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Hoe houdt u grip op 
zieke ex-werknemers?

Zoals de meeste werkgevers inmiddels  

hebben gemerkt, is sinds 1 januari 2014 de 

modernisering van de Ziektewet een feit. 

Dat er twee nieuwe gedifferentieerde 

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

gekomen is bij veel werkgevers bekend. De 

kosten van deze premies zijn flink, bij een 

grote werkgever is € 100.000 per premie zo 

uitgegeven. De vraag van veel bedrijven is 

dan ook: Hoe houden we grip op deze 

(soms) enorme kostenpost? 

Eigen risico dragen
De meest efficiënte en voor de hand liggende 

manier om grip op de kosten te krijgen is eigen-

risicodrager te worden voor de Ziektewet. U  

krijgt dan zelf de verantwoordelijkheid over de 

re-integratie van de zieke ex-werknemer. Deze 

heeft dan ook de verplichting om hieraan mee te 

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

sanctiemogelijkheid en kunt u de uitkering stoppen 

zodra betrokkene weer arbeidsgeschikt is voor de 

bedongen arbeid. 

Het eigenrisicodragerschap voor de Ziektewet geeft 

niet alleen grip maar ook verantwoordelijkheid: de 

werkgever is verplicht om alle taken die bij de 

uitvoering van de Ziektewet horen uit te voeren. Zo 

ook de betaling van de uitkering en de begeleiding 

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

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-eigenrisico-

dragerschap. Een werkgever is dan eigenrisico-

drager voor het hele WGA-bestand (vast en flex). 

Wie in het publieke bestel blijft, betaalt één 

gedifferentieerde premie. 

Postcontractueel re-integratiebeding
Wanneer een bedrijf ervoor kiest om (nog) geen 

eigenrisicodrager te worden, is het veel lastiger om 

grip te houden op de zieke ex-werknemers. De 

beweging die in de markt zichtbaar is, is dat veel 

werkgevers een postcontractueel re-integratie-

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 

de praktijk moet nog  

uitwijzen of zo’n  

beding rechtsgeldig is
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voordat een contract voor bepaalde of onbepaalde 

tijd wordt aangegaan. Dit kan door in de arbeids-

overeenkomst op te nemen dat de werknemer  

die ziek uit dienst gaat of zich binnen vier weken  

na einde dienstverband ziek meldt onder de 

re-integratiebegeleiding van de werkgever blijft. 

Hieraan kan dan een boetebeding worden 

gekoppeld indien de werknemer dat weigert. 

Bijvoorbeeld voor elke overtreding een boete  

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

heeft de werkgever ook een concrete maatregel. 

Een dergelijk beding is nog niet door de kanton-

rechter getoetst. Echter het financiële belang  

van de werkgever is zo groot en de inspannings-

verplichting van de werknemer in verhouding z0  

gering, dat een beding zeker kans van slagen heeft. 

Zelf vragen om herkeuring
Ondanks dat er nog geen jurisprudentie is over  

de geldigheid van het beding werken veel mede-

werkers wel mee aan het bezoeken van spreekuren 

van de bedrijfsarts. Niet zelden komt het voor dat  

de bedrijfsarts oordeelt dat een medewerker weer 

arbeidsgeschikt is voor zijn eigen werk. Dit lijkt 

gunstig voor de werkgever, alleen hij heeft geen 

enkele invloed op de uitkering. De medewerker  

zal zelf bij het UWV moeten verzoeken om een 

herkeuring bij een verzekeringsarts. Het is over-

bodig om te zeggen dat werknemers hier niet om 

staan te springen en de werkgever kan hier op geen 

enkele manier invloed op uitoefenen als de werk-

gever geen eigenrisicodrager voor de Ziektewet is.  

Goede uit-dienst-administratie
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 

ten gevolge van zwangerschap etc. Let erop dat 

dit ieder jaar opnieuw met zorg wordt gedaan. 

Het is mijns inziens de beste oplossing om met de 

zieke ex-werknemer in gesprek te gaan. Veel 

mensen zullen blij zijn met de betrokkenheid van  

de ex-werkgever en kansen op re-integratie naar 

eventueel een andere baan niet laten liggen. En  

voor de paar die hier niet aan mee willen werken… 

tja, daarvan kun je als ex-werkgever de schade 

minder eenvoudig beïnvloeden als je bij het UWV 

verzekerd bent. Als ZW-eigenrisicodrager is grip 

en sturing op deze medewerker wel mogelijk. 

Voor werkgevers zijn de kosten van de moderni-

sering van de Ziektewet enorm. Door eigen-

risicodrager te worden voor zowel de 

Ziektewet als de WGA, kan de meeste 

grip op de kosten worden gehouden. 

Het is dan wel belangrijk dat er binnen 

het bedrijf ook een actief beleid is om 

deze medewerkers te begeleiden.

Indien een bedrijf ervoor kiest om 

publiek verzekerd te blijven voor de 

Ziektewet en/of de WGA is het zaak 

om de toerekening goed te controleren. 

Daarnaast is het belangrijk 

om een goede relatie met 

de ex-medewerker te 

houden om zo eventuele 

re-integratiekansen 

in overleg te kunnen 

benutten. n
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