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Geachte lezer,

Een activerende sociale zekerheid  is al jarenlang het toverwoord, oftewel 
inkomenszekerheid bieden met verplichtingen en financiële prikkels gericht  
op het aanvaarden van werk. Waarbij er voor het re-integreren van uitkerings-
gerechtigden met een arbeidsbeperking extra middelen beschikbaar zijn.  

Maar hoe gaan we met activering om in de praktijk? Mensen komen op een 
grote achterstand op de arbeidsmarkt te staan zonder dat dit nodig is. Hoe 
stimuleer je mensen om weer aan het werk te gaan indien ze er met werken 
minder dan € 100 in de maand op vooruit gaan? Of wat ook voorkomt; er  
zelfs financieel op achteruit gaan? 

Vandaag de dag leven mensen met een volledige arbeidsongeschiktheids-
uitkering in een schijnzekerheid. Bij een eerstvolgende herbeoordeling kan  
de uitspraak zo maar anders uitvallen. We stellen een sociaal land te zijn,  
maar hier is niets sociaals aan. 

In de huidige re-integratiepraktijk merken we dat er met de goudgerande 
cao-regelingen (twee jaar 100% loondoorbetaling bij ziekte en daarna 
uitgebreide WGA-hiaatverzekeringen) geen re-integratieprikkel is  
(financieel gezien). Re-integratie heeft dan vrijwel geen kans van slagen 
behalve voor de intrinsiek gemotiveerde mensen die koste wat het kost 
zelf aan het werk willen.  

In dit nummer laten we diverse specialisten aan het woord over dit thema.  
We spraken hierover met Tweede Kamerlid Anoushka Schut en actuaris Jan  
de Wit. Natuurlijk gaan we ook niet voorbij aan het recente SER-advies over  
de toekomst van de arbeidsgerelateerde zorg. We spraken hierover met 
Jurriaan Penders, voorzitter van de NVAB. We wensen u veel leesplezier toe. 

Marjol Nikkels-Agema
Herwin Schrijver
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‘Een financiële prikkel   

Anoushka Schut-Welkzijn is 

ongeveer twee jaar lid van de 

Tweede Kamer voor de VVD en 

woordvoerder Sociale Zaken en 

Werkgelegenheid en Arbeids-

marktbeleid in de zorg. In oktober 

2013 diende ze de initiatiefnota 

Activering uit arbeidsongeschiktheid 

in. Andere fracties uit de Tweede 

Kamer hebben schriftelijk vragen 

ingediend over dit initiatief. Van 

deze vragen is een verslag gemaakt. 

Ook vroeg Schut-Welkzijn om 

reacties uit het werkveld: een 

oproep waar ook CS Opleidingen 

gehoor aan heeft gegeven. Vragen 

en opmerkingen over de initiatief-

nota worden nu verwerkt in een 

nota naar aanleiding van het verslag. 

Dit is een officieel Kamerstuk, met 

dit stuk in de hand kan de regering 

gevraagd worden om een reactie.  

Zo kunnen de voorstellen in de nota 

worden ingevoerd. Vooruitlopend 

op het verschijnen van deze nota, 

had Marjol Nikkels een gesprek met 

haar.

is het beste middel om 
mensen te activeren’
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Wat was de aanleiding voor de nota?
‘De aanleiding was het rapport van APE ‘Duurzaam 

niet duurzaam’ uit februari 2013. Hieruit bleek dat in 

2010 slechts 25% van WIA-populatie een of meer 

keren was herbeoordeeld sinds 2006. Van de wel 

herbeoordeelden bleek 28% geheel hersteld, 3% 

gedeeltelijk hersteld en 30% duurzaam arbeids-

ongeschikt, dus IVA te zijn. Werknemers blijven dus 

veel langer in de WGA zitten dan nodig is. Dat is 

niet goed; er wordt veel gedaan aan het voorkomen 

van WIA-instroom, maar daarna gebeurt er te 

weinig om te zorgen voor uitstroom. Het einddoel 

zou moeten zijn: hersteld of IVA. Als het merendeel 

in de WGA zit, heb je het niet goed gedaan. Daarom 

wil ik iedereen die niet duurzaam arbeidsongeschikt 

is periodiek laten herbeoordelen: niet met een 

formuliertje, maar door een arts. 

Daarnaast moeten we degenen die van 80-100% 

arbeidsongeschikt naar 35-80 gaan, meer activeren. 

Zij krijgen nu een gewenningsbijdrage van twee jaar, 

zodat ze aan hun nieuwe situatie kunnen wennen.  

In feite krijgen ze dan een hogere uitkering dan 

waarop ze eigenlijk gezien hun verdiencapaciteit 

recht hebben. Dat verhoogt de werkgeverslasten en 

bovendien denk ik dat die gewenningsperiode veel 

te lang is. Als we die bekorten tot twee maanden 

zoals voor mensen die vanuit 80-100 herstellen, 

zullen mensen veel sneller zorgen dat ze hun 

mogelijkheden benutten.’

Je hebt input van het werkveld gevraagd op de 
nota. Zelf hebben we aandacht gevraagd voor 
de 35-minners. Kun je iets vertellen over wat er 
in de nota naar aanleiding van het verslag anders 
wordt? 
‘Door de input zijn er nieuwe ideeën ontstaan,  

maar daar kan ik voor het verschijnen van de nota 

niet veel over zeggen. Eerst moet immers de 

Tweede Kamer geïnformeerd worden. Wat ik  

wel kan zeggen, is dat ik er voorstander van ben  

om bovenwettelijke afspraken in de WGA niet 

algemeen verbindend te verklaren. Wettelijk  

is de werkgever verplicht om in de eerste twee 

ziektejaren 70% van het (gemaximeerde) loon 

door te betalen. Dit wordt in veel cao’s verhoogd 

naar 100%, maar dat werkt natuurlijk niet 

stimulerend om de werknemer weer snel aan de 

slag te krijgen. Zo is het ook in de WGA, de meeste 

uitkeringen worden tien jaar lang door de werk-

gever extra aangevuld. In de jaren 80 lag alle risico 

bij de overheid, nu bij de werkgever. We moeten 

een nieuw evenwicht vinden: niet alle lasten 

eenzijdig neerleggen als partijen die lasten niet 

of nauwelijks kunnen beïnvloeden.’

Je was jarenlang beleidsmedewerker bij de 
Nederlandse Zorgautoriteit. En daarna werkte 
je op VWS. Twee jaar geleden heb je de 
overstap gemaakt naar sociale zekerheid. Wat  
is je het meest opgevallen? 
‘Hoe ingewikkeld we het hebben gemaakt. Ik dacht 

dat het zorgstelsel ingewikkeld was, maar sociale 

zekerheid is nog complexer. Het valt me op dat de 

werknemer nauwelijks een actieve rol heeft in de 

re-integratie na ziekte. Als je als werknemer zelf 

bepaalt dat je ziek bent en je blijft dat volhouden 

terwijl de bedrijfsarts niets kan vinden, wordt daar 

heel lang in meegegaan. Soms duurt het anderhalf 

jaar voor er een diagnose is. Ik vind dat bijzonder. 

Heel anders dan de curatieve zorg, waarbij een arts 

er alles aan doet om je beter te maken. Als er geen 

financiële prikkel is, zijn er altijd werknemers die 

geen belang hebben om aan het werk te gaan.’

Ik las dat we 1,5 miljoen ‘arbeidsgehandicapten’ 
hebben op een beroepsbevolking van  
8,6 miljoen. Dat is veel: 1 op 8 mensen.
‘Inderdaad, de vraag is: hoe krijg je de juiste prikkels 

om te werken. We moeten het betaalbaar houden 

voor werkgevers om mensen aan te nemen, ook met 

een arbeidshandicap. Dat kan alleen als we alleen 

aan mensen die echt niets meer kunnen een 

uitkering bieden.’

‘We moeten af van de 

bovenwettelijke afspraken  

in de WGA’



6

Wat zou nodig zijn voor een doorbraak in 
Nederland op een vakgebied wat al zo’n 20 jaar 
op slot zit?
‘We hebben de groei van de zorg teruggedrongen, 

door onder meer het eigen risico te verhogen. Van 

te voren werd gedacht dat mensen toch evenveel 

zorg zouden gebruiken als voorheen. Maar dat is 

niet zo, het gedragseffect is groot. Artsen worden 

prijsbewuster en moeten vragen van patiënten 

beantwoorden of dure onderzoeken nodig zijn.  

Als je een klein beetje van dat effect zou kunnen 

overhevelen naar de sociale zekerheid, zou 

dat mooi zijn. We zouden een stukje eigen 

verantwoordelijkheid moeten inbrengen, zodat  

als een werknemer ziek wordt, hij of zij er baat  

bij heeft om snel beter te worden. Niet alle  

lasten alleen maar naar anderen overhevelen. 

Re-integratietrajecten zijn goed bedoeld, maar 

onderzoek laat zien dat financiële prikkels beter 

werken.

Een voorbeeld: als je ongelukkig bent door een 

sterfgeval, is dat dan een reden om lang ziek thuis  

te zitten? Maakt dat je beter? En is het reëel dat 

je werkgever daarvoor betaalt? Onderzoek heeft 

aangetoond dat werken helpt bij het verwerken  

van rouw.’

Wat is ervoor nodig om jouw nota tot een 
succes te maken, zodat het wordt 
doorontwikkeld tot een wetsvoorstel?
‘Een belangrijke factor is de financiële gevolgen 

voor de overheid. We moeten de lasten niet weer 

op het collectief verschuiven, van de werkgever 

naar de overheid. De uitkeringslast moet in totaal 

lager worden, zodat de werkgeverpremies lager 

kunnen worden en werkgevers meer mensen 

kunnen aannemen. Voor herbeoordelingen op zich 

is er wel een meerderheid in de Tweede Kamer; 

andere partijen zien ook wel dat UWV op dat vlak 

niet genoeg doet.’

Waarom is activering nodig?

Studies rondom WGA/WIA geven het volgende beeld:
• Van alle WGA-gerechtigden is slechts een derde 

gedeeltelijk arbeidsongeschikt (WGA 35-80).  

Twee derde is volledig maar niet duurzaam 

arbeidsongeschikt (WGA 80-100).
• Oververtegenwoordiging van psychische klachten, 

mensen jonger dan 45 en vrouwen in de groep 

 niet duurzaam volledig arbeidsongeschikt.
• Veel aandacht op het voorkomen van instroom  

in de WIA, maar weinig activiteit nadat de 

toekenning is gedaan.
• Weinig herkeuringen vanwege vrijwillig karakter.
• Toenemende verblijfsduur in de WGA.

In de nota Activering uit arbeidsongeschiktheid  

doet Anoushka drie verbeteringsvoorstellen:

1. Betere uitvoering en monitoring van periodieke 

herkeuringen;

2. Afschaffen van gewenningsbijdrage;

3. Effectieve sollicitatieplicht.

Het doel van de voorstellen is te zorgen voor  

een snellere terugkeer van arbeidsongeschikten  

op de arbeidsmarkt en een reducering van het 

werkgeversrisico. 

‘We moeten een nieuw evenwicht vinden:  

niet alle lasten alleen maar naar anderen overhevelen’
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aan het w
oord

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

Handel vanuit WIAwareness

Activering uit 
arbeidsongeschiktheid

Als er nog geen WGA-schade is
Hier zit de grootste kans op rendement op schade-

lastbeheersing en dan vooral in het eerste jaar. Hoe 

langer een werknemer verzuimt, hoe groter de kans op 

WIA-instroom. Na drie maanden zou je mijns inziens al 

vanuit WIAwareness moeten gaan handelen: hoe schat 

ik de kans in op WIA-instroom? Wat kunnen we gaan 

doen om dat te voorkomen? Rekening houdend met 

een gemiddelde schade van twee ton!

‘Maak inzichtelijk wat een  

casus kost als je niets doet’

Kijk over de Poortwachter-horizon heen. Maak 

inzichtelijk wat een casus gaat kosten als je niets doet. 

Gebruik die wetenschap voor ‘investeringen’: breng de 

belastbaarheid onafhankelijk, zuiver en eenduidig in 

beeld, wees creatief en actief met re-integratie zodat er 

een kleiner beroep op de Reservering gedaan hoeft te 

worden. Stuur op de uitkomst van de WIA-beoordeling.

Indien de instroomkans hoog is, weet je als werkgever 

dat je zo’n slordige € 200.000 gaat betalen, terwijl daar 

geen productieve arbeid tegenover staat. Van de groep 

80-100% arbeidsongeschikten heeft de meerderheid 

functionele mogelijkheden. Een kleine minderheid kan 

medisch echt niets. Doe wat met die resterende 

mogelijkheden: je betaalt er tenslotte tien jaar voor. 

Als er eenmaal WGA-schade is
Is er eenmaal WGA-schade, dan ben je in de meerder-

heid van de gevallen naar mijn mening te laat. Te laat 

om nog succesvol te kunnen activeren. Het zou beter 

zijn om in die gevallen van re-activering te spreken. 

Want helaas is na de WGA-toekenning reeds de fase 

van Totale Passiviteit aangebroken.

Van de WGA-toekenningen valt zo’n 70% direct in de 

categorie 80-100%. Dat is een hoge uitkering van 70% 

van het laatstverdiende loon. Dat is net zoveel als waar 

de meeste (ex-) werknemers al aan gewend zijn tijdens 

het tweede ziektejaar. Dat betekent vaak, dat het 

huishoudboekje hierop afgestemd is. Als dat zo is, dan 

is er maar één zakelijk belang voor de werknemer: 

zorgen dat de continuïteit van de uitkering niet onder 

druk komt te staan. Dat heeft tot gevolg, dat het aantal 

casussen met zichtbare ‘vrijwillige’ of spontane 

activering gering is.

