobowego
zaniu

briefje, dat je zolang ziek bent gemeld. Dat levert de

Pracownik zgłasz
a często chorob
nie ma ochoty
owe, ponieważ
pracować, albo
musi być w domu,
ponieważ spodzi
ewa się wizyty
albo dziecko
chore, itd.
jest

werknemer dan bij de werkgever in en dat is dat. Er
Alina Pielczyk

Pracownik zgłasz
a chorobowe
z powodu konflik
w pracy.

VeReFi
Drogowskaz
Możliwości

wordt hem op het hart gedrukt vooral lekker uit te
zieken. De werkgever betaalt de eerste 33 dagen,

Pracownik zgłasz
a chorobowe
z powodu
dolegliwości
psychicznych
albo bóli krzyża
.

Rola tego Drogowskazu

daarna valt de werknemer onder het ziekenfonds.
Dan komt wel een verzekeringsarts van de ZUS
langs, het Poolse UWV, om te controleren of je
inderdaad recht hebt op een uitkering.

W przypadku, kiedy pracownik zgłosi chorobowe,
jest ważnym, aby jak najszybciej stwierdzić powagę
sytuacji. Czy chodzi o krótko- czy długotrwałą
absencję chorobową, czy jest potrzebne
przystosowanie stanowiska/charakteru pracy, czy jest
potrzebna interwencja ekspertów? Ważnym jest, aby
nie skupiać się na chorobie, tylko na możliwościach
do pracy jakie pracownik posiada.Ten Drogowskaz
Możliwości ma w tym pomóc.

In Nederland is het natuurlijk heel anders. Hier
moet de werkgever twee jaar doorbetalen en
wordt er veel meer gekeken naar wat je dan nog
wel kunt. Misschien kan de werknemer ander
CS Verbindt!

Pracow

W celu określenia sytuacji, wyróżniamynik
pięćjest
kategorii:
niezdolny do
pracy za sprawą
osób trzecich
1. Pracownik może wykonywać swoją
pracę, (n.p.
ale zachorował
wypadek).
na krótki okres czasu.
2. Pracownik może wykonywać swoją pracę, ale potrzebne
Pracownik odmaw
jest przystosowanie stanowiska/charakteru
pracy.
ia udzielenia
informacji o
swoich
ościac
3. Pracownik nie może wykonywaćmożliw
swojej pracy,
ale h
może
do pracy.
wykonywać (ze wsparciem) inną funkcję.
4. Pracownik będzie przypuszczalnie chory przez dłuższy
Pracow
daje do zrozum
okres czasu i nie ma możliwościnik
pracy.
ienia, że nie chce
współpracowa
5. W tym momencie ocena sytuacji
nie jestćmożliwa.
w związku

z reintegracją.

Pracownik dzwoni i zgłasza chorobowe

Dokonaj oceny możliwości

Pracownik dzwoni i zgłasza chorobowe

Kategoria 1

Pracownik dzwoni w nieodpowiednim momencie? Powiedz mu,
że oddzwonisz jeszcze tego samego dnia!
Okaż zainteresowanie i zrozumienie, a także wysłuchaj z uwagą co
się z pracownikiem dzieje. Zadaniem jest ocena powagi choroby i
jakie możliwości do pracy dana osoba w tym momencie posiada.
Osoba, która nie może przyjść do pracy, może jest w stanie
wykonywać pracę w domu.

Pytania

Polen denken: ziek is ziek

Co zrobić?

Pracownik nie
zgłasza chorob
owego osobiś
tylko robi to
cie,
za pomocą smsa,
maila albo partne
ra.

• Jak się czujesz?
• W jaki sposób mogę ci pomóc, abyś wznowił pracę?
• Co jesteś w stanie robić? Możesz chodzić, jeździć, siedzieć, stać?
• Kiedy spodziewasz się wrócić do pracy?
• Czy masz zaległe zadania w pracy, które trzeba przejąć?

Zakończenie rozmowy
• Życzę ci szybkiego powrotu do zdrowia i zadzwonię za x dni,
aby usłyszeć jak się czujesz.
• Albo: Niedługo do ciebie zadzawonię albo wstąpię na
chwilę. Istnieje również możliwość, że zadzwoni do ciebie
casemanager*. Pod jakim numerem telefonu jesteś dostępny?
Masz również adres e-mailowy? (kontrola danych adresowych)

Kolejna rozmo

Zwróć mu uwagę,
że ma obowiąz
ek pracować, poniewa
inaczej nie ma
ż
prawa do wypłaty.
Wyjaśnij, że musi
pracy albo wziąć
przyjść do
urlop. Sprawdź
czy jest mowa
urlopie, takim
o szczególnym
jak urlop w nagłych
przypadkach
opiekuńczy.
albo urlop
Zadbaj, żeby pracown
ik jeszcze tego
samego dnia stawił
się w pracy, aby
o tym porozma
wiać. Poinform
istnieją wątpliwo
uj go, że
ści co do tego
zgłoszenia chorobo
Nadal twierdzi,
wego.
że jest chory? Skonsult
uj się natychm
z casemanagerem.
iast
On/ona może
wtedy podjąć
pracownikiem
kontakt z
i sprawdzić czy
jest
potrzebn
u lekarza medycyn
a pilna wizyta
y pracy.
Poinformuj caseman
agera. W ciągu
trzech tygodni
być sporządzona
musi
analiza problem
u i plan działania
skierowanie do
oraz
odpowiednich
specjalistów.
Poinformuj caseman
agera. On/ona
może sprawdz
istnieje możliwo
ić czy
ść uzyskania odszkod
owania od osób
trzecich (regres).
Poinformuj caseman
agera. On/ona
może wezwać
na wizytę u lekarza
pracownika
medycyny pracy
w celu oceny
chorobowego.
Poinformuj natychm
iast casemanagera.
Wyjaśnij pracown
że jest ustawow
ikowi,
o zobowiązany,
aby zrobić wszytsko
szybkiej reintegra
w celu
cji i, że inaczej
nie otrzyma wypłaty.

wa z chorym

pracownikiem
Dowiaduj się regularn
Czy powód absencji chorobowej
jest jasnyiei jak
czypracown
jest
ik się czuje. Wykaż
zainteresowanie.
Miej cel
on krótkotrwały? Zapytaj, kiedy
pracownik
spodziewa
przed oczami,
mianowicie odpowie
i szybki powrót
do
dni
się powrócić do pracy i poinformuj,
że pracy.
w międzyczasie
Dowiedz się czy
wcześniej ustalone
uzgodni
zostałyPodotrzym
zadzwonisz, aby usłyszeć jakenia
się czuje.
tygodniu
ane.zawsze
Oceń czy pracown
znajduje się w
ik nadal
tejmoże
samejzostać
ponownie zadzwoń. Casemanager
włączony
kategori
i. Jeżeli jest on
częściow wykonyw
w stanie
ać
od czwartego dnia chorobyoi doradzać
w sprawie
dalszych
swoją pracę
(kat. 2), wtedy
pracownik stawił
zadbaj, żeby
się w pracy.siedem
kroków. Kategoria 1 może trwać
maksymalnie
dni.
Nie może
wykonywać swojej
ale jest w stanie
wykonywać inną
pracy,
funkcję (kat. 3)?
są dalsze kroki.
Wyjaśnij jakie
Zawsze utrwal
uzgodnienia na
piśmie.
Kategoria 2

tu

Poinformuj go,
że ma obowiąz
ek zgłosić chorobo
chyba, że nie ma
we osobiście
takiej możliwo
ści, jak w przypad
szpitalu.
ku pobytu w

