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Kijk naar de oude ZW-begrippen:  

Eric Wonnink 
is oud-verzekeringsarts 

UWV en nu directeur van WGA Control, ZW Control  

en Loonsanctie. In alle gevallen controleert hij of het  

UWV volgens de protocollen en standaarden werkt  

en zo niet, dan helpt hij werkgevers bezwaar aan te 

tekenen.

Als oud-verzekeringsarts kent Eric de 
werkwijze van het UWV als geen ander. 
Marjol Nikkels vroeg hem hoe het UWV 
aankijkt tegen de vraag of iemand wel of 
niet arbeidsongeschikt is.

Het thema van het VeReFi Congres is het 

vermeende misbruik van de 1%-ziekmelding. De 

achtergrond is begrijpelijk. Er zijn werknemers die 

gedurende hun dienstverband meer ziek zijn dan 

werken. Dit geeft uiteindelijk irritaties op de 

werkvloer. Pas was er nog een voorbeeld van een 

werknemer die bij elkaar opgeteld binnen zes jaar 

dienstverband zo’n vier jaar verzuimd heeft, maar 

nooit einde wachttijd heeft bereikt omdat er 

tussentijds weer sprake was van 28 dagen volledig 

herstel. Kernvraag is: wanneer is iemand ziek, 

zodat hij recht heeft op loondoorbetaling?

“Voor arbeidsongeschiktheid moet je kijken naar  

de wet: arbeidsongeschikt is iemand als hij of zij  

ten gevolge van ziekte of gebrek niet is staat is de 

laatstelijk verrichte arbeid te doen. Je bent dus 

arbeidsongeschikt of niet: dat is ook de basis voor 

de entree-eis van de WIA. Dat moet je heel zuiver 

toetsen. Als je baan is met de rechterwijsvinger een 

toets indrukken en je kunt die vinger niet meer 

gebruiken, dan ben je juridisch arbeidsongeschikt 

voor jouw werk. Ook al kun je datzelfde doen met 

een andere vinger. Hoe meer kosten er ontstaan en 

hoe langer de crisis duurt, hoe meer conflicten er 

zullen ontstaan over de vraag of iemand wel of niet 

arbeidsongeschikt is. 

UWV klopt bij laatste werkgever aan
En de kosten zullen zeker stijgen. Een gevolg van  

de modernisering van de Ziektewet is dat tot nu  

toe onverzekerde mensen verzekerd raken. Je krijgt 

hetzelfde effect als eerder met de Melkertbanen. 

Over 3 tot 5 jaar komt uit welke omvang dat heeft. 

Het UWV gaat met terugwerkende kracht bij de 

laatste werkgever aankloppen. Ik heb nu een casus 

waarbij een werkgever wordt belast met de Ziekte-

wetkosten voor iemand die  anderhalf jaar uit dienst 

was en zich met terugwerkende kracht bij het UWV 

ziek heeft gemeld. Het enige wat je dan kunt doen  

is aantonen dat de eerste ziektedag niet correct is. 

Overigens gaat het bij veel van de casussen die  

wij meemaken om functioneringsproblematiek 

verweven met arbeidsongeschiktheid. Veel 

problemen ontstaan door eigen onzuiver handelen. 

Als het niet lukt iemand weer aan het werk te 

krijgen moet je je afvragen wat er aan de hand is:  

is het medisch of is er misschien (ook) sprake van 

verminderd functioneren om andere redenen? Je 

moet zorgvuldig vastleggen: wat is eigen werk,  

wat is de belasting op de werkplek en wat is de 

individuele belastbaarheid in de functie? Als uit 

deze match blijkt dat iemand arbeidsgeschikt zou 

moeten zijn, dan is er dus een probleem op een 

ander veld. En je moet ook veel eerder een 

werknemer de boodschap geven: terugkeer in 

iemand is arbeidsongeschikt 
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Vraag nooit een 

deskundigenoordeel aan.  

Dat werkt vaak tegen je 

14

eigen werk lukt niet meer. Dan kan hij 

veel eerder loskomen van de oude 

situatie en zich richten op een nieuwe 

situatie.

Re-integratie meteen outsourcen
Bedrijven moeten heel goed nadenken 

over het realiteitsgehalte van ‘eigen-

regie-model’ of ‘integraal management’. 

Daar gaat zoveel fout. Verzuim is niet 

iets wat je er even ‘bij doet’. Het was  

al complex en wordt nog complexer. 