‘Na de WGA-toekenning treedt  

Totale Passiviteit op’

Voor de werkgever, die tien jaar het risico betaalt, 

betekent dit dat hij op zoek moet naar andere manieren 

om zijn schadelast te beperken. Dat kan in ieder geval 

via strakke controle van beschikkingen; toets de 

inhoudelijke juistheid van het doorlopen van 

uitkeringen.



‘Ons advies is juist waardevol  
 omdat je arbeid en
 gezondheid samenvoegt’

Jurriaan Penders is zelfstandig bedrijfsarts en sinds november 

2012 voorzitter van de NVAB (Nederlandse Vereniging voor 

Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde). Een beroepsgroep die in 

het centrum van de aandacht staat vanwege het SER-advies 

over arbeidsgerelateerde zorg. Marjol Nikkels sprak met hem 

over het vak, Zembla en de SER.

Je bent nu bijna twee jaar voorzitter van de NVAB. 
Wat zie je als je grootste uitdaging voor de 
komende jaren?
‘Het vak een jonger gezicht geven, vernieuwing in de 

vergrijzende populatie. Over tien tot vijftien jaar is de 

helft van de huidige bedrijfsartsen met pensioen. De 

arbeidsmarkt verandert sterk en de rol van de bedrijfs-

arts is anders dan toen zij voor dit vak kozen. Ik werd 

voorzitter onder meer omdat ik vond dat mensen van de 

toekomst het beleid van de toekomst moeten maken. 

Maar nu ik zo’n anderhalf jaar op weg ben, merk ik dat 

het krachtenveld erg complex is en dat veranderingen 

slechts langzaam gaan. Het is een beroepsgroep van 

2000 professionals, maar ook van 2000 individuen met 

eigen wensen.’

Ik hoorde een bedrijfsarts zeggen: ‘Als ik had 
geweten wat voor arbeidsrechtelijk vak dit is, had 
ik het niet gedaan. Ik dacht dat ik voor een medisch 
vak had gekozen’. Dan moeten we misschien dus 
meer in gedelegeerde taakdelegatie (voorheen 
verlengde arm) werken. 
Bedrijfsartsen zijn geen individualisten en werken graag 

in teamverband. Samenwerking met casemanagers kan 
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nuttig zijn, we hebben hiervoor zelfs een leidraad 

uitgebracht. Er is wel een tijd aversie geweest, door 

negatieve uitwassen onder meer geopenbaard door de 

uitzendingen van Zembla. Maar we willen niet zeggen: 

“het mag niet”. Samenwerken mag zeker wel, maar let 

op de voorwaarden. Een casemanager mag niet op de 

stoel van de bedrijfsarts gaan zitten. Als toekomst van 

de bedrijfsarts zie ik: een professional met eind-

verantwoordelijkheid op het medisch aspect en een 

coördinerende rol in een team van arboprofessionals: 

casemanager, arbeidshygiënist en veiligheids-

deskundige.’

Dat is eigenlijk meer voor grote concerns, maar  
er is ook een grote groep bedrijfsartsen die in  
het midden- en kleinbedrijf werkt en individuele 
verzuimdossiers doet. Voor hen zal het helpen  
als je alle arbeidsrechtelijke aspecten weghaalt. 
Immers, slechts 10% van de zieke werknemers 
heeft een arbeidsverbod. Bij de rest is de vraag: 
wat kan de werknemer nog wel. Dat is een ander 
gesprek dan ‘hij is ziek’.
‘Daar ligt de coachingsrol de ene keer bij de bedrijfs-

arts, dan weer bij de casemanager. Als je ervan af wil 

dat ziek zijn niet-werken betekent, moet je in gesprek. 

In de medische sector zie je toch nog te vaak dat ziekte 

gelijkgesteld wordt aan arbeidsongeschiktheid, 

ondanks alle pogingen dat anders te laten zien. 

Huisartsen zien wel steeds meer dat werk belangrijk is 

voor gezondheid en welbevinden van een mens, maar 

de visie op wat dan kan en mag binnen de werksetting, 

verschilt nog.’

Last van het wantrouwen
Jullie branche verkeert in zwaar weer. Hoe zie 
je bijvoorbeeld de hele privacykwestie die in 
uitzendingen van Zembla aan de orde kwam?
‘Dat er zo negatief over onze branche gesproken is, 

heeft ook de beeldvorming over bedrijfsartsen 

geschaad. De boodschap van Zembla is ook: zorg dat 

je met een echte bedrijfsarts te maken hebt. Een goede 

boodschap, maar het grote publiek onthoudt alleen dat 

de sector niet te vertrouwen is. Bovendien geniet in de 

Nederlandse cultuur niemand een groter vertrouwen 

dan de huisarts, daar kunnen wij niet mee concurreren. 

Het geeft wel aan dat als een huisarts een situatie van 

een werknemer anders beziet dan jij, je daar rekening 

mee moet houden. Ondanks dat je er misschien meer 

verstand van hebt. De bedrijfsarts is een medisch 

specialist die vier jaar heeft doorgestudeerd na het 

artsexamen op de specialisatie arbeid en gezondheid. 

En let op het verschil met een arbo-arts: een basisarts 

met een mooie naam.’ 

In het SER-advies kwam de bedrijfsarts maar 
beperkt terug. En dan alleen in die zin dat ze niet 
onafhankelijk genoeg zijn en beroepsziektes niet 
melden.
‘Het SER-advies gaat over verbetering en dus vooral 

over knelpunten die opgelost moeten worden en niet 

over wat er goed gaat. Ik ben wel blij dat knelpunten die 

eerder ontkend werden, nu wel erkend worden: als je 

problemen niet benoemt kun je ze ook niet oplossen. 

Of in medische termen: zonder diagnose geen therapie. 

De uitkomst van het SER-advies is in die zin teleur-

stellend dat er weinig concrete oplossingen zijn 

genoemd. Er is vooral tijd gekocht voor het nadenken 

over het vervolg. Zo wordt er onderzoek gedaan naar 

de loondoorbetalingsverplichting: moet die wel twee 

jaar blijven? Werkgevers besteden nu een groot deel 

van hun arbobudget aan het voorkomen van sancties 

door UWV, zonder dat dat meerwaarde heeft voor  

de gezondheid van de werknemer. Dat gaat ten koste 

van bijvoorbeeld verzuimpreventie. Dat vindt mijn 

doktershart geen goede ontwikkeling.’

 ‘Het voorkomen van sancties  

gaat ten koste van preventie’

Wij hebben de politiek ook geadviseerd de 
loondoorbetaling terug te brengen naar een jaar. 
Als iemand die nog mogelijkheden heeft zes 
maanden niks doet, is er meer aan de hand dan  
een medisch probleem.
‘Die zes maanden is inderdaad een aardige grens. Je 

kunt op dat moment niet altijd een harde medische 

uitspraak doen, maar je hebt wel een idee van hoe het 

zich gaat ontwikkelen. In iedere situatie zie je dat de 

credits na die periode gaan afbrokkelen. De werkgever 

neemt dan mentaal afscheid, vult de functie van de 

verzuimende werknemer anders op. Terugkeer wordt 

dan steeds moeilijker. Die lange loondoorbetalings-
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periode heeft ook als gevolg dat er bijna niemand met 

een vlekje wordt aangenomen; ze vormen een te groot 

risico. Ouderen en mensen met medische klachten 

keren daardoor nog maar heel moeilijk terug op de 

werkvloer.’

In de discussie over onafhankelijkheid viel het me 
op dat gezegd wordt dat de bedrijfsarts altijd op  
de hand van de werkgever is, omdat hij door de 
werkgever betaald wordt. Ik herken dat niet, in 
mijn beleving schrijven bedrijfsartsen juist veel 
vaker precies op wat de werknemer zegt.
‘Als bedrijfsarts ben je adviseur van beide partijen. Ons 

advies is juist waardevol omdat je arbeid en gezondheid 

samenvoegt. Vaak kun je een advies geven waar beide 

partijen mee uit de voeten kunnen. De problemen gaan 

over die 10% waarin je geen overeenstemming hebt. 

Dan snap ik wel dat je redenen gaat zoeken waarom  

een advies van de bedrijfsarts niet klopt en waar het 

geld vandaan komt, is dan een goed excuus.

De helft van de bedrijfsartsen geeft aan wel eens een 

poging tot beïnvloeding te voelen, maar niet alleen 

door de werkgever, ook door de werknemer. Mijn 

advies is dan: houd je rug recht. En dat doen de meeste 

bedrijfsartsen, kijk maar hoe vaak het advies van de 

bedrijfsarts bij een deskundigenoordeel standhoudt.  

De NVAB probeert instrumenten te maken waaraan je 

steun kunt hebben. Bijvoorbeeld de Tien Kernwaarden 

die we onlangs opgesteld hebben. Een ander finan-

cieringsmodel voor bedrijfsartsen is een politieke keuze 

met weer eigen gevolgen. Het is niet zonder meer 

duidelijk of dat leidt tot verbetering of verslechtering. 

‘We zouden de begrippen 

casemanager en Eigen Regie Model  

de wereld uit moeten helpen’ 

Het vak is in 20 jaar erg veranderd. Vergeten wordt  

dat onze originele rol ligt in preventie en arbeidszorg.  

In Nederland zijn we heel erg gericht op verzuim.  

Er moet meer aandacht voor preventie komen, dat 

sneeuwt onder door de gang van zaken rond de Wet 

verbetering poortwachter. Eigenlijk zouden we ook de 

termen casemanager en Eigen Regie Model de wereld 

uit moeten helpen. Het zijn containerbegrippen die 

ieder op een eigen manier invult en die tot veel 

onbegrip en verwarring leiden.’

‘70% van de bedrijfsartsen heeft  

geen vertrouwen in de RIV-toets’

Weinig aandacht voor preventie
De Wvp wordt toch algemeen als zeer waardevol 
gezien.
‘Ja, maar dat succes leidt ertoe dat werkgevers alle 

aandacht richten op het voorkomen van sancties en niet 

meer richten op preventie. 70% van de bedrijfsartsen 

heeft geen vertrouwen in de RIV-toets. Dat is 

schokkend. Het handelen van de bedrijfsarts wordt 

beoordeeld door het UWV; richtlijnen worden ten 

onrechte beschouwd als een vaststaand voorschrift.  

Een richtlijn in de medische wetenschap is een 

wetenschappelijke onderbouwing van het medisch 

handelen waarvan je als professional met goede 

argumenten kunt afwijken. Dat gebeurt te weinig uit 

angst voor sancties. Het schaadt bovendien de relatie 

tussen verzekeringsarts en bedrijfsarts. En dat terwijl  

ze juist meer zouden moeten samenwerken.’

Je zegt dat er meer aandacht moet zijn voor 
preventie, maar preventie is toch weinig meetbaar?
‘Er is veel onderzoek gedaan waarin het effect gemeten 

is. Het blijkt dat je voor elke euro die je investeert, twee 

euro terugkrijgt. Alleen is de terugverdientermijn lang, 

daar heeft de werkgever geen geduld voor; die denkt 

‘dan is die werknemer allang weer weg’. Bij preventie 

moet je ook niet denken aan het aanbieden van sport of 

appeltjes, maar aan een PMO of persoonlijke gezond-

heidscheck, toegespitst op de specifieke omstandig-

heden van de branche. Slechts 12% krijgt een PMO 

aangeboden, terwijl dat eigenlijk een verplichting is.’ 



11CS Verbindt!      

Casemanagers Acture geslaagd 
voor Regie op Ziektewet

Op 3 oktober zijn de eerste diploma’s voor de opleiding Regie op 

Ziektewet van CS Opleidingen uitgereikt aan de studenten van 

Acture. De opleiding is geaccrediteerd door de Hogeschool van 

Arnhem en Nijmegen en geeft inzicht in de gevolgen van de wet 

BeZaVa en de gevolgen voor organisaties. De casemanagers van 

Acture zijn de eersten die deze opleiding met goed gevolg hebben 

afgerond en nu in de praktijk kunnen inzetten.

Met de komst van de wet BeZaVa (Wet beperking 

ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vang-

netters) is er veel veranderd voor werkgevers: 

zij zijn nu ook verantwoordelijk voor de Ziekte-

wetuitkeringen voor flex-werknemers. Voor dit 

risico kunnen ze ZW-eigenrisicodrager worden, 

maar daar komt veel bij kijken. De werkgever is 

namelijk verplicht om dan ook alle taken die bij  

de uitvoering horen, over te nemen van het UWV. 

Bijvoorbeeld de vaststelling en betaling van de 

uitkering en de begeleiding en re-integratie van  

de ex-werknemer. 

Acture is private uitvoerder sociale zekerheid.  

Dat betekent dat Acture in plaats van het UWV 

uitvoering geeft aan de Ziektewet voor mensen 

zonder arbeidsovereenkomst. Vroeger deden ze  

dat vooral voor de uitzendsector, maar sinds de 

invoering van de wet BeZaVa is de markt flink 

uitgebreid. 

Directeur Maudie Derks: ”Doordat veel bedrijven 

de overstap naar het eigenrisicodragerschap maken, 

hebben we een grote groei doorgemaakt. Met  

de opleiding Regie op Ziektewet zijn al onze 

uitvoerende casemanagers helemaal ingevoerd in 

de actuele wet- en regelgeving, zodat we werk-

gevers echt kunnen ontzorgen. Wij nemen alle 

verantwoordelijkheden die samenhangen met het 

eigenrisicodragerschap over, zodat zij zich kunnen 

blijven focussen op hun bedrijfsvoering.”

Meer informatie over 
Regie op Ziektewet vindt u 
op cs-opleidingen.nl
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Opdrachtgever en zelfstandige pas op!