Czy jest

mowa
o częsty
Zadbaj, żeby pracownik stawił
się w pracy
i przywróć
ch zgłoszeniach
chorobowych
? które jest w stanie
go częściowo do tych obowiązków,
W momencie kiedy
pracowni,ikżewróci
wykonywać. Poinformuj, że go
potrzebujesz
weźmiesz
do pracy, porozma
nim i powiedz
wiaj z
szczerze, że Pracownik
pod uwagę jego ograniczenia zdrowotne.
pozostaje
zauważono,
iż często jest nieobec
Zapytaj co można
ny.
zrobić, aby
częściowo na chorobowym,
do momentu,
kiedy
będzie
w
temu
zapobiec
wyrzutów.
, ale nie rób mu
jestpracę.
potrzebne przystos
stanie w 100% wykonywaćCzy
swoją
owanie stanowis
charakteru pracy?
ka/
Czy doświadcza
utrudnień w pracy?
dnia oceń jak przebieg
Na koniec
ł dzień pracy.

Czy ktoś wrócił
do pracy po długot
absencji chorob
rwałej
owej?

Opowiedz pracown
ikowi o ewentua
lnych zmianac
w międzyczasie
h, które
miały miejsce.
Poproś go, aby
wystąpienia problem
w przypadku
ów, natychmiast
się do ciebie zwrócił.
Umów się, że po
kilku dniach ocenicie
, jak dana osoba
sobie radę w pracy.
daje

Casemanage

r chętnie Państw

u pomoże
Czy mają Państwo
pytania albo wątpliwo
ści? Naradźcie
z casemanagerem.
się
On/ona zna wszystki
e prawa i obowiąz
Państwa firmy
i pracownika. Wspólny
ki
m celem jest skróceni
okresu chorbow
ego i umożliw
e
ienie szybkiej reintegra
Leży to w interesie
cji.
firmy, ale również
w interesie samego
pracownika!

Kategoria 3

Wyjaśnij pracownikowi, że ma obowiązek wykonywać
** Wszystkie miejsca,
inną funkcję, jeżli istnieje taka
możliwość.
Poinformuj
gdzie użyto
wyrażeń pracowni
można odczytać
k/on/jemu,
casemanagera: on/ona sprawdzirównież
czy jest
potrzebna
diagnoza
jako
pracowniczka/ona/
jej.
od lekarza medycyny pracy. Casemanager może również
zlecić sprawdzenie możliwości przystosowania stanowiska/
charakteru pracy albo możliwości pracy w innej funkcji.

Wskazówki
• Nie przejmuj roli lekarza medycyny pracy!
• Wyjaśnij, że wspólnie szukacie możliwości jak najszybszego
powrotu do pracy.
• Daj pracownikowi możliwość wypowiedzenia się i ujścia
emocjom. Zachowaj spokój i nie wdawaj się w dyskusję. Jeżeli
pracownik opowie przebieg choroby, nie wpisuj tego do akt.
• Powitaj serdecznie pracownika po powrocie do pracy.
* Casemanager – osoba, która w imieniu pracodawcy kieruje wszystkimi
procesami związanymi z chorobowym i niezdolnością do pracy.

Kategoria 4 i 5
Przekaż akta casemanagerowi. On/ona uzyska diagnozę
od lekarza medycyny pracy i ustali, w jaki sposób będzie
prowadzona reintegracja*. Jeżeli rentegracja nie jest możliwa,
wtedy casemanager ustali czy przysługują prawa do zasiłku
chorobowego.

* Reintegracja – wsparcie pracownika w powrocie do pracy
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Werkgever aansprakelijk
voor re-integratie?
In de Wet WIA staat werk voorop: er is alleen
inkomensbescherming als er echt geen
mogelijkheden tot werkhervatting zijn. Het feit
dat een werknemer volgens de regels van de WIA
nog verdiencapaciteit heeft, wil niet zeggen dat
hij geen inkomensschade lijdt. Er wordt immers
een puur theoretische inschatting gemaakt van
het inkomen dat de werknemer ondanks zijn
beperkingen nog zou kunnen verdienen. En als
een werknemer inkomensschade lijdt, ligt een
aansprakelijkheidsclaim richting de werkgever
op de loer.

Mr. Stéphanie Heijtlager,
juridisch casemanager VeReFi Project Management (VPM)

Als voorbeeld een uitspraak van de Kantonrechter
Amsterdam2. Een werknemer stelt zijn ex-werkgever
Wie bij de WIA-beoordeling wordt ‘afgeschat’ op

(UWV) aansprakelijk op grond van art. 7:658 BW

0-35% arbeidsongeschiktheid, is volgens de regels van

(werkgeversaansprakelijkheid). De werknemer stelt

de WIA ‘arbeidsgeschikt’ en heeft geen recht op een

dat het UWV onvoldoende re-integratiemaatregelen

uitkering. Maar, het kan best zijn dat deze werknemer

heeft genomen om te voorkomen dat hij uiteindelijk

in de praktijk wel degelijk beperkingen heeft en dus

blijvend arbeidsongeschikt is geworden. Het UWV is

inkomensschade lijdt. Wordt iemand 35-80% arbeids-

tekortgeschoten in haar zorgplicht voor de re-integratie

ongeschiktheid beoordeeld, dan heeft hij wel recht op

van de werknemer. Ook heeft het volgens de

een WGA-uitkering, maar dan is het de vraag of hij zijn

werknemer ontbroken aan goede structuur in de

verdiencapaciteit inderdaad kan benutten. Is dat niet het

re-integratie en is niet voldoende gestuurd op

geval, dan wordt evengoed een flinke inkomensterugval

werkhervatting in een passende functie.

gemaakt.
De kantonrechter maakt korte metten met de vordering
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Meer aansprakelijkheidsclaims

van de werknemer. De kantonrechter stelt: “De

Wanneer een werknemer inderdaad inkomensschade

zorgplicht waarop werknemer zijn vordering baseert, is

ondervindt, bestaat de kans dat er een aansprakelijk-

niet de zorgplicht waarvoor artikel 7:658 BW beoogt

heidsclaim volgt van de werknemer richting zijn (ex-)

bescherming te bieden.” De kantonrechter vervolgt zijn

werkgever. De verwachting is dat deze claims steeds

oordeel: “Re-integratieverplichtingen van een werkgever

vaker zullen voorkomen. Werknemers worden steeds

ontstaan nadat arbeidsongeschiktheid bij een werknemer

mondiger en ook letselschadeadvocaten (die vanaf

is ingetreden. Of UWV, en zo ja welke norm waarvoor

1 januari 2014 als vijfjarige proef op basis van ‘no cure,

artikel 7:658 BW bescherming beoogt te bieden, zij in dit

no pay’ mogen werken1) spelen hierin een belangrijke

geval zou hebben geschonden heeft de werknemer in het

rol.

geheel niet gesteld.”