Leidinggevenden kunnen dat er vaak 

niet bij hebben en zijn bezig met het 

werkproces in het hier en nu. Verder 

blijkt dat het leeuwendeel van de 

werknemers die zes maanden arbeids-

ongeschikt zijn überhaupt al niet meer 

terugkeren op de eigen werkplek. Wat  

is dan nog het belang van de leiding-

gevende? Het is veel beter om de 

re-integratie meteen te outsourcen  

als duidelijk is dat eigen werk niet zal 

lukken.

Wat denk je van de volgende case: een 

werkneemster heeft een chronisch 

ziektebeeld, waardoor ze nog maar 

twee dagen kan reizen. Ze is met de 

werkgever overeengekomen dat ze 

twee dagen per week opgehaald wordt 

door een taxi en de andere drie dagen 

thuis werkt. Haar zus is arbeids-

deskundige en zegt: de ziekmelding 

moet eraf, want je doet gewoon je 

werk. De werkgever vindt echter dat  

ze niet 100% beter is, want ze kan niet 

vijf dagen op kantoor zijn zoals wel de 

bedoeling is. 

“Het gaat om de vraag:  wat zijn de 

belemmeringen? Als zij vijf dagen kan 

werken, is zij niet arbeidsongeschikt.  

Als het vervoer een probleem is: daar 

zijn voorzieningen voor. De kern van  

de casus is: is reizen wel of niet 

onderdeel van ‘zijn arbeid’?

 

Het UWV zou dus zeggen: die is  

100% arbeidsgeschikt?

“Nou, het UWV oordeelt daar niet over, 

want die zegt ze is in ieder geval minder 

dan 35% arbeidsongeschikt en die blijft 

dus buiten het conflict.  Vanuit de 

werkgever gezien kan ik me voorstellen 

dat ze niet helemaal hersteld wordt 

gemeld: er is immers sprake van een 

chronisch ziektebeeld en de feitelijke 

situatie van voor de ziekte wordt niet 

bereikt.”

Wat zijn jouw ervaringen met het 

UWV?

“Wij hebben honderden bezwaarzaken 

lopen bij het UWV. Over het algemeen 

is er sprake van een goede samen-

werkingsrelatie met deskundige 

UWV-gesprekspartners. Als je kijkt  

naar wat het UWV over zich heen krijgt 

in korte tijd aan wetswijzigingen, 

bezuinigingen e.d. dan zou ik niet graag 

met ze ruilen. Ik ben zelf zeer tevreden 

over het UWV als samenwerkings-

partner: je moet ervoor zorgen dat je  

de zaken goed onderbouwt en 

beargumenteert, dan is er niets aan  

de hand.

Geen deskundigenoordeel 
aanvragen
Mijn advies is: Vraag als werkgever 

nooit een deskundigenoordeel aan. Mijn 

ervaring is, dat de uitkomst van een DO 

een tombola is, veel te onvoorspelbaar. 

Bij de vraag of er een loonsanctie 

gegeven moet worden, werkt het DO 

meestal tegen je. Als je perse een 

oordeel wilt, vraag dan een (stuurbare) 

second opinion van een derde op je 

eigen standpunt, zodat dat rechtbank-

proof is. Overigens - en dat zullen veel 

werkgevers niet leuk vinden -  heeft het 

UWV in een groot deel van de gevallen 

bij loonsancties gewoon gelijk. 

Gelijk is dan: getoetst aan het kader,  

o.a. de RIV-toets in de praktijk. Wij zien 

dat werkgevers zich met regelmaat (te) 

zeer inspannen, echt hun best doen bij 

de re-integratie. Alleen is dat dan op 

basis van eigen subjectieve criteria van 

inzet. Dat is niet wat het UWV toetst. Als 

je straf krijgt, is dat in feite voor de door 

jou gepresenteerde werkelijkheid. Het 

UWV weet niets van jou: ze gaan af op 

de gegevens die jij aanlevert. Vaak zijn 

de dossiers overcompleet, waardoor je 

net iets mis doet. Je kunt beter niet 

teveel aanleveren. Het gaat erom dat je 

het spel goed moet spelen en de 

voorwaarden van het UWV moet 

kennen en respecteren.”

Artikel 19, lid 1 ZW
De verzekerde heeft bij 

ongeschiktheid tot het verrichten 

van zijn arbeid als rechtstreeks en 

objectief medisch vast te stellen 

gevolg van ziekte recht op 

ziekengeld overeenkomstig het bij 

of krachtens deze wet bepaalde.