Van de VAR over naar de BGL 

Medio 2015 treedt naar verwachting de Wet Beschikking geen loonheffing  

in werking. De BGL vervangt de Verklaring arbeidsrelatie (VAR). Met de  

Wet BGL wil de overheid verkapte dienstverbanden verder voorkomen. 

Een terugblik
Tot het jaar 2002 moesten opdrachtgevers heel 

voorzichtig zijn met het inhuren van zelfstandigen. 

Ze konden achteraf van de Belastingdienst te horen 

krijgen dat ze op basis van de feitelijke situatie te 

maken hadden met een werknemer. Ze moesten 

dan alsnog werknemerspremies afdragen, bij ziekte 

het ziekengeld betalen en bij WAO-instroom 

kregen ze te maken met verhoogde WAO- 

gedifferentieerde premies (a.g.v. de Pemba-

wetgeving). Een opdrachtgever had vooraf geen 

zekerheid, want achteraf werd beoordeeld of er 

al dan niet sprake was van een dienstbetrekking. 

Het kwam veel voor dat zelfstandigen zonder 

werk gewoon een WW-uitkering aanvroegen en 

het UWV de werknemerspremies alsnog bij de 

laatste werkgever in rekening bracht. Het UWV 

toetste namelijk feitelijk en kon een ander stand-

punt innemen dan de Belastingdienst. Kortom: 

deze onduidelijkheid zorgde ervoor dat opdracht-

gevers zeer huiverig waren met het inhuren van 

zelfstandigen. 

De VAR: de oplossing in 2002

Per 1 januari 2002 kwam de oplossing in de vorm 

van de VAR (Verklaring arbeidsrelatie). Een 

opdrachtgever kreeg de garantie dat er geen 

loonheffingen afgedragen hoefden te worden 

als hij  voor de start van de opdracht een VAR-

verklaring van de opdrachtnemer had ontvangen. 

Tenminste, in geval van een VAR-WUO (winst 

uit onderneming) of een VAR-DGA (directeur- 

grootaandeelhouder). Van de vier soorten VAR-

verklaringen die er zijn, geven alleen de VAR-

DGA en de VAR-WUO de opdrachtgever vooraf 

zekerheid. Verstrekt een opdrachtnemer één van 

deze twee verklaringen en wordt voldaan aan de 

administratieve verplichtingen, dan is er geen 

inhoudingsplicht voor de opdrachtgever. Hij wordt 

achteraf nooit met naheffingen opgezadeld. Wel 

moet er bij elke VAR-verklaring van iedere 

opdrachtnemer een kopie van diens identiteits-

bewijs bewaard worden nadat de opdrachtgever 

de identiteit heeft vastgesteld. En de opdrachtgever 

moet controleren of de werkzaamheden overeen-

komen met die genoemd in de verklaring.

Het bestaan van de VAR heeft er zeker toe 

bijgedragen dat de flexschil bij ondernemers is 

gegroeid en ze meer samenwerken met zelf-

standigen. Waarom dan toch deze betrekkelijk 

succesvolle regeling veranderen? De reden 

hiervoor is dat de Belastingdienst nog beter 

Auteur: Marjol Nikkels-Agema, directeur CS Opleidingen BV
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onderscheid wil maken tussen een dienstverband  

en ondernemerschap. De overheid wil met de Wet  

BGL schijnconstructies van ondernemerschap voor-

komen. Groot nadeel is echter dat de onduidelijkheid 

voor de opdrachtgever weer terugkomt als hij niet 

heel zorgvuldig vooraf checkt of er sprake is van een 

zogenaamde geldige beschikking geen loonheffing. 

In het op 22 september 2014 ingediende wets-

voorstel BGL wordt voorgesteld om de reikwijdte 

van de VAR te beperken. De BGL beperkt zich 

slechts tot een oordeel of voor de arbeidsrelatie  

geen inhoudingsplicht bestaat. De Belastingdienst 

zal de inkomsten niet meer kwalificeren als winst 

uit onderneming, werkzaamheden voor risico van  

de vennootschap of als resultaat uit overige 

werkzaamheden. 

Met de BGL is de opdrachtgever weer 
medeverantwoordelijk
Het wetsvoorstel introduceert een medeverant-

woordelijkheid van de opdrachtgever voor de 

juistheid van de inhoud van de BGL. Kort gezegd 

houdt dit in dat de opdrachtgever voorwaardelijk 

gevrijwaard is van het inhouden en afdragen van 

loonbelasting en premie volksverzekeringen. De 

opdrachtnemer kan volstaan met één BGL voor 

meerdere opdrachten, mits de werkzaamheden 

gelijk zijn. 

Hoe werkt de voorwaardelijke vrijwaring 
van de opdrachtgever?
Praktisch geeft de opdrachtnemer in zijn aanvraag 

voor een BGL antwoord op een aantal vragen uit  

een vragenlijst. De antwoorden die de opdracht-

nemer heeft gegeven, worden als ‘stelling’ afgedrukt 

op de BGL. Bij aanvaarding of onderhandeling over 

een opdracht, zal de opdrachtgever de BGL 

ontvangen met de bijbehorende stellingen. Deze 

stellingen dient de opdrachtgever te controleren  

met de daadwerkelijke uitvoering van de opdracht. 

Indien de stellingen overeenkomen met de feitelijke 

werkwijze van de opdrachtnemer, is de opdracht-

gever volledig gevrijwaard van het inhouden van 

loonheffing. 

Webmodule
Aan de voorwaardelijke vrijwaring gaat zoals 

genoemd het invullen van een vragenlijst vooraf.  

Dit gebeurt via een webmodule. De webmodule 

biedt op basis van de antwoorden op de vragenlijst 

een oordeel over de inhoudingsplicht. De vragenlijst 

is gebaseerd op wetgeving en jurisprudentie en is 

zodanig opgebouwd dat veel vervolgvragen voort-

borduren op een reeds eerder gegeven antwoord. 

Direct na het invullen van de vragenlijst ontvangt 

de opdrachtnemer een beslissing of de aanvraag 

BGL is gehonoreerd. 

Overgangsrecht 
De wet BGL zal vermoedelijk medio 2015 in werking 

treden. Omdat er veel aanpassingen noodzakelijk 

zijn om de processen bij de Belastingdienst in te 

richten op de nieuwe systematiek, zal een over-

gangsregime gaan gelden: in 2015 kunnen zowel 

de VAR als de BGL een gedeelte van het kalender-

jaar geldig zijn. Om onnodig veel aanvragen te 

voorkomen, is vastgesteld dat de VAR 2014 tot de 

datum van de inwerkingtreding van de Wet BGL 

geldig blijft. 

Betere balans? 
Volgens de memorie van toelichting zal de BGL 

ervoor zorgen dat de verantwoordelijkheden van 

opdrachtgever en opdrachtnemer beter in balans 

worden gebracht en worden schijnconstructies 

voorkomen doordat de opdrachtgevers hiervoor 

medeverantwoordelijk worden gehouden. Verkapte 

dienstverbanden moeten voorkomen worden. 

Daarnaast blijft er ook voor zelfstandigen 

onduidelijkheid en rechtsonzekerheid bestaan bij 

een BGL. Het is namelijk (nog) niet duidelijk hoe 

de Belastingdienst de status van de zelfstandige 

gaat toetsen. En ook voor de zelfstandige blijft 

het risico om aangeslagen te worden voor sociale 

premies en loonheffing nog steeds aanwezig. Ook 

de zelfstandige geniet immers geen volledige 

vrijwaring! Voor een zelfstandige is het van belang 

om meerdere opdrachtgevers per jaar te hebben. 

Hij moet duidelijk kunnen maken dat hij niet in een 

gezagsverhouding tot zijn opdrachtgever staat.  n
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‘Interventies kosten geld, 
maar leveren ook geld op’

Wie een opleiding gevolgd heeft bij CS Opleidingen, is hem vast wel eens 

tegengekomen: Jan de Wit, actuaris AG en directeur van TonAc. TonAc staat 

voor het Franse ‘Ton Actuaire’ (jouw actuaris), want hoewel Jan een oer-

Hollandse naam heeft, heeft hij een Franse moeder. In samenwerking met CS 

ontwikkelt hij de Risk Scan Sociale Zekerheid. Marjol Nikkels sprak met hem.

Een actuaris is een wiskundig adviseur, veelal 

werkzaam bij verzekeringsmaatschappijen, die 

onder andere premies berekent en reserves 

vaststelt. Een beroep waarbij je je niet direct  

iemand voorstelt die een opleiding voor barista 

heeft gevolgd of die graag mag beeldhouwen,  

en toch hoort ook dat allemaal bij Jan.

Je bent een van de weinige actuarissen met 
kennis van sociale zekerheid. Zie je de 
afgelopen jaren een groei in dat aantal?
‘Nee, heel weinig. Over het algemeen kennen 

actuarissen de sociale wetgeving in de zin van wat 

het gaat kosten, maar bijvoorbeeld niet welke 

handelingen een casemanager moet doen om  

een re-integratierapport op te stellen of welke 

beïnvloedingsmomenten er zijn.’

Je verzorgt een les in onze opleidingen Post 
Bachelor Register Casemanagement en Post 
Bachelor leergang Arbeidsdeskundige. Wat is  
je het meest opgevallen tijdens jouw lessen?
‘Mensen beginnen altijd te roepen: “Ja maar ik  

kan niet rekenen”. Of: “Ik kan niet met Excel 

omgaan”. Iedereen kan rekenen, daar zijn reken-

machines voor. Het gaat erom dat je gevoel krijgt  

bij cijfers, dat je weet waar je het over hebt. In 

Nederland hebben we een totale loonsom van 

ongeveer 325 miljard euro, nog afgezien van 

WIA-aanvullingsverzekeringen en dergelijke.  

Als je het dan over 1% verzuim en dus loondoor-

betaling hebt, heb je het al over 3,3 miljard. Bij een 

gemiddeld verzuim van 4% moeten werkgevers  

dus ruim 13 miljard per jaar betalen terwijl daar  

geen productiviteit tegenover staat! 

Verzuim zal weer stijgen
Ik weet zeker dat het verzuim het komende jaar 

weer zal stijgen. De crisis is zo’n beetje ten einde, 

dus mensen durven zich weer ziek te melden. Dat 

zie je altijd aan het einde van een crisis. 

In Nederland maken we de werknemers ook niet 

medeverantwoordelijk voor de kosten van verzuim. 

Ik ben van mening dat werknemers ook een deel 

van het risico zouden moeten betalen, in die zin dat 

ze zich persoonlijk zouden moeten verzekeren 

tegen verzuim dat in de privésfeer is veroorzaakt, 

het risque social. Het risque professionel moet 100% 

bij de werkgever liggen en ook een deel van het 

‘Werkgevers betalen  

€ 13 miljard per jaar  

aan loondoorbetaling  

bij verzuim’ 
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risque social dat zich in bedrijfsomgeving afspeelt, 

zoals bijvoorbeeld een sportdag. Maar als een 

werknemer wil deltavliegen en daarbij een been 

breekt, is dat niet het risico van de werkgever.  

Anders dan in Nederland maken ze dat onderscheid 

in het buitenland wel en je ziet dan ook dat de 

arbeidsongeschiktheid daar veel lager ligt.’ 

De balans is zoekgeraakt. We zien nog steeds 
dat werknemers zich na 100 weken opeens 
volledig hersteld melden. 
‘In het verkeer heeft de fietser altijd gelijk. In de 

sociale zekerheid heeft de werknemer altijd gelijk. 

Het risico voor de werkgever is gigantisch. Ik zou 

zelf alleen met zelfstandigen werken. Je wilt dat 

risico toch niet dragen? Zoals het er nu naar uitziet, 

gaan op termijn alle lasten naar de werkgever: 

doorbetalen tot aan de pensioenleeftijd toe. Het  

is toch jouw werknemer? Dus ook jouw 

verantwoordelijkheid.’

We verwachten in ieder geval nieuwe 
aanpassingen op de WIA. Er zit te weinig rem 
op de sociale zekerheid, net als bij de zorg. Het 
dreigt onbetaalbaar te worden.
‘Zorg is een iets ander verhaal. Op de WIA zit wel 

een rem, maar met een lage vertraging. Vergelijk 

het met toen je vroeger een fiets met remblokjes 

had. Als je dan met regen de berg afging, duurde het 

erg lang voordat je stilstond. Een voorbeeld is de 

interventie met 42 weken. Doe dat veel eerder,  

op dat moment is het kwaad al geschied. Hoe later 

je begint met interventie, hoe hoger de kans op 

instroom in de WIA. Interventie levert geld op, 

dat wijst ook de Risk Scan Sociale Zekerheid uit.’

Bewustwording van het risico
Wat houdt de Risk Scan Sociale Zekerheid in?
‘Het is een model dat aantoont wat eerder 

interveniëren oplevert. Het idee hiervoor is 

ontstaan tijdens de voorbereiding van de lessen 

voor CS. Het geeft een stuk bewustwording van het 

risico nu en in de toekomst. Heel veel werkgevers 

denken: daar ben ik toch voor verzekerd? Maar het 

risico dat je loopt, betaal je uiteindelijk helemaal 

zelf.

Met de Scan krijg je zicht op het geschat 

verzuimrisico, arbeidsongeschiktheidsrisico en 

deeleffecten van de werkhervattingskas. Kortom, 

op de kasstromen van de werkgever. En die hebben 

een direct effect op  de winst. Als werkgever vul  

je een aantal gegevens in zoals de sector, aantal 

werknemers, loonsom en enkele andere variabelen. 

Dat levert een specifiek risicoprofiel op en een 

schatting van de te verwachten kosten voor verzuim 

en arbeidsongeschiktheid voor de komende jaren. 

Met andere woorden: als je op dezelfde weg 

doorgaat, kost dat de komende jaren zoveel.

Daarnaast laat de Scan zien wat het kostenplaatje  

is als je tijdig interventies doet, bovenop wat je 

normaal doet. Wat je dan zult zien, is dat die 

interventies geld kosten, maar ook geld opleveren. 