1

2

Stcrt. 2013, 20779

Kantonrechter Amsterdam, 22 september 2009, LJN BK1894

Kennelijk onredelijk

Neem re-integratie serieus!

Het oordeel van de kantonrechter is duidelijk en stelt

Het feit dat de kantonrechter tot het oordeel komt

dat re-integratieverplichtingen pas ontstaan nadat de

dat het ontslag kennelijk onredelijk is, geeft aan dat

arbeidsongeschiktheid is ingetreden. In dit geval is

ook re-integratie-inspanningen van werkgevers

geen sprake van een concrete schending van normen

serieus genomen dienen te worden. Ongeacht de

of voorschriften door de werkgever. Wel oordeelt de

uitkomst toont deze zaak aan dat er een beweging

kantonrechter dat de re-integratie van werknemer

waarneembaar is dat werknemers op basis van

mislukt is als gevolg van het niet altijd even adequaat

aansprakelijkheidsrecht een beroep kunnen gaan

handelen van het UWV (hetgeen het UWV ook heeft

doen op de re-integratieverplichtingen van de

erkend). Vervolgens stelt de kantonrechter dat de

(ex)werkgever.

werknemer naar verwachting niet meer de mogelijkheid heeft om zijn oude salarisniveau te bereiken. Zijn

De inkomensachteruitgang van (gedeeltelijk)

medische beperkingen en zijn leeftijd maken de kans

arbeidsongeschikte werknemers, en de in de praktijk

op een andere baan klein. Op basis van deze veronder-

vaak moeilijke positie op de arbeidsmarkt, kunnen

stellingen acht de kantonrechter het ontslag wel

ertoe leiden dat de werknemer in de toekomst steeds

kennelijk onredelijk conform art. 7:681 BW en wijst

vaker een aanvullende schadevergoeding zal eisen of

een schadevergoeding toe.

nakoming vordert van de re-integratieverplichtingen
van zijn werkgever. De werkgever dient zich er dan

Zorgplicht

ook van bewust te zijn dat het niet nakomen van zijn

In deze zaak staat de vraag centraal of de werkgever zijn

re-integratieverplichtingen naast sociaalrechtelijke

zorgplicht heeft geschonden door het niet behoorlijk

gevolgen (loonsanctie), tevens civielrechtelijke

nakomen van zijn re-integratieverplichtingen. De

gevolgen kan hebben (aansprakelijkheidsclaim

kantonrechter oordeelt mijns inziens terecht dat dit niet

werknemer). n

het geval is. De werknemer is niet arbeidsongeschikt
geworden door het niet-naleven van re-integratieverplichtingen van de werkgever. Het gaat bij een
schending van de zorgplicht immers om het voorkomen
de werkomgeving.

Hoe wordt het verdienvermogen
vastgesteld?

De werknemer had moeten stellen en bewijzen dat

De verzekeringsarts stelt vast wat een werknemer met zijn

zijn arbeidsongeschiktheid het gevolg was van een

gezondheid wel en niet kan. Met deze informatie kiest de

schending van de zorgplicht door het UWV. In dat

arbeidsdeskundige drie soorten geschikte functies (met

geval had de werknemer aanvullend schadevergoeding

tenminste drie arbeidsplaatsen) en kijkt wat de werknemer

kunnen eisen voor het niet nakomen van re-integratie-

hiermee kan verdienen. Hiervan neemt hij de functie met

verplichtingen door het UWV. Indien de arbeids-

de middelste loonwaarde (‘restverdiencapaciteit’). Het

ongeschiktheid van de werknemer in de arbeidssfeer

verschil tussen de restverdiencapaciteit en het loon dat de

van letsel en andere risico’s verbonden aan het werk en

is ontstaan, dan rust er volgens de Hoge Raad een

werknemer verdiende voordat hij ziek werd, bepaalt het

zwaardere re-integratieverplichting op de werkgever .

arbeidsongeschiktheidspercentage. Het arbeidsongeschikt-

Deze verzwaarde re-integratieverplichting kan

heidspercentage geeft dus aan wat de werknemer in

vervolgens weer een rol spelen bij bijvoorbeeld de

theorie nog kan verdienen met werk. Het zegt niets over

hoogte van de schadevergoeding op grond van art.

de ernst van de arbeidsongeschiktheid en de daarbij

7:658 BW, of bijvoorbeeld in het kader van een

behorende beperkingen.

3

ontslagvergoeding.

3

Hoge Raad 13 december 1991, NJ 1992, 441
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Ziek zijn
in Frankrijk
betekent de
helft minder
inkomen

Sociale zekerheid bij ziekte en arbeidsongeschiktheid
in Frankrijk is op een andere wijze vormgegeven dan in
Nederland. Het algemene (publieke) stelsel van sociale
zekerheid wordt voornamelijk gefinancierd door
premies en bijdragen op de lonen. De andere
financieringsbronnen zijn belastingen en een algemene
sociale bijdrage door de inwoners van Frankrijk.
Daarnaast is elke inwoner van Frankrijk verzekerd bij
het ziekenfonds, het Social Sécurité. Voor deze
ziekteverzekering moet een premie worden betaald.
De ziekteverzekering dekt zowel de uitgaven voor
medische hulp als inkomensachteruitgang wanneer
de werknemer door ziekte niet kan werken.

Stelt u zich eens voor: u opent ’s ochtends de gordijnen
en heeft een prachtig uitzicht over het zonovergoten
landschap aan de Côte d’Azur. U heeft van uw droom
werkelijkheid gemaakt: wonen en werken in Frankrijk.
Maar wat gebeurt er als die droom verandert in een
nachtmerrie en u ziek wordt? Wat zijn dan uw rechten
en plichten en kunt u aanspraak maken op een sociaal
vangnet, vergelijkbaar met Nederland?

Maximaal drie jaar uitkering
In Frankrijk bestaat recht op een uitkering als gevolg
van ziekte of arbeidsongeschiktheid. De Ziektewetuitkering duurt in Frankrijk maximaal drie jaar en wordt
uitbetaald door het ziekenfonds. Alle Franse werknemers hebben recht op de wettelijke uitkering bij
ziekte, indien zij verzekerd zijn bij het Social Sécurité.
Er bestaat recht op ziekengeld, wanneer de werknemer
de bijdrage aan het ziekenfonds heeft betaald en
wanneer hij/zij heeft voldaan aan de gewerkte uren
tijdens de referteperiode.

50% van het laatstverdiende loon
Meldt de werknemer zich ziek, dan moet hij binnen
48 uur een ziekmeldingsformulier (arrêt de travail)
laten tekenen door de huisarts of specialist. Op dit
formulier staan de data van de ziektedagen en de
verwachte hersteldatum. Dit formulier levert de
werknemer vervolgens in bij het ziekenfonds. Vanaf
de vierde werkdag is er recht op een uitkering. De
hoogte van de uitkering is een percentage van het
laatstverdiende loon, in de regel 50%. De werknemer
kan een private verzekering afsluiten om terugval in
inkomen door ziekte op te vangen.
De zieke werknemer heeft ook plichten tijdens zijn
ziekte. Het ziekenfonds kan een arts naar het huisadres
van de werknemer sturen voor controle. De controle
vindt doorgaans plaats tussen negen en elf uur en
tussen twee en vier uur, ook op zon- en feestdagen.
Wie niet thuis is als de controlearts komt, loopt kans de
uitkering geheel of gedeeltelijk te verliezen.

Verzuim in Europees perspectief
Binnen het thema ziekmelding en verzuimbegeleiding
besteden we de komende nummers ook aandacht
aan verzuim in Europees perspectief. We vergelijken
het beleid van ziekte en arbeidsongeschiktheid van
verschillende Europese landen met het beleid in
Nederland. Er zijn diverse studies gedaan naar de
sociale zekerheidsstelsels in de ons omringende
Europese landen. Bijvoorbeeld door de OESO
(Organisatie voor Economische Samenwerking en
Ontwikkeling) en het Missoc (Mutual Information
System of Social Protection).

Werkgever heeft alleen een
financiële verantwoordelijkheid
bij ‘risque professionel’
Kim Houwers,
register casemanager i.o. CS Opleidingen

Geen loondoorbetalingsplicht

Grotere financiële prikkel

De werkgever is niet verplicht het loon door te betalen

Een zieke werknemer in Frankrijk betaalt mee aan zijn

bij ziekte. De arbeidsovereenkomst van de werknemer

uitkering bij ziekte. Daarnaast levert hij een groot deel

wordt bij ziekte namelijk opgeschort. De werknemer

van zijn inkomen in. Dat betekent dat de financiële

wendt zich voor een uitkering zoals gezegd tot het

prikkel om te re-integreren voor Franse werknemers

Sécurité Social.

groter is dan voor Nederlandse werknemers.

Maar, is de arbeidsongeschiktheid het gevolg van een

Een zieke werknemer in Nederland hoeft immers

beroepsziekte of een bedrijfsongeval, dan draagt de

amper een financiële tegenprestatie te leveren voor

werkgever wél financiële verantwoordelijkheid. Dit

behoud van zijn loon bij ziekte. De werkgever is

wordt getoetst door het Sécurité Social. Is er inderdaad

verplicht zijn loon gedurende twee jaar door te betalen

sprake van een ‘risque professionel’? Dan vult de

en daar staat geen tegenprestatie van de werknemer

werkgever het verschil aan tussen de (lagere) uitkering

in de vorm van premieafdracht tegenover. Hij krijgt

bij ‘normale’ arbeidsongeschiktheid en de hogere

hooguit in het tweede jaar te maken met een loon-

uitkering voor arbeidsongeschiktheid ten gevolge van

korting tot 70%. Ook is hij verzekerd voor de Ziekte-

een beroepsziekte of een bedrijfsongeval.

wet en de WIA, maar ook deze premies worden door
de werkgever betaald. Met andere woorden: de

In Frankrijk wordt dus een duidelijke scheiding

werknemer betaalt niets en de werkgever betaalt alles.

aangebracht tussen risque social en risque professionel.
In Nederland speelt dit onderscheid amper een rol bij

Hiermee is het moeizame proces om een zieke

een ziekmelding. Ook als een werknemer arbeids-

werknemer in Nederland te motiveren voor re-

ongeschikt wordt door een ongelukje op het voetbal-

integratie verklaard. Er is geen financiële noodzaak

veld of de skipiste, draait de werkgever op voor de

voor snelle werkhervatting, het loon wordt toch

financiële gevolgen.

(volledig) betaald. n
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Niet werken loont
in Nederland enorm
Ik zit buiten aan een tafel te schrijven en het
schitterende lenteweer is om blij van te worden. Het
voorjaar is met haar eerste prille bloesems ook de
tijd van heel veel mondelinge tentamens. Naar lucht
happende zenuwachtige studenten die halverwege
de tweede sheet spontaan de uit het hoofd geleerde
tekst kwijt zijn en overgaan op voorlezen in plaats
van presenteren. Aandoenlijke worstelingen om
zich los te maken van het oude metier, vaak P&O in
hart en nieren. Even boven de stof staan en dan
navigerend op de TomTom SOCIALE Zekerheid
(jaja, goed werkgeverschap) vier keer linksaf slaan
en dus al cirkel-redenerend op dezelfde plaats
uitkomen.

Nieuw: de inzetbaarheidscoach
Voordeel van al die sessies zijn de creatieve nieuwe
beroepen waarmee je kennismaakt. Zo heeft een
aantal bedrijven tegenwoordig ‘inzetbaarheidscoaches’ in dienst. Een van de studenten vertelde
opgewekt over deze nieuwe professional binnen de
organisatie en schetste het volgende interessante
voorbeeld:
Een buschauffeur van 55 jaar valt uit met spanningsklachten en burn-out, psychisch verzuim. Na twee
jaar vol intensieve verzuimbegeleiding mag UWV
een WIA-oordeel vellen. En jawel: amper sprake
van enig verlies van verdiencapaciteit; klasse
0 – 35% arbeidsongeschikt. Werknemer is inmiddels
57 jaar en gaat niet aan het werk, maar de werkgever
mag vanwege de CAO niet ontslaan en is vanuit
dezelfde CAO verplicht om 70% van het loon
door te betalen. Vanuit wat zogenaamde ‘bodemvoorzieningen’ in de (uiteraard door de werkgever
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bezig geweest met een

Alleen in Nederland
betaalt de

Sociale Zekerheid in
Europees perspectief” samen
met Kim Houwers. Ik beloof
een boekje ergens in september van dit jaar.
Een onderzoek dat nog eens de riante positie
van Nederlandse werknemers duidelijk maakt.

betaalde) WIA-hiaatverzekering krijgt de
werknemer nog eens ongeveer 10% extra
aangevuld.

Hoe zit het in Duitsland?
En jawel, met zoveel mogelijkheden op passend

Spanningsklachten en burn-out alleen zijn geen

werk (0-35% AO) komt uiteraard de inzetbaar-

reden voor arbeidsongeschiktheid in Duitsland.

heidscoach in beeld om een nieuwe baan voor de

Nergens in Europa trouwens. Ziekmelden kan

buschauffeur te gaan zoeken. Plotsklaps komt er

uiteraard wel. De werkgever betaalt zes weken 70%

allerlei ruis op de lijn. Mensen van de vakbond die

van het bruto-inkomen tot maximaal 90% van het

met de vuist op tafel voor de rechten van cliënt

netto-inkomen. Voorwaarde is dat de werknemer

opkomen. Nieuwe spanningsklachten, formulieren

niet in de twaalf voorafgaande maanden al een keer

verslechterde gezondheid, de relatie met de

ziek geweest is: in dat geval wordt die periode op

werkgever komt onder druk te staan, kortom:

de zes weken in mindering gebracht. Daarna gaat

het wordt er allemaal niet leuker op. Na nog eens

de uitkering (meestal) over van de werkgever naar

twee jaar staat de teller van de inzetbaarheidscoach

de ‘Krankenkasse’ (ziekenfonds) en loopt maximaal

(uiteraard kansloos) op nul. Wat was het antwoord

72 weken. Het toezicht is veel strenger dan in

op de vraag van de docent hoeveel sancties deze

Nederland en de werknemer moet onder

werkgever de afgelopen jaren had afgegeven

overheidstoezicht zelf zijn of haar re-integratie

wegens niet meewerken aan de re-integratie?

organiseren. Onvoldoende inspanning qua

Inderdaad, ook kansloos op nul: zo gaan we immers

re-integratie resulteert al heel snel in stopzetting

niet met onze werknemers om (jaja, goed werk-

van de uitkering.