Daarbij gaan we uit van de professionaliteit van de 

casemanager om slimme interventies in te zetten. 

Maar, dan moet hij of zij wel weten wat de persoon 

mankeert.’

‘De scan laat het  

kostenplaatje zien als je niets doet  

en als je wel wat doet’ 
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Hoe denk je dan over de privacydiscussie?
‘Ik vind die hele discussie onzin. Het is alsof je auto 

kapot is en de garage zegt: er is iets kapot, maar ik 

zeg niet wat en het kost zoveel. Het medisch dossier 

is sowieso een publiek geheim. De buurman weet 

ook wat de werknemer mankeert. Ik vind dat alle 

mensen die betrokken zijn bij het proces om jou 

beter te maken op de hoogte mogen zijn van wat er 

aan de hand is. Het gaat immers wel om jouw leven, 

het is vooral voor jou belangrijk dat je zo snel en 

goed mogelijk geholpen wordt. Het gaat niet alleen 

om het kostenplaatje voor de werkgever en de  

overheid. Het zou standaard zo moeten zijn dat op 

het moment dat je in de loondoorbetaling zit, je 

medische informatie deelt. Ik ben helemaal voor 

privacy hoor, kijk maar naar de toestanden op 

internet. Maar het medisch dossier betreft maar een 

kleine groep mensen. Die zouden geautoriseerd 

moeten zijn, zodat ze je kunnen helpen.’

Heb jij een verklaring waarom het zo mis  
is gegaan met de WGA-eigenrisicodrager-
portefeuilles van verzekeraars?
‘Daar zijn meerdere redenen voor. Toen ze de markt 

betraden, kregen ze te horen dat de instroom wel 

meeviel. Daarbij kwam de WGA-visie van het 

Verbond van Verzekeraars: 70% zou volledig 

arbeidsongeschikt zijn en de IVA instromen en 30% 

zou de WGA instromen. In werkelijkheid is het 

andersom. Plus dat de cijfers uit 2006 niet compleet 

waren en mensen veel later nog beoordeeld zijn. 

Daarnaast was geen rekening gehouden met de 

enorme daling van de rente. Door de lage rente  

zijn de voorzieningen die verzekeraars nu moeten 

treffen hoger.

Lastig om risico in te schatten van flexgroep
Wij actuarissen baseren ons op historische 

gegevens. Meer hebben we niet. En natuurlijk 

nemen we de toekomstverwachting wel in 

ogenschouw, maar die kun je niet hard maken. Dit 

maakt het voor verzekeraars ook zo lastig om nu de 

risico’s in te schatten van de flexgroep die vanaf 

2016 binnen het WGA-eigenrisicodragerschap valt. 

Werkgevers zijn deze werknemers eigenlijk al uit 

het oog verloren vanaf het moment dat het contract 

beëindigd werd. Ze hebben er geen invloed meer 

op. En dus neemt de betrouwbaarheid van 

statistieken af. Omslaggegevens van het UWV zijn 

wel beschikbaar maar dat is wat anders dan een 

tienjaarskapitaalsrisico.

Daarnaast kun je ook niet alles uit bestaande data 

halen. Neem bijvoorbeeld een werknemer die van 

de laatste zes jaar vier jaar ziek is geweest, omdat hij 

in de tussentijd langer dan vier weken hersteld is 

gemeld. De vraag is natuurlijk of er wel echt sprake 

was van herstel. Zulke dingen komen niet uit de 

cijfers naar voren maar verzekeraars moeten wel de 

risico’s dragen. Die ze uiteindelijk weer in rekening 

brengen bij de werkgevers. 

Werkgevers kunnen veel meer doen om deze 

risico’s te beïnvloeden en dat is het mooie van het 

vakgebied van register-casemanagement. Op een 

slimme manier de juiste interventies inzetten die 

bijdragen tot snellere terugkeer levert veel geld op. 

De Risk Scan Sociale Zekerheid die in november a.s. 

op verefi.nl komt, geeft daarvoor een globaal beeld. 

Tonac maakt desgewenst berekeningen op maat 

voor bedrijven die goed zicht willen hebben op de 

eigen geldstromen sociale zekerheid, de benodigde 

voorzieningen en de hoogte van interventie-

budgetten. Zo kunnen organisaties hun schadelast 

optimaal beheersen. ‘  n

‘Ik vind de hele  

privacydiscussie  

onzin’
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Eerste VeReFi 
Kennisbijeenkomst 

Op 8 september vond de eerste VeReFi Kennisbijeenkomst 

plaats. Een variant op de grote VeReFi-congressen, maar 

dan met groepen van maximaal 50 personen. Het resultaat: 

meer diepgang, veel interactie en levendige discussies. 

mr. Pascal Willems van WVO advocaten sprak over ‘passende arbeid in het 

Burgerlijk Wetboek’. Wat staat er in de wet over de begrippen bedongen/

zijn arbeid en passende arbeid? Wanneer wordt passende arbeid bedongen 

arbeid? Hoe ver moet de werkgever gaan bij het creëren van passende arbeid 

als het gaat om bijvoorbeeld aanpassing van de organisatie of inzet van 

collega’s? Aan de hand van vele praktijkvoorbeelden kregen de aanwezigen 

inzicht in hoe rechters tegen dit soort vragen aankijken. 

Theo Stokking van VerzuimConsult bekeek het onderwerp ‘passende arbeid’ 

vanuit het gezichtspunt van arbeidsdeskundigen. Met welke vraagstukken en 

afwegingen worden zij geconfronteerd? Zijn tip was: natuurlijk probeer je zo 

dicht mogelijk bij het oorspronkelijke functieniveau te blijven, maar (tijdelijk) 

lager gekwalificeerd werk is een beter alternatief dan geen werk. 

Marjol Nikkels behandelde de laatste stand van zaken rond het ZW/WGA-

eigenrisicodragerschap. Hoe ziet de markt er op dit moment uit? Voor welke 

bedrijven is de afweging om eigenrisicodrager te worden zinvol? En wie kan 

beter bij het UWV blijven of terugkeren? Hoeveel jaren moet je de lasten 

doortrekken om een goed beeld te krijgen? 

Ruud de Leede nam de aanwezigen mee in de gedifferentieerde premie-

berekeningen WGA-vast, WGA-flex en ZW-flex. De parameters 2015 waren 

net bekend, dus kon men aan de slag met de nieuwste cijfers. Wat betekenen 

de parameters en hoe kunt u berekenen welke bedragen aan uw bedrijf 

zouden moeten worden toegerekend? Belangrijke berekeningen om de 

beschikkingen van UWV en Belastingdienst te kunnen controleren. 

Deze eerste bijeenkomst 

draaide om ‘passende arbeid’ 

en de parameters BeZaVa. Het 

bleek een prima formule, die 

we zeker gaan herhalen.

M
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Is het WGA-stelsel wel  
transparant genoeg?

Sinds 2006 kennen we een zogenaamd hybride 

stelsel voor de WGA. De overheid beoogde 

hiermee een systeem te creëren waarin 

werkgevers de keuze wordt geboden hun 

arbeidsongeschiktheidsrisico onder te brengen bij 

het publieke UWV of bij een private verzekeraar. 

Daarnaast bestaat voor werkgevers de 

mogelijkheid dit risico volledig in eigen beheer te 

nemen. De uiteindelijke vraag lijkt daarmee 

gereduceerd tot de keuze: ‘verzekeren of niet 

verzekeren’. De werkelijkheid is echter iets 

ingewikkelder.

De twee opties ‘verzekeren of niet verzekeren’ 

hebben twee belangrijke verschillen, namelijk de 

financieringswijze en de wijze waarop in beide 

systemen met zogenaamde ‘lopende gevallen’ 

wordt omgegaan. Als we die verschillen nader 

bekijken, blijkt van een ‘level playing field’ met 

keuzevrijheid voor de werkgever dan ook geen 

sprake te zijn. 

Geen level playing field
Door de lage premiestelling van de verzekeraars  

in het verleden, ontstond op grond van premie-

vergelijking onterecht het beeld van een ‘level 

playing field’ op deze markt. Dat verzekeraars, zo 

bleek achteraf, een te lage premiestelling hebben 

gehanteerd zou vooral te wijten zijn aan een 

onjuiste risico-inschatting en aan het inkopen  

van marktaandeel. 

ir. drs. Jeroen Breen AAG, directeur Koninklijk Actuarieel Genootschap & Actuarieel Instituut
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Private verzekeraars zijn wettelijk verplicht een 

premie te vragen die gebaseerd is op de contante 

waarde van alle toekomstige uitkeringen, het 

zogenaamde kapitaaldekkingsstelsel. Hiermee 

worden alle lasten voor ontstane gevallen op 

voorhand genomen. Kort samengevat: een 

werkgever die op 1 januari overstapt naar een 

verzekeraar, verzekert zich tegen alle toekomstige 

uitkeringen die aan werknemers moeten worden 

gedaan die gedurende dat jaar ziek worden, dat 

twee jaar blijven, vervolgens in de WGA terecht-

komen en gedurende die gehele periode een 

uitkering ontvangen. Het risico wordt daarmee, 

door het betalen van de premie, overgedragen  

van de werkgever aan de verzekeraar.

Verschil in risico-overdracht
Bij het UWV werkt dat anders. Het UWV mag haar 

premie namelijk op omslagfinanciering baseren. 

Het UWV kan in dit systeem de financiële gevolgen 

van reeds ingegane uitkeringen in opeenvolgende 

jaren afwentelen op de individuele werkgever door 

middel van premiecorrecties. Dit betekent dat er 

feitelijk geen sprake is van risico-overdracht van 

werkgever naar UWV, met als gevolg dat het risico 

voor rekening van de individuele werkgever blijft.

Als gevolg van de risico-overdracht aan 

verzekeraars, moeten zij rekening houden met 

risico-opslagen in de premie en met kosten voor  

het wettelijk aan te houden kapitaal, beide ter 

afdekking van de onzekerheid. Voor het UWV 

gelden dergelijke opslagen niet als gevolg van 

omslagfinanciering. Dit betekent dat het UWV  

in de premiestelling profiteert van de andere 

methode van financiering.

Verschil in risico-overdracht
Een ander gevolg van de verschillen in financiering en 

risico-overdracht heeft invloed op de overstap tussen 

verzekeraars en UWV. Wanneer een werkgever 

overstapt van UWV naar een verzekeraar, zijn de 

toekomstige uitkeringen van bestaande gevallen niet 

afgedekt bij het UWV: deze komen voor rekening van 

de werkgever. Bij een overstap van verzekeraar naar 

UWV, zijn daarentegen alle lopende uitkeringen 

overgedragen naar de verzekeraar. De werkgever  

kan dus met een schone lei en daarmee met de 

minimumpremie beginnen. Ook hieruit blijkt het 

verschil in risico-overdracht tussen beide stelsels.

Door die start met een schone lei lijkt een overstap  

naar het UWV vanuit kostentechnisch oogpunt voor 

een werkgever interessant. Doordat nieuw ontstane 

schadegevallen de premie zullen doen stijgen, zal  

de werkgever ook bij het UWV uiteindelijk een 

significante premie betalen, zonder dat de toe- 

komstige uitkeringen voor bestaande gevallen zijn 

afgedekt door het UWV. Voor de korte termijn heeft 

een overstap naar het UWV daarmee het karakter van 

een ‘escape’, maar niet zonder dat de werkgever zelf 

het risico op zich neemt.

Het huidige beeld is dat werkgevers massaal over-

stappen naar het UWV omdat de premie daar lager is. 

Gelet op het verschil in wijze van financiering en de 

gevolgen voor de risico-overdracht en de premie-

stelling, is het logisch dat de premie voor die werk-

gevers lager is. Vanuit werkgeversperspectief is de 

overstap dan ook begrijpelijk door een afweging op 

grond van een kortetermijnkostenaspect. Daarbij hoort 

echter wel een groter risico voor de werkgever en het  

is zeer de vraag of de werkgever zich daarvan bewust is. 

Werkgevers moeten zich afvragen of zij bereid zijn 

het risico grotendeels zelf te dragen in ruil voor de 

lagere publieke premie of dat zij kiezen voor een 

daadwerkelijke risico-overdracht, waarvoor een  

hogere premie betaald wordt aan een verzekeraar.  

De keuze die werkgevers moeten maken blijft dan ook 

verzekeren of niet verzekeren, maar de verschillende 

keuzemogelijkheden liggen anders dan veelal 

gedacht.  n

‘Ook bij het UWV zal de 

werkgever uiteindelijk een 

significante premie betalen’
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Geaccrediteerd of 
niet-geaccrediteerd, 

dat is de vraag
Wel geaccrediteerd: de meerwaarde van de 
geaccrediteerde beroepsopleidingen
Diverse opleidingen van CS Opleidingen zijn 

geaccrediteerd: door de Hogeschool van Arnhem en 

Nijmegen, CPION/Stichting Post HBO Nederland, NIRPA 

en V&VN.  Maar wat houdt dat in?

De HAN zorgt voor de kwaliteitswaarborg en certificering 

door middel van continue toetsing van lesmaterialen, 

tentamens, examens en docenten. Daarnaast heeft zij zitting 

in de examencommissie. De stichting Post HBO Nederland 

accrediteert de betreffende totale opleiding en verstrekt het 

landelijk erkende diploma. De accreditaties van NIRPA, 

V&VN en NVAB betekenen dat u PE-punten kunt krijgen.

U kunt er dus van op aan dat u een kwaliteitsopleiding volgt. 

En dat u zich in geval van de Post Bachelor Register 

Casemanagement en Regie op Verzuim kunt inschrijven bij 

de beroepsvereniging RNVC. U bent dan een geregistreerd 

Register case- en caremanager (rccm) of Casemanager 

regie op verzuim (crov).  Landelijk erkende titels die steeds 

meer op waarde geschat worden. 

Een geaccrediteerde beroepsopleiding heeft dus veel 

meerwaarde. Maar, de continue monitoring door diverse 

instanties kost ook veel geld. Aan een geaccrediteerde 

opleiding hangt dan ook een bijbehorend prijskaartje. 

Wel zijn deze opleidingen vrij van btw.

Accreditaties      

INSTITUUT ONDERDELEN OPLEIDINGEN PE Punten
Nederlands  NIRPA Regie op ZW  300
Instituut van   Regie op Verzuim 300
Register Payroll   VeReFi Congres/ 35
Accounting   kennisbijeenkomst 
(NIRPA)  

Accreditatie- Nederlandse Verzuim en 6
bureau Sociale  Vereniging Schadelast-
Geneeskunde  voor Arbeids- beheersing
(AbSg) Bedrijfsgenees-
 kunde (NVAB)

Accreditatiebureau V&VN Regie op Verzuim 46
Kwaliteitsregister 
V&V en Register 
Zorgprofessionals 

Niet geaccrediteerd: hoogwaardige kennis en 
vaardigheden met CS certificaat
Hecht u geen waarde aan officiële titels, het officieel 

erkende certificaat van de HAN of het diploma van de 

stichting Post HBO Nederland? Dan is het aantrekkelijk 

geprijsde cursusaanbod van CS Opleidingen een goede 

keuze. Ideaal voor bijvoorbeeld leidinggevenden, HRM’ers  

en OR-leden.

Denk bijvoorbeeld aan de zesdaagse cursus Verzuimregie. 

Na deze cursus snapt u de actuele stand van zaken van de 

sociale verzekeringen, weet u welke verplichtingen 

werkgever en werknemer hebben, waar werkgevers nog 

weleens geld laten liggen en waarom het voor beiden zo 

belangrijk is om snel in te zetten op re-integratie. We 

bieden u niet alleen kennis, maar oefenen ook met de 

benodigde vaardigheden, zoals gespreksvoering bij complex 

verzuim. Als u deze cursus met een voldoende afsluit, 

ontvangt u het certificaat CS Verzuimregisseur.

Meer informatie? Op www.cs-opleidingen.nl leest u 

alles over onze geaccrediteerde beroepsopleidingen en 

ons cursusaanbod. 
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De casemanager door de 
bril van de bedrijfsarts

In de markt is een ontwikkeling zichtbaar die even 
noodzakelijk als onvermijdelijk is. Bedrijfsartsen  
en casemanagers werken steeds meer samen. 
Onvermijdelijk is die samenwerking omdat het 
aantal bedrijfsartsen afneemt, het aantal case-
managers groeit en bedrijven beide professionals 
om advies vragen bij vraagstukken rond verzuim, 
arbeidsongeschiktheid en re-integratie.
Noodzakelijk is de samenwerking omdat de 
tandem bedrijfsarts-casemanager veel meer 
toegevoegde waarde heeft voor werkgever en 
werknemer dan wanneer beide professionals  
naast elkaar worden ingezet.

t.b.v. verzekeringsvraagstukken en met Raden van 

Bestuur overleg voeren over investeringsvraagstukken 

rond verzuim en arbeidsongeschiktheid. 

Naast deze twee types loopt er een bonte stoet 

adviseurs rond die zich casemanager noemt, maar 

waarvan volstrekt onduidelijk is hoe men is opgeleid 

en over welke ervaring men beschikt. Bijvoorbeeld  

de casemanager arbodienst en de casemanager  

eigen regie. Ook is er een groep professionals die 

casemanager is, maar zich anders presenteert. 

Bijvoorbeeld de Care-manager, de VerzuimAdviseur, 

de VerzuimSpecialist, de Verzuimmanager.

Voor de bedrijfsarts zijn er maar twee smaken
Bedrijfsartsen hebben wel een richtlijn opgesteld 

waarin beschreven staat hoe er met casemanagers 

gewerkt moet worden. Interessant is dat er vanuit het 

perspectief van de bedrijfsarts maar twee smaken 

casemanager zijn: 

De eerste is de casemanager die vanuit de bedrijfsarts 

taken gedelegeerd krijgt en die aan de zijde van de 

bedrijfsarts werkgever en werknemer adviseert, en 

daarbij beperkte toegang tot medische gegevens krijgt.

De tweede is de casemanager die geen taken namens 

de bedrijfsarts uitvoert, en die vanuit het perspectief 

van de bedrijfsarts dezelfde status kent als de werk-

gever. Medisch geheim en privacyregels vormen daarbij 

een belangrijke begrenzing voor de bedrijfsarts bij de 

communicatie met de casemanager.

Bewustzijn over de wederzijdse perceptie zal de 

communicatie en samenwerking tussen bedrijfsartsen 

en casemanagers ten goede komen, waardoor de 

waarde van de tandem voor werkgever en werknemer 

vergroot wordt: het geheel is meer dan de som van de 

delen.

Veel aandacht voor samenwerking
Vanuit de opleidingen Post Bachelor Register Case-

management en Regie op Verzuim en de beroeps-

vereniging is er veel aandacht voor de samenwerking 

van casemanagers met bedrijfsartsen. De toegevoegde 

waarde voor werkgever en werknemer wordt erkend, 

maar de praktijk wijst uit dat de samenwerking met 

bedrijfsartsen niet altijd even makkelijk verloopt. Om 

die reden kreeg het opleidingsonderdeel ‘Samen-

werking casemanager-bedrijfsarts’ de prikkelende 

ondertitel: ‘Hoe stuur ik de bedrijfsarts aan’. 

Voor bedrijfsartsen is er echter geen training ‘Hoe werk 

ik samen met een casemanager?’ Voor de bedrijfsarts is 

de casemanager vaak een relatief nieuwe speler in het 

veld. De rol van casemanager zoals Poortwachter die 

beschrijft, omvat slechts een fractie van het takenpakket 

van de moderne casemanager. Was de casemanager 

primair de bewaker van processen, nu zijn er case-

managers die ingewikkelde financiële analyses maken 
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Wil een werknemer goed functioneren, dan moet er 

evenwicht zijn tussen belasting en belastbaarheid. 

Tussen kunnen en moeten. Dat evenwicht kan door 

verschillende oorzaken verstoord raken. Denk aan 

persoonlijke situaties als scheiding, overlijden, 

ziekte van ouders of dierbaren, financiële zorgen  

of medische onzekerheid (wachten op uitslagen). 

Of aan werkgerelateerde factoren als stress, 

disfunctioneren, reorganisaties, langdurig overwerk 

en al dan niet irrealistische gedachten:
• Staat mijn baan op de tocht?
• Ze verwachten te veel van me
• Ik krijg geen waardering
• Mijn baas mag me niet
• Ik vind het werk niet interessant maar durf geen 

andere baan te zoeken, want stel dat ik geen vast 

contract krijg, hoe moet het dan met de 

hypotheek?

Vaak is de medische kant niet zo interessant
Bij een verstoord evenwicht tussen belasting en 

belastbaarheid ligt verzuim op de loer. Goed om  

je te realiseren, is dat bij verzuim in 80% van alle 

situaties het medisch deel niet zo interessant is. 

Demedicaliseren is dan het credo, wat betekent  

dat je niet zoveel medische dingen moet gaan  

doen. Breng een scheiding aan tussen wat met 

functioneren te maken heeft en wat medisch is. 

Haal het conflict uit het ziektetraject
De bedrijfsarts kan stellen: volgens mij gaat het hier 

vooral om een conflict. Het is belangrijk een conflict 

direct uit een ziektetraject te halen. Doe je dit niet, 

dan gaat de werknemer medisch shoppen. Van de 

ene arts naar de andere, juist om aan te tonen dat hij 

wel recht heeft op loondoorbetaling  

bij ziekte. Dit medisch shoppen is onhandig, want 

dit medicaliseert het eigenlijke probleem.

Voorkom een 
loopgravenoorlog bij conflicten

Ook voor de werkgever is het beter om de 

werknemer buiten het verzuimtraject om betaald 

thuis te laten zitten en toe te werken naar afspraken 

om tot een oplossing te komen. Ga het gesprek aan: 

“Zullen we het even uit het medische weghouden?” 

Veel verzuim duurt lang omdat werknemer en 

werkgever in een soort loopgravenoorlog terecht-

komen. Belangrijk is welke acties werkgever en 

werknemer kiezen: escalerend of de-escalerend. 

Als een van de partijen escaleert, dan kan de andere 

partij kiezen of hij daarin meegaat of niet. Beide 

partijen kunnen dus per keer escaleren of juist 

de-escaleren. Het streven moet zijn om gezamenlijk 

uit de loopgraven te komen om aan een oplossing  

te werken, bijvoorbeeld door een mediator in te 

schakelen. 

Kies als bedrijfsarts geen partij
Bij een conflict zijn altijd twee partijen betrokken:  

je kan geen conflict in je eentje hebben. Een ander 

kenmerk van een conflict is de vorming van 

bondjes: beide partijen willen graag zoveel 

mogelijk medestanders in hun kamp krijgen. En wat 

is er mooier dan iemand met gezag aan jouw kant 

krijgen, bijvoorbeeld de dokter? Beide partijen 



Het mooist is als beide partijen er samen uitkomen, 

anders is er een bemiddelaar nodig.
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zullen dan ook van alles proberen om de dokter aan 

hun zijde te krijgen. Het grootste gevaar voor de 

bedrijfsarts is partij te kiezen, want zodra er 

gekozen wordt, is de andere partij weer bozer. Dit  

is veel erger dan dat beide partijen boos zijn omdat 

de arts niet kiest.

Mijn aanpak bij conflicten: zodra ik het vermoeden 

heb van ruzie, zoek ik bij beide partijen bevestiging: 

zijn ze het eens dat er aan de onderlinge 

verhoudingen gewerkt moet worden? Mijn advies 

is dan: ga samen onderhandelen. Het mooist is als 

beide partijen er samen uitkomen, anders is er een 

bemiddelaar nodig.

Werknemer: neem iemand mee
Aan de werknemer geef ik verder als advies mee: 

wees bereikbaar voor je werkgever en bereid je 

goed voor op de onderhandelingen met je 

werkgever:

1)  Maak een lijst met knelpunten, schrijf alles op 

wat fout, slecht, mis of verkeerd is;

2)  Maak daarna een lijst met oplossingen, 

verbeteringen, wensen en eisen;

3)  Neem iemand mee naar het gesprek. Deze hoeft 

niet deel te nemen aan het gesprek: alleen maar 

luisteren en na afloop evalueren is al goed. Maar 

ga nooit, nooit, nooit alleen naar een gesprek. 

Aan de werkgever geef ik als advies: eis niet dat 

werknemer moet komen werken, laat hem/haar 

thuis zitten zolang het conflict duurt. Overweeg wel 

om de ziekmelding om te zetten in schorsing of 

vrijstelling van arbeid: in dat geval geldt de Wet 

verbetering poortwachter niet meer. Nodig de 

werknemer snel uit om te onderhandelen over het 

conflict en om te komen tot een gemeenschappelijk 

re-integratiedoel. 

Vanaf 29 november 2014 te koop. 
Bestel nu al je exemplaar bij www.Zowerktdezorg.nl

#zowerktdezorg

Herziening langdurige zorg, decentralisatie, 
stelselwijziging? Lees in dit boek hoe het 

zorgstelsel vanaf 2015 werkt.

Verwachtingsmanagement
Belangrijk is het traject helder te houden. Spreek een 

actieplan af en processtappen hoe verder te gaan. En 

worden als onderdeel van de re-integratie bepaalde 

tijdelijke regels afgesproken? Zorg dan dat ze ook als 

tijdelijk benoemd worden, zodat de werknemer ze niet  

als verworven recht gaat zien of andere collega’s een 

dergelijke regeling ook willen.
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Deze wijken vaak af van de door arbodienst, 

bedrijfsarts en casemanager gebruikte werkwijzen, 

waardoor schade ontstaat. 

Meer dan alleen medische problematiek
Arbeidsverzuim, dat in de volksmond nog steeds 

ziekteverzuim wordt genoemd, is een begrip 

waarbij in het algemeen erg snel gedacht wordt  

aan medische problematiek. De adviesrol van een 

bedrijfsarts is zelfs bij wet geregeld. Zonder te  

kort te doen aan deze medische discipline, deze  

is immers onmisbaar bij het vaststellen van belast-

baarheid en het waarborgen van gezondheid in 

werk, is de omgeving waarbinnen verzuim en 

daarbij het activeren van alle betrokkenen zich 

afspeelt, vooral financieel-juridisch van aard.  

Dit wordt jammer genoeg in veel gevallen door 

werkgevers en werknemers niet bewust zo beleefd.

Toch kan gesteld worden dat re-integratie-

problematiek en arbeidsongeschiktheid eerder 

voortkomt uit het gebrek aan loondragende 

passende arbeid dan uit de ernst van een medische 

aandoening. De ervaring leert dat re-integratie in 

taken die aansluiten bij de gestelde (medische) 

randvoorwaarden en waar een loonwaarde aan 

toegekend kan worden, de enige mogelijkheid is  

om kosten voor werkgevers te kunnen besparen. 

Bovendien wordt daarmee het risico op 

inkomensverlies voor de werknemer minder.