Herwin Schrijver, directeur CS Opleidingen

werknemer niets

onderzoek “Nederlandse

aan het woord

Afgelopen maand ben ik wat

geverschap).
Werknemers in Duitsland (en ook elders in Europa)

Wat mist zijn financiële prikkels

betalen zelf ook voor deze voorziening, ook wel

De student komt tot de slotsom dat een goede

Risque Social genoemd; gemiddeld zo’n 8%.

verzuimbegeleiding en re-integratie zonder

In Nederland betalen werknemers niets en de

financiële prikkels bijna onmogelijk is. Het advies

werkgever twee tot twaalf jaar.

om tot enige mobiliteit te komen is dan ook om

Hmmmm, lekkere koffie en mooi lenteweer en

niet-werken minder riant te belonen en de

de krant zegt iets over pril economisch herstel.

wettelijke sancties toe te gaan passen. Juiste analyse

Ik ben bang dat het in Nederland iets

en goed advies. Ik haal nog een koffie en ga nog

minder hard zal gaan. Zeker in

even lekker buiten zitten. Ondertussen denk ik

vergelijking met de rest van

aan een willekeurige buschauffeur met spannings-

Europa loont niet werken

klachten in Keulen, Duitsland. Hoe zit het daar

hier immers nog steeds

ook alweer?

enorm.

CS Verbindt!
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Hoe houdt u grip op
zieke ex-werknemers?
Eigen risico dragen
De meest efficiënte en voor de hand liggende

Zoals de meeste werkgevers inmiddels

manier om grip op de kosten te krijgen is eigen-

hebben gemerkt, is sinds 1 januari 2014 de

risicodrager te worden voor de Ziektewet. U

modernisering van de Ziektewet een feit.

re-integratie van de zieke ex-werknemer. Deze

Dat er twee nieuwe gedifferentieerde

heeft dan ook de verplichting om hieraan mee te

premies, de WGA-flex en ZW-flex, bij zijn

sanctiemogelijkheid en kunt u de uitkering stoppen

gekomen is bij veel werkgevers bekend. De

zodra betrokkene weer arbeidsgeschikt is voor de

krijgt dan zelf de verantwoordelijkheid over de

werken. Doet hij of zij dat niet, dan heeft u een

bedongen arbeid.

kosten van deze premies zijn flink, bij een
grote werkgever is € 100.000 per premie zo

Het eigenrisicodragerschap voor de Ziektewet geeft

uitgegeven. De vraag van veel bedrijven is

werkgever is verplicht om alle taken die bij de

dan ook: Hoe houden we grip op deze

uitvoering van de Ziektewet horen uit te voeren. Zo

(soms) enorme kostenpost?

en re-integratie van de ex-werknemer. Er zijn

niet alleen grip maar ook verantwoordelijkheid: de

ook de betaling van de uitkering en de begeleiding
bedrijven die de uitvoering van de Ziektewet voor
werkgevers willen en kunnen overnemen.
Voor de WGA-flex is het nu nog niet mogelijk om
eigenrisicodrager te worden, vanaf 2016 wordt dit
gecombineerd met het vaste WGA-eigenrisicodragerschap. Een werkgever is dan eigenrisicodrager voor het hele WGA-bestand (vast en flex).
Wie in het publieke bestel blijft, betaalt één
gedifferentieerde premie.

Postcontractueel re-integratiebeding

de praktijk moet nog

Wanneer een bedrijf ervoor kiest om (nog) geen
eigenrisicodrager te worden, is het veel lastiger om

uitwijzen of zo’n

grip te houden op de zieke ex-werknemers. De

beding rechtsgeldig is

werkgevers een postcontractueel re-integratie-

beweging die in de markt zichtbaar is, is dat veel
beding met ex-werknemers aangaan. In dit beding
wordt dan vaak afgesproken dat de werkgever de
werknemer na de beëindiging van het contract nog
kan oproepen voor bijvoorbeeld een spreekuur bij
de bedrijfsarts. Het beste is om dit al te regelen
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Ga met de zieke
ex-werknemer in gesprek

voordat een contract voor bepaalde of onbepaalde

ten gevolge van zwangerschap etc. Let erop dat

tijd wordt aangegaan. Dit kan door in de arbeids-

dit ieder jaar opnieuw met zorg wordt gedaan.

overeenkomst op te nemen dat de werknemer
die ziek uit dienst gaat of zich binnen vier weken

Het is mijns inziens de beste oplossing om met de

na einde dienstverband ziek meldt onder de

zieke ex-werknemer in gesprek te gaan. Veel

re-integratiebegeleiding van de werkgever blijft.

mensen zullen blij zijn met de betrokkenheid van

Hieraan kan dan een boetebeding worden

de ex-werkgever en kansen op re-integratie naar

gekoppeld indien de werknemer dat weigert.

eventueel een andere baan niet laten liggen. En

Bijvoorbeeld voor elke overtreding een boete

voor de paar die hier niet aan mee willen werken…

van € 500,-. Als hij of zij dan niet naar de arts gaat,

tja, daarvan kun je als ex-werkgever de schade

heeft de werkgever ook een concrete maatregel.

minder eenvoudig beïnvloeden als je bij het UWV

Een dergelijk beding is nog niet door de kanton-

verzekerd bent. Als ZW-eigenrisicodrager is grip

rechter getoetst. Echter het financiële belang

en sturing op deze medewerker wel mogelijk.

van de werkgever is zo groot en de inspanningsverplichting van de werknemer in verhouding z0

Voor werkgevers zijn de kosten van de moderni-

gering, dat een beding zeker kans van slagen heeft.

sering van de Ziektewet enorm. Door eigenrisicodrager te worden voor zowel de

Zelf vragen om herkeuring

Ziektewet als de WGA, kan de meeste

Ondanks dat er nog geen jurisprudentie is over

grip op de kosten worden gehouden.

de geldigheid van het beding werken veel mede-

Het is dan wel belangrijk dat er binnen

werkers wel mee aan het bezoeken van spreekuren

het bedrijf ook een actief beleid is om

van de bedrijfsarts. Niet zelden komt het voor dat

deze medewerkers te begeleiden.

de bedrijfsarts oordeelt dat een medewerker weer
arbeidsgeschikt is voor zijn eigen werk. Dit lijkt

Indien een bedrijf ervoor kiest om

gunstig voor de werkgever, alleen hij heeft geen

publiek verzekerd te blijven voor de

enkele invloed op de uitkering. De medewerker

Ziektewet en/of de WGA is het zaak

zal zelf bij het UWV moeten verzoeken om een

om de toerekening goed te controleren.

herkeuring bij een verzekeringsarts. Het is over-

Daarnaast is het belangrijk

bodig om te zeggen dat werknemers hier niet om

om een goede relatie met

staan te springen en de werkgever kan hier op geen

de ex-medewerker te

enkele manier invloed op uitoefenen als de werk-

houden om zo eventuele

gever geen eigenrisicodrager voor de Ziektewet is.

re-integratiekansen
in overleg te kunnen

Goede uit-dienst-administratie

benutten. n

De enige manier om als niet-eigenrisicodrager
enigszins grip te krijgen op de gedifferentieerde
premies, is zelf een goede uit-dienst-administratie
bij te houden. Alleen dan kan de toerekening
gecontroleerd worden op no-risk, regres, ziekte

CS Verbindt!

Rinske Moelands
Specialist Ziektewet, ERD ZW en Verzuim
VeReFi Project Management (VPM)
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omdat het zó werkt!

Maak persoonlijk of op de site van Eureca
kennis met onze onderscheidende werkwijze en
wat deze in de praktijk voor u kan betekenen.

www.eureca-advies.nl

Ondernemen
is keuzes maken

T 06 - 106 97 880

Uw diploma
Wft Inkomen halen?
Ook dat kan bij CS Opleidingen!

Maak uw keuze uit drie lesprogramma’s:
•
•
•

Volledig lesprogramma voor nieuwe adviseurs
Ingekort lesprogramma voor gevorderden
Specialisten lesprogramma voor wie al
Inkomensspecialist is

Of bestel het zelfstudiepakket:
tot 1 juli 2014 betaalt u slechts € 195,-!

Baker Tilly Berk Nijmegen
Accountants en belastingadviseurs
Contactpersoon: Tonnie Rasing
T (024) 378 48 48

Alle lesprogramma’s bieden een prima
voorbereiding op het officiële Wft-examen.
U legt het examen af bij een door het College
Deskundigheid Financiële Dienstverlening
(CDFD) erkend examenbureau.

Voor tarieven, data, locaties en inschrijven:
www.bakertillyberk.nl
An independent member of Baker Tilly International

www.cs-opleidingen.nl

worden bewaakt dat het een het ander niet blokkeert.

gaan met een verzuimmelding, blijft een uitdaging voor

Gebruikmaken van de kaders van Poortwachter,

casemanagers. Toch bieden kaders gevormd door het

BW7, Stecr en de RIV-toets, geeft veel houvast.

Burgerlijk Wetboek 7, Poortwachterwetgeving, RIV-

Voor re-integratie hebben we een overzicht van

toets en de Stecr-werkwijzer veel houvast om regie te

randvoorwaarden nodig die de bedrijfsarts opstelt.

voeren. Casemanagement bij verzuim en conflict kan

Daarbij kan worden aangegeven dat de werknemer

er dan zo uit zien:

een tijdelijke beperking heeft in ‘conflicthantering’.

•

•

•

•

•

Bij aanvang verzuim wordt zo snel mogelijk, het liefst
binnen een week, de bedrijfsarts ingeschakeld.

Beperking in conflicthantering

Deze moet vaststellen of er sprake is van arbeids-

Deze beperking voorkomt re-integratie in de

ongeschiktheid op basis van ziekte of gebrek.

zogenaamde conflictomgeving. De werknemer kan

Wanneer dat niet zo is, wordt er ook geen

wel re-integreren onder de gestelde voorwaarden,

Poortwachtertraject opgestart. De verzuimmelding

maar niet in de buurt van de persoon/afdeling/

wordt gesloten en de werkgever krijgt, na overleg

vestiging waar het conflict speelt. Er kan dan wel

met de bedrijfsarts, advies over bemiddeling en de

tijdelijk gere-integreerd worden op een andere

interventieperiode.

afdeling, in een andere vestiging of op spoor 2.

Frans van den Nieuwenhof, directeur VerzuimConsult

Omgaan met conflicten en zeker wanneer deze gepaard

aan het woord

Regie bij
verzuimmelding en
conflict

De bedrijfsarts dient daarbij conform de Stecrwerkwijzer hoor en wederhoor toe te passen.

Pas op voor re-integratieblokkerend advies

Mediation wordt alleen geadviseerd wanneer de

Deze route wordt echter geblokkeerd wanneer

werkgever daarmee akkoord gaat.

de bedrijfsarts het oplossen van het conflict als
voorwaarde stelt voor werkhervatting. Dat gebeurt

Ongeveer twee weken na het afsluiten van het Poort-

wel eens en zet de werkgever onnodig met de rug

wachtertraject mag er bij de werkgever/werknemer

tegen de muur. Het is immers de werknemer die

geïnformeerd worden of alles goed is opgelost. Dat is

mede bepaalt of het conflict is opgelost. Volgens de

zorgvuldig en heeft preventieve waarde.

RIV-toets is het advies van de bedrijfsarts dan een
re-integratieblokkerend advies en een loonsanctie

Ziekte én een conflict

waard, mocht het ooit tot een aanvraag WIA komen.

Is er bij aanvang van het verzuim sprake van arbeids-

Overleg dus goed met de bedrijfsarts en leg de

ongeschiktheid door ziekte én speelt er een conflict,

gevolgen van het advies uit.

dan wordt Poortwachter natuurlijk wel gestart. Het
oplossen van het conflict is dan een voorwaarde voor

Natuurlijk kan het voorkomen dat er geen beperking

re-integratie. Dat geldt ook wanneer er tijdens een

op conflicthantering wordt afgegeven. In dat geval

reeds gestart re-integratietraject een conflict ontstaat.

loopt re-integratie in het eigen werk mooi parallel
aan de conflictoplossing. Het één gaat dan samen

De re-integratie en de conflictbemiddeling worden

met het ander.

dus gelijktijdig uitgevoerd. Maar dan moet wel goed

CS Verbindt!
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Over koeien,
kinderen en klanten
Ik ben opgegroeid op de boerderij. Kon mijn vader één dag ziek
zijn? Veel mensen denken van niet. Toch moest hij soms
urenlang het bed houden als de hernia weer toesloeg. Was mijn
vader dan van zijn problemen af? Zeker niet, hij kreeg er een
probleem bij! Wie gaat er voor het vee zorgen? Hij moest dat
zelf oplossen. Daarom dacht hij na over wat hij zelf niet kon en
pakte de telefoon om de melkhulp te bellen. Deze mocht van
hem alleen ‘s ochtends en ‘s avonds komen, want ieder extra
uurtje moest hij zelf betalen.

30

aan het woord

Boeren, moeders en
zelfstandigen zijn nooit ziek

zijn kinderen door hen op te dragen om de lichtere

zocht mijn vader nog een baantje en die had hij al

werkzaamheden op het erf te doen. Na enkele

snel gevonden. Hij was een gewaardeerd lid van de

uurtjes zag je hem ook krom lopend alweer wat licht

gemeenschap en bij de coöperatie zocht men nog

administratief werk doen, want dat blijft toch altijd

iemand met verstand van zaken en affiniteit met de

liggen. Eénmaal heeft hij mijn moeder gevraagd of

agrarische sector.