UWV gebruikt andere protocollen
Werkgever en werknemer hebben de eerste twee 

verzuimjaren een gezamenlijke verantwoordelijk-

heid voor de verzuimbegeleiding en re-integratie, 

waarbij zij zich laten ondersteunen door een 

arbodienst, bedrijfsarts of andere professionals, 

zoals een casemanager of arbeidsdeskundige. Van 

werkgever en werknemer wordt verwacht dat zij al 

het mogelijke doen aan re-integratie. Achteraf 

bepaalt UWV, als toetsende partij, of er voldoende 

re-integratie-inspanningen zijn verricht. Zijn er 

onvoldoende inspanningen verricht dan onderzoekt 

en beoordeelt UWV de redenen en argumenten 

daarvoor. UWV, van oudsher een instituut dat een 

claim op een sociale uitkering beoordeelt, gebruikt 

hiervoor zelf ontwikkelde uitvoeringsprotocollen. 

De Wet verbetering poortwachter is in 2002 van kracht 
geworden en in 2005 is de WAO opgevolgd door de Wet 
werk en inkomen naar arbeidsvermogen, de Wet WIA. 
Bij de Wet WIA staat het thema ‘werken naar vermogen’ 
centraal en al sinds de Wet verbetering poortwachter 
gaat het er niet langer om wat iemand niet meer kan, 
maar vooral om wat iemand nog wel kan ondanks de 
beperkingen. Het uitgangspunt van beide juridische 
kaders is dat iedereen die arbeidsongeschikt is 
geworden, de resterende arbeidsmogelijkheden en 
verdiencapaciteit zo volledig mogelijk benut. Bij de 
beoordeling van het recht op een uitkering zal UWV 
daarom kijken naar wat er nog wél kan en wat daarmee 
nog kan worden verdiend.

Activeren uit arbeidsongeschiktheid: 

ga op zoek naar de 
  gedeelde belangen

‘Gebrek aan loondragende 

passende arbeid is vaak het 

grootste probleem’
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In de beleving van werkgever en werknemer is er  

in praktijk echter vaak sprake van tegengestelde 

doelstellingen en belangen, waardoor de re-

integratie van verzuimende medewerkers onnodig 

stagneert. Het succesvol sturen van re-integratie-

trajecten vraagt om aandacht en focus op de 

gedeelde belangen voor zowel werknemer als 

werkgever op drie verschillende niveaus: sociaal-

medisch, juridisch en financieel.

Belangen voor werknemer
Voor een werknemer start het re-integratieproces 

met een belang op sociaal-medisch niveau, immers 

de werknemer is ziek en wil beter worden en 

gezond blijven. Wanneer er geen gunstige prognose 

is, dat wil zeggen herstel op korte termijn is onwaar-

schijnlijk, zullen zorgen en onzekerheid over de 

toekomst groeien. 

Daarnaast speelt er een juridisch belang. Er bestaat 

immers een arbeidsovereenkomst en de werknemer 

zal zich, naarmate het verzuim langer duurt, zorgen 

maken over het verlies van zijn werk. Bovendien 

bestaat er een financieel belang, namelijk het 

behoud van inkomen. Door onzekerheid en  

zorgen over de belangen op deze drie niveaus 

ontstaan er drempels in de re-integratietrajecten  

die een multidisciplinaire aanpak rechtvaardigen.  

De multifactoriële analyse die sinds de invoering van 

poortwachter onderdeel uitmaakt van de probleem-

analyse sluit daarop aan.

Belangen voor werkgever
Voor een werkgever bestaan er op dezelfde niveaus 

belangen. Op het sociaal-medische vlak speelt het 

belang van continuïteit en productiviteit. Wanneer  

er geen gunstige prognose is voor hervatting op  

korte termijn, moet de werkgever maatregelen  

treffen, vervanging regelen en/of accepteren dat  

de productiviteit minder is. 

Op juridisch of bedrijfskundig niveau moet de 

werkgever deze risico’s beheersen. Hij moet onder 

andere aandacht hebben voor het organiseren van 

passend werk binnen het eigen bedrijf. In de praktijk 

zullen de kaders die de arbeidsovereenkomst (BW7)  

en poortwachterwetgeving bieden, veel houvast  

geven bij de re-integratie.

Het bedrijfseconomische belang (financieel) voor de 

werkgever is vanzelfsprekend, maar krijgt opvallend 

genoeg nog onvoldoende aandacht bij re-integratie-

trajecten. Daarin lijkt nu wel verandering te komen 

door een toename van het aantal casemanagers, 

groeiende media-aandacht en veranderingen van 

wetgeving, zoals onlangs de nieuwe Ziektewet.

Tijdens een re-integratieproces kan op één of 

meerdere vlakken een knelpunt ontstaan. Door 

aandacht te schenken aan de gezamenlijke belangen  

op een van de drie niveaus (sociaal-medisch, financieel, 

juridisch) ontstaan er mogelijkheden om de knelpunten 

op te lossen. Dit speelveld van gedeelde belangen is bij 

uitstek het werkterrein van casemanagers die op zoek 

gaan naar de ‘win-win’-oplossing bij re-integratie-

vraagstukken.  n
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Wanneer bestaat er recht op een uitkering?
Op het moment dat de werknemer wegens een 

chronische ziekte niet in staat is te werken, wendt 

hij zich tot de ‘Rentenversicherung’ voor een 

uitkering ofwel ‘Rente’. De uitkering vergoedt het 

verschil in inkomen dat opgetreden is door de 

verminderde arbeidsgeschiktheid. De verzekerde 

die een beroep doet op de ‘Rente’ mag de pensioen-

leeftijd nog niet bereikt hebben. Daarnaast toetst 

de ‘Rentenversicherung’ op basis van het medisch 

dossier altijd of er nog mogelijkheden bestaan om 

weer te hervatten in werk. Het onnodig beroep 

doen op een uitkering kan hiermee beter 

onderzocht en voorkomen worden.

Claimbeoordeling
De Rentenversicherung toetst of de werknemer 

volledig of gedeeltelijk arbeidsongeschikt is. Is er 

sprake van gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid, dan 

wordt onderzocht of door interventies volledige 

arbeidsgeschiktheid gerealiseerd kan worden. Deze 

interventies worden 'Rehabilitationsmaßnahmen' 

genoemd. Deze toetsing wordt over het algemeen 

gedaan aan de hand van de medische verklaring van  

de huisarts of de behandelend specialist. In 

bijzondere gevallen, waarbij een extra toetsing 

nodig is door een andere arts, stelt de Renten-

versicherung een eigen arts voor.

Er is sprake van volledige arbeidsongeschiktheid, 

wanneer de werknemer minder dan drie uur per 

dag kan werken. Kan een werknemer tussen drie 

en zes uur werken, dan is hij gedeeltelijk arbeids-

ongeschikt. Kan hij meer dan zes uur per dag 

werken, dan is er geen recht op 'Rente'.

Kim Houwers, casemanager

Laten we beginnen met een korte 
praktijkcasus
René Lenz, van beroep elektricien, heeft al 

jarenlang rugproblemen. Deze klachten maken 

de uitoefening van zijn beroep lastig, maar niet 

onoverkomelijk. Vanuit het ziekenfonds, in 

Duitsland Krankenkasse geheten, heeft hij in 

samenspraak met zijn werkgever al een keer een 

beroep gedaan op een medische interventie. De 

klachten namen een tijdlang af en René was weer  

in staat volledig zijn werk te hervatten. Maar dit  

was van relatief korte duur: na verloop van tijd 

kwamen de rugklachten terug en werden heviger. 

Welke rechten heeft René in Duitsland bij lang-

durige arbeidsongeschiktheid?

Welke instantie is verantwoordelijk?
In Duitsland kan een werknemer recht hebben  

op een arbeidsongeschiktheidsuitkering vanuit  

de ‘Rentenversicherung’. Deze instantie draagt  

de verantwoordelijkheid voor de uitbetaling  

van pensioenen voor werknemers die dit bij 

hen verzekerd hebben en gaat ook over de claim-

beoordeling, toekenning, begeleiding en uit-

betaling van arbeidsongeschiktheidsuitkeringen.

Arbeidsongeschiktheid 
in Duits perspectief

In CS Verbindt! nummer 4 schreven we over de 
casus van Duitse werknemer Barbara Schäffner 
en haar rechten bij ziekte. Barbara was na een 
intensieve periode van re-integratie en medische 
begeleiding weer in staat terug te keren in eigen 
werk. Maar wat als dit niet mogelijk zou zijn 
geweest? Waarop hebben werknemers in Duitsland 
recht bij langdurige arbeidsongeschiktheid?



Met focus op Nederland, Duitsland, Denemarken en Polen

Een beroemd schrijver heeft eens de uitspraak gedaan: Wanneer je iets bekritiseert 
moet je je altijd afvragen hoe de situatie dan anders zou kunnen zijn. Deze 
(filosofische) vraag kun je ook toepassen op de sociale zekerheid. De Nederlandse 
sociale zekerheid is namelijk vormgegeven volgens de huidige heersende normen. 
Maar wanneer je zegt: zo is het, is dit tegelijkertijd een uitnodiging om je af te 
vragen: hoe zou het kunnen zijn?

Daarom kunt u zich tijdens het lezen van dit boek hetzelfde afvragen. De 
Nederlandse sociale zekerheid wordt door onze politiek neergezet als een zeer 
sociaal stelsel. Is deze denkwijze terecht en is het ook sociaal hoe de lasten voor 
de sociale zekerheid verdeeld zijn over uitsluitend werkgever en overheid? Kan 
Nederland in Europa dienen als gidsland voor sociale zekerheid of beweegt het zich 
steeds verder af van de geldende wet- en regelgeving in de landen om ons heen? 

We hebben gekozen voor een focus op Nederland, Duitsland, Denemarken en 
Polen. Vooral Denemarken wordt gezien als het ideaalbeeld van een sociaal stelsel 
en daarom als model hoe de Nederlandse sociale staat ingericht zou moeten 
worden. In dit boek kunt u lezen of het Deense model een goed uitgangspunt is 
voor Nederland. 

De financiële doorbelasting van verzuim en arbeidsongeschiktheid is een vraagstuk 
waar het Nederlandse bedrijfsleven mee worstelt. Zijn de lasten voor sociale 
zekerheid in Nederland eerlijk verdeeld of kunnen wij leren van de andere drie 
onderzochte landen? En kan de manier van financiering in Nederland leiden tot 
maatschappelijke onrust of risicoselectie?

Dit boek geeft geen aanbevelingen, noch dwingt het de lezer tot een bepaalde 
denkwijze. Het beschrijft de uitvoering van sociale zekerheid rondom verzuim en 
arbeidsongeschiktheid in de vier landen. Deze systematiek van uitvoering kan 
de lezer een weg laten inslaan om een doel te bereiken: Eerlijke en toegankelijke 
sociale zekerheid voor iedereen, met de juiste financieringswijze en begeleiding.  
Via welke weg dit doel bereikt wordt, is aan de lezer voorbehouden.

Nederlandse sociale 
zekerheid in 
internationaal perspectief

Kim Houwers
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Hoogte en duur uitkering
De berekening van de hoogte van de uitkering kent 

een ingewikkelde systematiek. Voor ieder jaar dat 

de verzekerde de pensioengerechtigde leeftijd nog 

niet heeft bereikt, houdt de ‘Rentenversicherung’ 

een percentage in op de uitkering. Daarnaast is 

de hoogte afhankelijk van het aantal jaren dat de 

verzekerde de verplichte premiebijdrage voor 

langdurige arbeidsongeschiktheid heeft betaald. 

Het is aan te raden om voor de bepaling van de 

exacte hoogte van de uitkering specialisten in te 

schakelen, zodat er altijd een realistisch inkomens-

plaatje geschetst kan worden.

Financiering langdurige 
arbeidsongeschiktheid
Duitsland kent een strikte scheiding tussen risque 

social en risque professionel. De werknemer betaalt 

via premies over zijn brutoloon zelf mee aan de 

financiering van zijn ziekte of arbeidsongeschikt-

heid. De werkgever draagt ook premies af over het 

brutoloon van zijn werknemer. Alleen wanneer er 

sprake is van een beroepsziekte of een bedrijfs-

ongeval, draagt de werkgever volledig de financiële 

verantwoordelijkheid.

Er geldt een referte-eis voor de financiering: wil de 

verzekerde aanspraak maken op ‘Rente’, dan moet 

er in de vijf jaar voorafgaand aan het beroep op de 

uitkering, minimaal drie jaar premie betaald zijn.

Financiële prikkel bij langdurige 
arbeidsongeschiktheid
De verzekerde mag gedurende de uitkering blijven 

werken, vooral bij gedeeltelijke arbeidsongeschikt-

heid is dit aan te raden. Dan is er namelijk sprake 

van fors inkomensverlies ten opzichte van het loon 

dat verdiend werd voordat de uitkering toegekend 

werd.

Bij volledige arbeidsongeschiktheid mag een 

maximumbedrag van € 450,- per maand bijverdiend 

worden. Bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid 

mag er bijverdiend worden al naar gelang de 

hoogte van het oude inkomen en de bepalingen 

voor bijverdiensten die in de voorwaarden van de 

Rentenversicherung zijn vastgelegd. De leeftijd 

van de verzekerde bijvoorbeeld is een belangrijke 

graadmeter voor de hoogte van de bijverdiensten.

Hoe gaat het met René?
Na diverse behandelingen, die vruchteloos bleken, 

werd uiteindelijk de oorzaak gevonden voor de 

rugproblemen van René: chronische slijtage aan de 

ruggenwervels. Op aanraden van zijn huisarts dient 

René een aanvraag in bij de ‘Rentenversicherung’. 

Na onderzoek door een medisch specialist die voor 

de Rentenversicherung werkt, wordt de diagnose 

‘chronische slijtage’ bevestigd. 

Omdat René voldoet aan de eisen voor ‘Rente’, 

namelijk een chronisch ziektebeeld en gedurende 

de wettelijke periode bijdrage betaald te hebben 

voor langdurige arbeidsongeschiktheid, krijgt hij 

de uitkering voor gedeeltelijke arbeidsongeschikt-

heid toegekend. 