Herman Evers

voldoende op om rustig te gaan rentenieren. Dus

directeur van Evident bv

Tussendoor verhoogde mijn vader de werkdruk bij

zij het melkwerk kon doen. “Ben jij helemaal gek
geworden!” klonk het tot achter op de deel. “Ik heb

Hoef ik me alleen ziek te melden?

zes kinderen van jou gekregen, denk je dat ik één

Na een sollicitatiegesprek kwam hij opgetogen thuis

dag ziek kan zijn?”

want hij had een arbeidscontract gekregen van
personeelszaken. En hij vroeg mij om dat contract

Inmiddels is een van hun kinderen als zelfstandige

nog even goed te lezen. Ik scande het contract en

aan de slag en verdient zijn boterham met het

zag dat alle belangrijke zaken zoals de functie, de

verzorgen van workshops. Kan deze zoon één dag

taken, het aantal uren en het salaris duidelijk waren.

ziek zijn? Ja, dat gebeurt ook wel eens, en telkens

Gerustgesteld ging mijn vader in zijn rookstoel

zorgt hij er dan voor dat zijn klanten daar geen last

zitten en merkte dat er nog een bijlage was

van hebben. Hij kan zich niet eenvoudig ziek

toegevoegd met als kopje: ‘ons verzuimreglement’.

melden, maar gaat oplossingsgericht bezig door
een vervanger te regelen.

Toen hij dat rustig wilde doorlezen zag ik dat er wat
met hem gebeurde; mijn vader wond zich op! “Dit is

Groot probleemoplossend vermogen

toch niet waar hé?”, zei hij tegen mij. “Als ik nu weer

Misschien kent u het gezegde: ’Boeren, moeders en

last krijg van mijn hernia, dan moet ik mij voor acht

zelfstandigen zijn nooit ziek’. Als ze zich niet lekker

uur ‘s ochtends melden bij mijn leidinggevende.”

voelen, verschijnt er een grote letter K in hun hoofd;

“Ja, dat is toch niet raar”, antwoordde ik, “dat zie je

de ene denkt aan de koeien, de ander aan de

in veel van die reglementen.“ “Ja maar verder hoef ik

kinderen en de derde aan de klanten. Dit betekent

niets te doen en er is dan toch een probleem?”, riep

dat zij wel driemaal nadenken of het toch echt niet

hij. “Wie zorgt er dan voor het oplossen van het

gaat. Waarna ze nadenken wat ze niet van hun eigen

probleem?”

werk kunnen doen. En daarna of ze toch nog benutbare mogelijkheden hebben om wat anders te doen.

“Pa, daar hoef jij je niet druk over te maken, want jij

Het probleemoplossend vermogen wordt bij hen

bent dan toch ziek gemeld?”, was mijn antwoord.

maximaal aangesproken. Dat dat bij werknemers

“Als werknemer word je in de verzorgingsstaat

niet altijd zo werkt, merkte mijn vader een aantal

volledig ontzorgd en word je niet lastiggevallen met

jaren later.

dat soort beslommeringen.” “Daar ga ik niet aan
meedoen!”, riep mijn vader, “je kunt toch tenminste

De ruilverkaveling gooide namelijk roet in het eten.

nadenken over wat je niet kunt, of je zelf het

De boerderij moest groeien of mijn vader moest

probleem kunt oplossen en over wat je nog wel

ermee stoppen. Aangezien geen van de kinderen

kunt?” “Pa, ik denk dat ze jou ook in het gareel

een agrarische toekomst voor ogen had, werd de

krijgen, al kan dat misschien wel wat jaartjes duren”,

have verkocht. Toentertijd bracht de verkoop niet

kon ik hem nog meegeven. n

CS Verbindt!
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Mediation bij

arbeidsconflicten
Soms is praten de oplossing

U herkent de situatie vast wel. Het botert al een tijdje niet tussen
een medewerker en zijn leidinggevende. Hij vindt haar maar
bemoeizuchtig en ze heeft geen oog voor zijn kwaliteiten. Zij vindt
hem een zeurpiet die altijd commentaar heeft en eigenlijk niet levert
wat zou moeten worden geleverd. Tijdens een voortgangsgesprek
spreekt zij uit wat ze nu eigenlijk van hem verwacht. En dat zijn
prestaties op dit moment onvoldoende zijn. Hij is verrast door deze
‘aanval’ en gaat in de verdediging. De situatie escaleert en aan het
einde van het gesprek meldt hij op luide toon dat hij het met haar
heeft gehad en zich ziekmeldt. Hij vertrekt met slaande deuren.
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aan het woord

En nu?
De werknemer is ziek en de leidinggevende zorgt voor
een afspraak voor de werknemer met de bedrijfsarts.
Ze hoopt dat de bedrijfsarts aangeeft dat de werknemer
gelijk kunnen halen. De bedrijfsarts kent echter zijn
klassieken en in het gesprek met de werknemer komt
boven dat de belangrijkste oorzaak van zijn verzuim het

aan toe gaan. Doel is om beide partijen inzicht te geven

conflict is. De arts komt met de STECR-Werkwijzer

in de beleving van het conflict en het effect van het

Arbeidsconflicten als leidraad voor de aanpak van deze

conflict op de ander. Het is aan de mediator om het

situatie. In de werkwijzer wordt mediation genoemd als

gesprek in goede banen te leiden, zodat de emoties niet

belangrijke bijdrage aan het proces naar oplossing van

de overhand krijgen. Via de emoties komen vanzelf de

het probleem.

belangen in beeld. Tenslotte hebben beide partijen
belang bij een oplossing. Meestal liggen de belangen

Zelf het conflict oplossen

dichter bij elkaar dan in eerste instantie werd gedacht.

Als je op internet zoekt naar een definitie van mediation

Bij het zoeken van de oplossing is het geven en nemen,

kom je uit bij de volgende definitie: Mediation is een

beide partijen moeten zich realiseren dat niet alle eisen

wijze van conflictoplossing waarbij een onafhankelijke

kunnen worden ingewilligd.

mediator helpt om de partijen zelf hun conflict te laten
oplossen. De mediation vindt plaats op basis van

Hoe ging het verder?

vrijwilligheid en vertrouwelijkheid.

De mediator nodigt leidinggevende en medewerker uit

Mr. Ruud de Leede, docent en mediator CS Opleidingen

niet ziek is en weer aan het werk kan. Dan zal ze haar

voor een gesprek. De leidinggevende vertelt dat haar
Bij mediation zorgt de mediator niet voor de oplossing,

grootste ergernis de eigenwijsheid van de werknemer

maar voor een weg naar de oplossing. De oplossing van

is. Altijd zeuren, altijd negatief en dat wordt steeds

het probleem zal van de twee partijen moeten komen.

lastiger te verteren. De werknemer geeft aan dat hij

De mediator zorgt er als gespreksleider voor dat beide

zich vooral stoort aan het feit dat er niet naar hem wordt

partijen hun verhaal kunnen doen en er begrip komt

geluisterd. Tenslotte werkt hij al lang bij het bedrijf en

voor elkaars standpunten. De deelnemers aan mediation

maakt hij zich zorgen over de toekomst. Dat negatieve

doen dat op vrijwillige basis en kunnen dus stoppen

is een beetje een tegengeluid, omdat alle anderen in

als ze dat willen. Maar dat kan dan wel gevolgen

zijn ogen veel te optimistisch zijn.

hebben. Want de mediation is een onderdeel van het
re-integratietraject en niet meewerken aan mediation

De mediator vraagt door en wil weten wat het gedrag

is dus ook niet meewerken aan re-integratie. En dat

van de ander doet. De leidinggevende ervaart dat

kan weer een reden zijn voor een loonstop.

ze niet serieus wordt genomen. Geen steun, alleen
maar tegenwerking. De werknemer vindt dat zijn

Gezamenlijk belang zoeken

kwaliteiten in twijfel worden getrokken en dat doet

In een mediationtraject staan hoor en wederhoor

zeer. Leidinggevende en werknemer zien in dat ze

centraal. In de voorbereiding kan de mediator met

eigenlijk hetzelfde belang voor ogen hebben: een zo

beide partijen een individueel gesprek voeren waarin

goed mogelijk lopend bedrijf. Met die constatering als

wordt uitgelegd hoe het proces loopt. Dat is echter niet

startpunt gaan ze nu aan de slag om de communicatie

altijd nodig. Uiteindelijk is het belangrijk dat partijen

te verbeteren en te kijken hoe ze elkaar kunnen bijstaan

met elkaar aan tafel komen om het conflict te

in plaats van tegenwerken. De werknemer meldt zich

bespreken. Beide partijen leggen uit wat volgens hen

weer beter en gaat met frisse moed en met de steun

de oorzaak van het conflict is. Dat kan er emotioneel

van zijn leidinggevende aan de slag.

CS Verbindt!
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Participatiewet:
activering vanuit de bijstand
De Tweede Kamer is op 20 februari akkoord gegaan met
de Participatiewet. Als de Eerste Kamer ook zijn akkoord
geeft, gaat de Participatiewet op 1 januari 2015 in.
Auteur: Marjol Nikkels

Iedereen die zich bij de gemeente meldt en kan

Loonkostensubsidie

werken maar niet in staat is het wettelijk minimum-

Het kabinet en de sociale partners hebben in het

loon te verdienen, valt straks onder één regeling.

sociaal akkoord afgesproken extra banen te creëren

Nu is dat nog verspreid over drie regelingen: de

voor WsW’ers en Wajongers. Om werkgevers

WWB (de Wet werk en bijstand), de Wsw (de Wet

hierbij financieel te ondersteunen, kunnen zij een

sociale werkvoorziening) en mensen met arbeids-

loonkostensubsidie ontvangen.

vermogen in de Wajong. De Participatiewet moet

De loonkostensubsidie komt in de plaats van de

ervoor zorgen dat mensen met een afstand tot de

bestaande regeling voor loondispensatie. Het

arbeidsmarkt zo veel mogelijk in een reguliere baan

verschil is dat bij loondispensatie de arbeids-

werken. Een bewuste keuze is om alle beschikbare

gehandicapte werknemers eerst een aantal jaren

budgetten te bundelen, oftewel de schotten tussen

minder dan het minimumloon verdienen. Door de

de regelingen en budgetten te laten verdwijnen.

loonkostensubsidie verdienen zij minstens het
minimumloon, waardoor ze ook een volwaardig

Bezuiniging

pensioen kunnen opbouwen.

De Participatiewet moet leiden tot minder
bureaucratie en regeldruk. Niet genoemd wordt dat

De loonkostensubsidie geldt voor mensen met

er een bezuinigingsdoel achter zit. Dit is uiteraard

een arbeidsbeperking die wel arbeidsvermogen

wel degelijk het geval. Met minder geld, meer

hebben, maar niet in staat zijn om 100% van het

mensen plaatsen. Met name de budgetten van de

wettelijke minimumloon te verdienen. De loon-

WsW (sociale werkplaatsen) worden fors minder.

kostensubsidie kan nooit hoger zijn dan 70% van

Ook WsW’ers moeten zoveel mogelijk geplaatst

het minimumloon. Werkt de arbeidsgehandicapte

worden in reguliere arbeid, eventueel met een

parttime (bijvoorbeeld omdat hij een medische

loonkostensubsidie. Benoemd wordt dat door het

urenbeperking heeft), dan ontvangt de werkgever

samenvoegen en decentraliseren van de regelingen

subsidie voor het verschil tussen de naar rato

op de lange termijn € 1,7 miljard wordt bezuinigd.

verminderde loonwaarde en het naar rato
verminderde minimumloon. De loonkostensubsidie
heeft geen maximumduur. Wel moet de loonwaarde

de loonkostensubsidie
vervangt de loondispensatie
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elk jaar opnieuw worden bepaald.

Verschil tussen minimumloon en cao-loon

Het is niet mogelijk om zowel een loonkosten-

voor rekening werkgever

subsidie als een mobiliteitsbonus te ontvangen.

Werkgevers ontvangen een aanvulling op de

Als de loonwaarde hoger is dan 100% van het

loonwaarde van de werknemer tot aan het

minimumloon maar werknemer wel arbeids-

wettelijke minimumloon. Betaalt de onderneming

beperkt is, blijft er gewoon recht bestaan op

de werknemer meer dan het minimumloon

de mobiliteitsbonus van € 7000,- voor de eerste

– bijvoorbeeld omdat het cao-loon hoger ligt –

drie jaar.

dan komt het deel boven het minimumloon
voor rekening van de werkgever.

Boete quotumregeling
De Quotumwet is een aanvulling op de Participatie-

Loonwaarde moet jaarlijks worden bepaald

wet en moet ervoor zorgen dat werkgevers banen

Belangrijk is de bepaling van de loonwaarde.

creëren voor arbeidsbeperkten. Het quotum zou

Gemeenten moeten in een verordening regels

eerst worden vastgesteld op 5%, maar uit de

vastleggen over de wijze waarop de loonwaarde

concepttekst blijkt dat het percentage variabel

wordt vastgesteld. Het bepalen van de loonwaarde

wordt. Alleen als werkgevers de komende jaren

behoort niet tot de kerncompetenties van de

onvoldoende banen realiseren voor arbeids-

gemeente. Bovendien is voor gemeenten niet

gehandicapten, treedt de Quotumwet in werking.

duidelijk op welke wijze zij de verordening

Eind 2015 vindt het eerste meetmoment plaats. Uit

moeten invullen. Het is verwonderlijk dat deze

het eerste concept blijkt dat het kabinet kiest voor

taak niet bij het UWV is neergelegd.

een variabel percentage voor het in dienst nemen
van arbeidsgehandicapten.

Nadeel is dat gemeenten verschillend de loonwaarde kunnen gaan vaststellen. Gemeenten

Daarmee vervalt het vaste quotum van 5% dat

moeten afspraken maken met regionale werk-

in het regeerakkoord was afgesproken. Banen

bedrijven over de minimumeisen waaraan een

worden straks uitgedrukt in verloonde arbeidsuren.

methode ter bepaling van de loonwaarde moet

Voor het quotum betekent dit dat een jaarlijks

voldoen. Komen deze eisen niet of niet tijdig

te berekenen percentage van het totaal aantal

tot stand, dan zal de regering minimumeisen

verloonde arbeidsuren door mensen met een

in lagere regelgeving vastleggen.

arbeidsbeperking moet worden ingevuld.

Combinatie loonkostensubsidie en

Voldoet een werkgever met 25 of meer werk-

mobiliteitsbonus niet mogelijk

nemers niet aan het quotum, dan is hij een heffing

Naast de loonkostensubsidie kan een

verschuldigd van € 5.000 per niet ingevulde

werkgever recht hebben op de no-riskpolis,

arbeidsplaats. De heffing is een nominale opslag

werkplekaanpassingen en proefplaatsing.

op de basispremie voor het Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof). De basispremie is voor alle
bedrijfstakken gelijk.

CS Verbindt!
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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