Het gevaar schuilt erin dat de gedeeltelijke 

uitkering een forse inkomensterugval betekent en 

René zal dit zelf moeten oplossen door een baan te 

zoeken voor het aantal uren dat hij nog kan werken. 

Gelukkig voor hem stelde zijn oude werkgever een 

soort re-integratieplan op en werkt René voor een 

aantal uren per week op de administratieafdeling. 

Op aanraden van de arts die hem keurde voor de 

‘Rente’, zwemt René een aantal keer per week om 

de pijn in zijn rug te verlichten.  n

Boek ‘Nederlandse sociale zekerheid in internationaal perspectief’

Kim Houwers heeft uitgebreid onderzoek gedaan 

naar het stelsel van sociale zekerheid in Polen, 

Denemarken en Duitsland en deze vergeleken met  

de situatie in Nederland. In het boek ‘Nederlandse 

sociale zekerheid in internationaal perspectief ’ 

doet zij verslag van haar bevindingen. Ook  

vindt u hierin handige overzichten waarin de 

verschillen in één oogopslag duidelijk worden. 

Het boek is vanaf 6 november verkrijgbaar 

in de webshop op www.verefi.nl. 



Let op: 
verzamelwet betekent weer 
een extra lastenverzwaring
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Eind september, een regenachtige zaterdagmiddag  

in Zetten en ik pas op puppy Saartje; ze ligt naast  

me te slapen. En het lijkt erop dat alle werkgevers  

in Nederland ook slapen. Hoe onvoorstelbaar is  

de oorverdovende stilte nu een voorstel voor een 

verzamelwet op het punt staat om door beide 

Kamers te worden geloodst. Een wet waardoor 

werkgevers weer twee jaar gaan betalen. Ditmaal 

voor de groep werknemers die nu nog kunnen 

terugvallen op een WAO-regeling! 

Er is in Nederland een grote groep werknemers die 

ergens nog sluimerende rechten heeft waar het de 

WAO betreft. In geval van een ziekmelding kan het 

dan zo zijn dat deze WAO-rechten herleven of dat 

een klein WAO-percentage wordt opgehoogd. 

Voorwaarde is dan dat die ziekmelding voortvloeit 

uit dezelfde oorzaak als waarvoor de werknemer 

destijds werd afgekeurd en WAO-gerechtigd werd 

verklaard. De herleving of de ophoging van de 

WAO kan in dat geval binnen vier weken plaats-

vinden. Om dit te kunnen doen is het handig als 

werknemer en werkgever hiervan op de hoogte zijn 

en de betreffende ziekmelding meteen aan UWV 

doorgeven. Beiden hebben voordeel: de werk-

nemer maakt aanspraak op een betere (WAO)-

regeling en de werkgever betaalt niet onnodig  

23 maanden salaris.

‘Briljant idee van UWV:  

laat werkgevers gewoon twee jaar 

loon doorbetalen’

Herbeoordelingen te tijdrovend
De uitvoering en controle op de herleving of 

ophoging van de sluimerende WAO-rechten  

zijn werkzaamheden die door UWV moeten 

worden gedaan. De werknemer meldt zich bij de 

verzekeringsarts en die controleert of er inderdaad 

sprake is van dezelfde oorzaak. En hier ontstaat 

blijkbaar het probleem; UWV is van mening dat  

de workload van deze beoordelingen te tijdrovend 

is en heeft daarom voorgesteld dit anders te gaan 

oplossen. De gevonden oplossing is even simpel als 

briljant; de werkgevers gewoon twee jaar het loon 
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laten doorbetalen. Dat scheelt enorm veel uren  

bij het keuringsapparaat, de verzekeringsartsen 

worden zo ontlast en er wordt stevig ‘bespaard’; 

deze WAO-uitkeringen gaan immers twee jaar  

later in. 

Handig verpakt in een verzamelwet
Een beetje Haags beleidsmaker weet hoe dit  

verpakt moet worden, appeltje-eitje. Stop het in 

een pakketje maatregelen dat in een verzamelwet 

kan worden gehangen, dan kan het als hamerstuk 

door beide Kamers. De wetten waar het om gaat 

zijn zo complex en liggen zo ver achter de horizon 

van een gemiddelde Nederlandse werkgever, dat er 

vast geen haan naar zal kraaien. De vakbonden en 

linkse partijen zullen er ook niet wakker van liggen 

want de werknemer is met 100% loondoorbetaling 

immers beter af. Behalve de werkgever zijn er  

dus alleen maar winnaars. Alleen maar winnaars?  

Ik vraag het me af. 

Weer een extra lastenverzwaring
Er gaat een moment komen dat zelfs de meest 

ingedutte werkgever wakker wordt en begrijpt  

dat deze maatregelen weer extra lastenverzwaring 

betekenen. Als afgezonderd onderdeeltje lijkt het 

niet echt de moeite waard om veel aandacht aan  

te besteden, maar de combinatie van meerdere 

maatregelen tegelijk werpen een flinke schaduw 

op de toekomst. Werkgevers betalen toenemend 

wanneer de gezondheid van de werknemer in het 

geding is en hij daarom niet meer kan werken. Wat 

gaat er in dit kader tussen 2014 en bijvoorbeeld  

2017 aan nieuwe lastenverzwaring op werkgevers 

afkomen?
• Doorbelasting Ziektewet;
• Doorbelasting WGA’ers die vanuit de Ziektewet 

instromen;
• Loondoorbetaling uitgestelde WAO-

toekenningen.

Om hoeveel geld het exact zal gaan, is nu nog 

koffiedik kijken, maar 2 miljard euro per jaar extra  

is zeer waarschijnlijk een erg voorzichtige schatting. 

Deze verborgen nota’s zijn niet alleen in financieel 

opzicht extra te nemen hindernissen in de route  

naar economisch herstel. Los van het geld zal de 

combinatie van maatregelen mogelijk nadelige 

bijwerkingen hebben op de arbeidsparticipatie  

van ‘mensen met een vlekje’. Door de uitgestelde 

inwerking van de maatregelen zullen werkgevers 

zich pas achteraf realiseren wat de risico’s en de 

daaraan verbonden kosten zijn. Maar het is meer 

dan aannemelijk dat er een reactie komt wanneer 

de uitwerking financieel voelbaar wordt. Wat zijn 

mogelijke ‘verdrukkingsgebieden’ die in de 

arbeidsmarkt kunnen ontstaan:
• Hoe groot is de kans dat de re-integratiemarkt 

(nog meer) op slot slaat?
• Zullen gemeenten steeds moeilijker mensen 

kunnen plaatsen?
• Zullen werknemers met een (gedeeltelijke) 

WAO-uitkering of bestaande WAO-rechten 

eerder ontslagen worden?
• Zullen werkgevers nog voorzichtiger worden  

met het aannemen van werknemers? 
• Ontstaat er extra weerstand wanneer er straks 

 een verplicht percentage werknemers ‘met een 

vlekje’ in dienst genomen moeten worden?

Maar ook voor de groep werknemers met WAO-

rechten zie ik wat donkere wolken aan de einder. 

Want wie zegt dat UWV na twee jaar verzuim met 

zekerheid adequaat voor de WAO en niet per 

ongeluk voor de WIA gaat keuren? En hoe wordt 

geborgd dat een verzuimmelding die binnen de 

geldigheidsduur van de WAO heeft plaatsgevonden, 

ook als zodanig zal worden behandeld? Hmmm, 

misschien liggen niet alleen Saartje en de werk-

gevers op één oor? Over een jaartje of drie zullen 

we het weten.

‘2 miljard euro per jaar extra is  

waarschijnlijk een voorzichtige schatting’
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Steeds vaker agressie en 
geweld op de werkvloer

Psychosociale arbeidsbelasting (PSA) is een  

vrij nieuw begrip in het moderne bedrijfsleven. 

Onder psychosociale arbeidsbelasting worden 

factoren begrepen die stress in de werkcontext 

veroorzaken, zoals agressie en geweld, seksuele 

intimidatie, pesten en werkdruk. PSA heeft veel 

onwenselijke gevolgen voor zowel werkgever 

als werknemer. Wat kunt u hiertegen doen?

Alina Pielczyk, medewerker Studiehuis CS Opleidingen

In dit stuk zal ik de nadruk leggen op twee 

specifieke factoren van PSA: agressie en geweld. 

Eén van de redenen waarom agressie in de werk-

omgeving (terecht) veel aandacht krijgt, is het feit 

dat agressie op het werk negatieve gevolgen heeft 

voor het psychische en emotionele welzijn van de 

werknemer. Daarnaast blijkt dat dit fenomeen 

steeds vaker voorkomt. Europees onderzoek geeft 

aan dat ongeveer een op de tien Europese werk-

nemers te maken heeft met enige vorm van agressie 

en geweld op het werk (European Foundation for 

the Improvement of Living and Working 

Conditions). 

Agressie komt meestal van externen
Een recente rapportage van TNO geeft aan dat  

in 2011 24% van de Nederlandse werknemers te 

maken heeft gehad met een vorm van agressie 

van ‘externe partijen’ als klanten, leerlingen of 

patiënten. In 2000 was dit nog maar 8% van de 

werknemers. 16% van de werknemers komt in 

aanraking met agressie en geweld door collega’s  

of leidinggevenden, oftewel door internen. Daarnaast 

neemt het aantal werknemers dat in aanraking komt 

met agressie in hoog tempo toe.

Grote gevolgen voor de organisatie
Agressie en geweld op het werk worden vaak in één 

adem genoemd met een hoger verzuimpercentage. Het 

verbaast niemand dat slachtoffers van agressie op het 

werk vaker afwezig zijn, psychische klachten ervaren 

(burn out) en minder inzetbaar zijn. Vergeten wordt 

vaak dat agressie op het werk ook grote gevolgen voor 

de organisatie heeft. Denk aan een groter verloop, 

juridische kosten, minder werktevredenheid, minder 

productiviteit en minder betrokkenheid. Kortom, 

blootstelling aan agressie kan ernstige financiële 

gevolgen voor de organisatie hebben.

Het belang om agressie in de werkcontext te voor-

komen, is niet alleen een kwestie van goed werk-

geverschap of de beperking van de (eventuele) 

financiële schade. De PSA-verplichtingen zijn ook 

in Artikel 2.15 van het Arbobesluit vastgelegd. De 

wettelijke verplichtingen luiden dat in branches waarin 

risico’s zijn op agressie en geweld, deze risico’s moeten 

worden opgenomen in de risico-inventarisatie en 

-evaluatie. Vervolgens dienen preventieve maatregelen 

te worden beschreven in het plan van aanpak. 

Bovendien zijn werkgevers verplicht om voorlichting  

en onderricht te geven over de risico’s van PSA en over 

de maatregelen die gericht zijn op het voorkomen of 

beperken van psychosociale belasting. 

‘40% van de werknemers  

heeft te maken met agressie  

op de werkvloer’



31CS Verbindt!      

Inzetten van interventies
De Arbeidsomstandighedenwet 2009 (artikel 3,  

lid 2) verplicht werkgevers om beleid te voeren dat 

gericht is op voorkoming, en indien dat niet mogelijk 

is, op beperking van psychosociale arbeidsbelasting. 

In de praktijk zien we dat er in veel organisaties 

interventies ingezet worden om de gevolgen van 

blootstelling aan agressie op het werk te beperken. 

In combinatie met preventieve maatregelen denken 

werkgevers de risico’s goed onder controle te 

hebben. Maar worden wel de juiste interventies 

ingezet?

Ondanks ambigue resultaten van wetenschappelijke 

onderzoeken naar de effectiviteit van interventies, 

blijken organisatorische en omgevingsaanpassingen 

de beste resultaten te leveren wat betreft preventie. 

Deze maatregelen zijn voornamelijk ingezet in  

de detailhandel en horeca, maar kunnen ook in 

andere branches ingevoerd worden. Denk aan het 

inroosteren van twee medewerkers in de avond- of 

nachtdienst, sluiten van deuren tijdens werktijden, 

zichtbaarheid van de kassa of andere technische 

aanpassingen.

Steungroepen samenstellen
Bij de organisatorische interventies moeten we ook 

denken aan psychosociale steun van directe collega’s 

en leidinggevenden. Een aantal studies onder 

medewerkers in de gezondheidszorg die slachtoffer 

zijn geweest van agressie, laten zien dat de 

negatieve gevolgen van agressie afnemen na een 

debriefing en bijeenkomsten met een steungroep. 

Belangrijk is dat de steungroepbijeenkomsten het 

meest effect hebben als ze kort na het incident 

plaatsvinden. 

Werknemer zelf heeft ook invloed
We zien dat de aandacht voor het voorkomen of 

verminderen van agressie op het werk voornamelijk 

een organisatorisch en technisch karakter heeft. 

Het aantal specifieke interventies die gericht zijn 

op het individu is nihil. Dat is jammer, want 

bepaalde persoonlijkheidskenmerken kunnen het 

risico op blootstelling aan agressie op het werk 

significant verhogen. 

De manier waarop medewerkers met anderen 

omgaan, of ze de situatie goed kunnen inschatten 

en of ze weten hoe ze moeten handelen, kan het 

verloop van de interactie bepalen. Ervaring, kennis 

(van procedures en voorschriften), manier van 

communiceren, emotionele intelligentie en 

herkennen van agressief gedrag kunnen door de 

medewerkers ontwikkeld worden. Met specifieke 

trainingen om gedragsaanpassingen te oefenen of 

te leren, kunnen de agressie-incidenten dan ook 

afnemen. 

Gerichte interventies hebben het beste resultaat
De belangstelling voor agressie en PSA als geheel 

is een positieve ontwikkeling binnen het bedrijfs-

leven. Steeds gullere investeringen en complete 

interventies komen voort uit wettelijke verplichtingen 

en financiële belangen, maar ook uit de zorg voor 

eigen personeel. Hierbij moet echter meer aandacht 

gegeven worden aan het soort interventie dat ingezet 

wordt. Besteed niet alleen aandacht aan technische 

aanpassingen, maar ook aan de werknemer als 

regisseur van zijn eigen werkomgeving. Werknemers 

moeten zich (zo goed mogelijk) bewust zijn van 

gevaren en potentieel gevaarlijke situaties om 

vervolgens de situatie naar wens te kunnen sturen. 

Het is cruciaal dat werknemers de gelegenheid 

krijgen om persoonlijkheidseigenschappen te 

ontwikkelen waardoor ze effectiever met onprettige 

situaties kunnen omgaan. Gerichte interventies 

leveren het beste resultaat op, zowel voor de werk-

nemer als de werkgever.  n

Workshop werkstress
Hoe kunt u werkstress bij uw medewerkers tijdig onderkennen?  

En hoe kunt u werkstress voorkomen? In het najaar organiseert  

CS Opleidingen een workshop over dit onderwerp. Houd de site  

in de gaten voor meer informatie.
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De tuin nodigt veel wetenschappers uit tot 

wandelen, observeren en genieten. Enkele 

nieuwsgierigen komen er bloemen bekijken, 

kruiden ruiken en namen van planten opzoeken.  

De belangenbehartigers en politici die er rond-

lopen kijken heel anders naar de tuin; zij zijn 

geïnteresseerd in wat de tuin opbrengt en vooral 

wat ie kost en wie er wat over te zeggen heeft. De 

oude of zieke werknemer geniet van de hortus  

waar hij na de gedane arbeid in het zonnetje of juist 

in de schaduw kan zitten of op het mooie terras te 

midden van exotische kuipplanten.

Dit bos van werken staat vol met bomen, struiken, 

bijzondere planten, grassen en ook schimmels en 

paddenstoelen. De bomen hebben allemaal hun 

eigen kenmerkende omvang, kleurenpracht, 

vruchten etc. De namen van de bomen en struiken 

zijn soms oer-Hollands en af en toe komen we ook 

een exoot tegen. Een van de oudste struiken is de 

‘Morbus’, ook wel ‘Ziektewet’ genoemd, je zag ‘m 

al vanaf de oprichting van de hortus – ruim honderd 

jaar geleden - overal weelderig groeien tot hij zo’n 

Veel Nederlanders die te maken krijgen met sociale zekerheid zeggen 

dat ze door de bomen het bos niet meer zien. Misschien moet je 

daarom ook eerst de bomen wat beter kennen en erachter komen dat 

we te maken hebben met een sterk gecultiveerde hortus botanicus. 

Hortus botanicus van 
Mens Werk en Inkomen
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twintig jaar geleden door de hortusdirecteur flink 

werd gesnoeid en gespleten. Maar door zijn 

onuitroeibare wortelstelsel steekt hij nu toch weer 

de kop op in de verschillende private tuintjes van de 

buren. De praefectus horti, de heer Kamp, besloot 

toen ‘BeZaVa’ takjes te enten op de Ziektewetstruik, 

maar zijn opvolger vergat de wilde twijgen te ver-

wijderen; deze onttrekken nu de voedingsstoffen 

aan de andere twijgen. 

Het WW-perkje is in het midden van de vorige 

eeuw aangelegd door hovenier Veldkamp en de 

kenmerkende AOW-hoekjes met zeer langzaam 

groeiende struiken is bedacht door Drees. Het 

WAO-gazon zit door een tekort aan zon nu onder 

het mos en is inmiddels flink omgeploegd, met 

daarnaast een nieuw klein perceel ingezaaid met 

WIA-zaad.

Hollandse polderboom
Directeur Kok was het meest trots op de sociale-

zekerheidsstam van de Hollandse polderboom die 

eind jaren negentig door vele Europese leiders werd 

bewonderd. Inmiddels blijkt de stam minder goed 

tegen houtrot bestand te zijn dan men dacht. Vele 

boomchirurgen uit SER-land vragen zich nu af of en 

hoe de boom in leven kan worden gehouden.

De goede hortus gaat wel met z’n tijd mee. Zo staat 

er sinds de jaren negentig een exemplaar van de 

‘employability’, een klimplant die het goed doet in 

een omgeving met veel eigen verantwoordelijkheid. 

Even verderop beland je in de ‘integraalgezond-

heidsmanagementstruik’, een broedplek voor rare 

vogels. De beroemde hortulanus Ilmarinen1 schonk 

een Finse WAI ‘werkvermogensboom’ die je tot in 

de hemel kunt laten groeien. Het WAI-hout van de 

boom wordt goed verkocht; voor menig tuinier is 

dat inmiddels booming business. De jongste aan-

winst is een ensemble van ‘duurzame inzetbaarheid’ 

met daarnaast een ranke ‘vitaliteit’ en daaronder een 

echte UBOS, een ‘bevlogenheidschaal’ waarin de 

vogeltjes zich kunnen wassen. Volgens cynici zijn 

deze moderne zaken een soort mangroves die het 

vooral van luchtwortels moeten hebben. Ook komen 

er dikwijls oudere hondjes langs die graag even 

tegen een van deze nieuwe bomen willen plassen. 

‘De boom die op zijn kop staat’
Helemaal achterin de tuin staat nog een bijzondere 

boom die men weer in ere wil herstellen. Door zijn 

vorm lijkt hij op de baobab oftewel ‘de boom die  

op zijn kop staat’. Volgens een legende is de boom 

voor straf door de goden uit de hemel op de aarde 

gegooid en op zijn kop terechtgekomen. Daardoor 

lijkt het alsof de wortels in de lucht steken (en de 

kruin in de grond staat). De bomen kunnen erg oud 

worden. In Nederland is deze boom bekend onder 

de eeuwenoude naam ‘eigen verantwoordelijkheid’. 

Het is niet altijd zo vredig in de Nederlandse hortus. 

We zijn soms jarenlang in de wolken van de mooi 

aangelegde tuin en genieten van een welverdiend 

zacht briesje, en dan trekt er plotseling een hagelbui 

over, de bliksem slaat in. En als de wind dan uit het 

oosten komt, kan het snoeihard waaien en dan knapt 

er wel eens een tak van een boom of in het ergste 

geval wordt zo’n boom volledig ontworteld. De 

sporen van deze ingrijpende veranderingen zijn nog 

jaren zichtbaar en worden langzaam opgenomen 

(verteerd) door micro- en nano-organismen.  

Menig zwam en schimmel zorgt ervoor dat wij  

ons verwonderen over de mooie paddenstoelen  

die dat weer oplevert. 

1. Professor J. Ilmarinen, Finse wetenschapper die vooral  
bekend is geworden door onderzoek naar werkvermogen  
van werknemers en de ontwikkeling van een meetinstrument, 
de Workability Index (WAI, 2005).
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mr. Stéphanie Heijtlager, juridisch casemanager

Artikel 7:629a lid 1 BW 
strijdig met Europees recht

Een in Italië woonachtige vrachtwagenchauffeur 

verricht zijn werkzaamheden in Italië voor een 

Nederlandse werkgever. De reisafstand tussen  

de woonplaats en de terminal vanuit waaruit de 

vrachtwagenchauffeur rijdt, bedraagt 800 km. 

Werknemer vordert conform de cao Beroeps-

goederenvervoer vergoeding van reiskosten- en 

uren. Werkgever gaat hier niet mee akkoord en  

stelt dat is afgesproken dat er alleen sprake is van 

reiskostenvergoeding als er een dienst wordt 

gedraaid buiten de standplaats, en dat is hier niet het 

geval. Werknemer is het hier niet mee eens en er 

volgt een uitgebreide mailwisseling tussen partijen. 

Artikel 7:629a lid 1 BW geeft aan  

dat bij een loonvordering van een 

arbeidsongeschikte werknemer op 

zijn werkgever een deskundigen-

oordeel overlegd moet worden.  

Maar wat als de werknemer in het 

buitenland werkt én woont? Is deze 

bepaling dan houdbaar of gelden  

er andere regels? Op 22 juli 2014 

deed het Gerechtshof Arnhem-

Leeuwarden1 hierover een 

interessante uitspraak.

Vervolgens beklaagt werkgever zich bij werknemer 

dat hij de veiligheidsinstructies negeert en niet op 

zijn beurt wacht bij het uitladen van zijn truck. 

Werknemer geeft hierop aan dat hij geen ADR- 

goederen meer wil vervoeren en dat hij niet meer 

gaat reizen in eigen tijd (woon-werkverkeer). 

Hierop zet de werkgever de betalingen aan 

werknemer stop en vat het bericht van werknemer 

op als een werkweigering. Werknemer meldt zich 

vervolgens ziek. 

Werkgever betwist de ziekmelding van werknemer 

en stelt dat er sprake is van een arbeidsconflict. De 
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bedrijfsarts meldt aan werkgever dat er contact is 

geweest met de behandelaar van werknemer, maar 

dat uit de stukken niet blijkt dat er sprake is van een 

beperking ten aanzien van vervoer. Volgens de 

bedrijfsarts zou werknemer dus naar Nederland 

kunnen komen om door de bedrijfsarts beoordeeld 

te worden. Na ontvangst van dit bericht zegt de 

werkgever de arbeidsovereenkomst op. 

Kantonrechter wijst vordering af
Omdat werkgever niet over wil gaan tot een eind-

afrekening, aangezien hij de arbeidsongeschiktheid 

niet rechtmatig heeft kunnen vaststellen, stelt de 

werknemer een vordering in bij de kantonrechter. 

Werknemer vordert onder andere loondoorbetaling 

ex art. 7:629 lid 1 BW gedurende zijn ziekteperiode 

en reiskosten en -uren, een en ander inclusief 

wettelijke rente en verhoging. 

De kantonrechter wijst de vordering van het 

ziekengeld af. Immers, werknemer heeft niet 

voldaan aan het vereiste van artikel 7:629a BW, 

omdat hij geen deskundigenverklaring kan over-

leggen. Het feit dat er geen first opinion is van de 

bedrijfsarts, doet niets af aan de verplichting van 

werknemer om een deskundigenverklaring te 

overleggen (temeer nu het ontbreken van de first 

opinion komt doordat werknemer niet op het 

spreekuur is verschenen). Het standpunt van 

werknemer dat hij niet in staat was om af te reizen 

naar Nederland, is door zijn behandelaar niet 

voldoende onderbouwd. Tot slot wijst de kanton-

rechter de vordering van de reiskosten en -uren  

af, omdat onvoldoende gemotiveerd is dat er een 

afwijkende afspraak zou gelden. 

In strijd met Europese verordening 
Werknemer laat het er niet bij zitten en stelt beroep 

in tegen de uitspraak van de kantonrechter. Hij vindt 

dat er ten onrechte een deskundigenoordeel wordt 

geëist. Het hof stelt dat op de arbeidsovereenkomst 

Nederlands recht van toepassing is, maar het gaat 

hier om een werknemer die in een andere lidstaat 

woont én werkt. En dus valt deze arbeidsovereen-

komst voor wat betreft de aanspraken van de werk-

nemer bij ziekte onder de Europese Verordening 

883/2004 betreffende de coördinatie van de sociale 

zekerheidsstelsels2 (hierna: basisverordening). 

Artikel 7:629a lid 1 BW eist dat de werknemer een 

deskundigenoordeel overlegt bij zijn loonvordering. 

Dit deskundigenoordeel dient aangevraagd te 

worden bij een Nederlandse instantie. Aangezien 

deze werknemer echter in Italië woont en werkt, 

acht het hof deze eis in strijd met de tekst van artikel 

27 lid 1 van de toepassingsverordening3 en in strijd 

met de strekking van de basisverordening. 

Het hof gaat nog een stapje verder en acht ook het 

oordeel van de kantonrechter dat werknemer niet 

op het spreekuur van de bedrijfsarts is verschenen, 

en dit in zijn nadeel heeft laten meewegen in strijd 

met de toepassingsverordening. Wel oordeelt het 

hof dat aan de overige voorwaarden voor het recht 

op loondoorbetaling niet is voldaan. De medische 

verklaringen bevatten geen oordeel over de vraag of 

werknemer in de periode waarop de loonvordering 

betrekking heeft, al dan niet in staat was zijn 

werkzaamheden te verrichten. Dat hij een aantal 

klachten had, is onvoldoende voor dit oordeel. 

Conclusie
In deze zaak heeft het hof mijns inziens terecht 

geoordeeld dat de eis van het overleggen van een 

deskundigenoordeel in een situatie waarbij 

werknemer in het buitenland woont, in strijd is met 

Europees recht. In het kader van vrij verkeer van 

werknemers is het van belang dat er bewijskracht 

wordt toegekend aan een verklaring van een 

buitenlandse arts. Of uit een dergelijk oordeel blijkt 

dat een claim ex art. 7:629 BW terecht is, betreft een 

andere situatie en zal in ieder geval afzonderlijk 

beoordeeld moeten worden.  n

1 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 22 juli 2014 
 (ECL:NL:GHARL:2014:5831) 
2 Verordening (EG) nr. 883/2004 van het Europees Parlement  
 en de Raad van 29 april 2004 betreffende de coördinatie van de 
 socialezekerheidsstelsels.
3  Verordening (EG) nr. 987/2009 tot vaststelling van de wijze 
 van toepassing van verordening (EG) nr. 883/2004 betreffende 
 de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels.
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Een arbeidsdeskundige werkt in het 
speelveld van mens, werk en inkomen. 

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

arbeidsmogelijkheden optimaal benut 
worden? Een brede opleiding met 

tegelijkertijd veel diepgang.

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

schadelastbeperking van verzuim en arbeidsongeschiktheid

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

door het CPION. 

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

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

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

accreditering volgt nadat Hobéon SKO het eindassessment in oktober 2014 heeft 

kunnen meemaken.
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