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Kunnen en willen
is een grijs gebied

‘Veel mensen
kunnen meer
dan ze denken’
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Wat doe je als een werknemer door
ziekte langdurig is uitgevallen en
hervatting van werkzaamheden uitblijft
of stagneert? Dan kan de behandeling
en verzuimbegeleiding gebaat zijn bij een
objectieve beoordeling, bijvoorbeeld van
Ergatis. Ergatis is gespecialiseerd in het
medisch objectiveren van gezondheidsklachten en beperkingen in relatie tot
arbeid. Dat doen ze multidisciplinair met
verzekeringsartsen, medisch specialisten
zoals orthopeden, psychiaters en
internisten en andere deskundigen zoals
neuropsychologen en arbeidsfysio-

Volgens Desiree zijn er maar weinig mensen die
bewust vluchten in verzuim of niet meewerken
aan hun re-integratie. Zij vindt de grens tussen
kunnen en willen een grijs gebied: het is een
glijdende schaal die sterk wordt beïnvloed
door het verloop van de re-integratie en de
communicatie daarover tussen werknemer,
werkgever en andere betrokkenen zoals
bedrijfsarts, casemanager, familie en collega’s.
“Iedereen heeft zijn mening of kent een
‘vergelijkbare’ situatie. Het is allemaal nogal
subjectief en vaak zelfs tegenstrijdig. Dat is
verwarrend en leidt nogal eens tot verstoring
van de arbeidsverhouding, die snel tot een
arbeidsconflict kan leiden. Dat helpt natuurlijk
niet bij het realiseren van oplossingen. De
meeste mensen zijn vooral gebaat bij duidelijkheid over hun klachten en beperkingen, een
adequate behandeling en een beetje flexibiliteit
om zo nodig met een aanpassing snel het werk
weer op te pakken.”

therapeuten. De betrokken werknemer
wordt daarbij uitgebreid gesproken,
onderzocht en zo nodig getest in een

‘Problemen die niet

FML-lab. Want er is meer meetbaar dan

goed aangepakt worden,

men op het eerste gezicht denkt. Marjol

hebben de neiging

Nikkels sprak met Bas Tomassen,

groter te worden’

algemeen directeur en Desiree Wierper,
medisch directeur, over hun ervaring met
niet willen en niet kunnen.

Oorzaak vaak niet goed aangepakt
Problemen die niet goed aangepakt worden,
hebben de neiging om groter te worden,
vertelt ze. “Iemand die veel piekert door relatieproblemen, schulden of zorgen om de kinderen
en vervolgens steeds slechter gaat slapen, raakt
vermoeid en wordt prikkelbaar. Met een beetje
pech slaat dit over naar het werk waarna zo
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iemand vroeg of laat in een negatieve spiraal belandt

Bas vertelt daarover: “Helaas worden mensen door

en zich op enig moment ziek meldt met psychische

diverse redenen nog te vaak onvoldoende belast

klachten. Hij gaat naar het spreekuur van de huisarts

zodra er sprake is van fysieke of psychische klachten.

die na een snelle pluis-niet pluis inschatting vaststelt

Het is echter al langer bekend dat passende arbeid

dat de klachten en tranen op dat moment reëel zijn.

over het algemeen juist ondersteunend is aan herstel

De ingeschakelde psycholoog wil die klachten

en de behandeling. Het doel van onze diagnostiek

vervolgens behandelen, maar moet daarvoor eerst

is dan ook herstel van functioneren, oftewel

een diagnose stellen die past in het declaratie-

participatie. Een behandeling kan daar onderdeel

systeem van de zorgverzekeraars, ofwel een

van uitmaken, maar altijd in combinatie met het

diagnose-behandelcombinatie (DBC). Inmiddels

benutten van mogelijkheden om te werken. Dat

zijn lichtere psychische klachten zoals burn-out

advies kan de bedrijfsarts ook geven, maar als de

en aanpassingsstoornissen uitgesloten voor

bedrijfsarts over onvoldoende informatie beschikt

(volledige) vergoeding waardoor regelmatig

schieten wij te hulp. Helaas laten de inlichtingen

zwaardere diagnoses als angst of depressie worden

van behandelaars meestal lang op zich wachten

gesteld … en behandeld. Los van de impact van

en beantwoorden ze niet altijd de gestelde vraag.

zo’n label, kan iemand vervolgens maanden in
behandeling zijn en medicatie slikken zonder

Wij zijn een onafhankelijke tweedelijns voorziening

dat de klachten afnemen als de onderliggende

op het snijvlak van gezondheidszorg en sociale

herstelbelemmerende factoren (zoals die relatie-

zekerheid, met eigen medisch specialisten voor

problemen of schulden) in stand blijven.

een uitgebreide beoordeling van klachten en
beperkingen. Op basis van onze informatie kan

Maar ook in zuiver medische gevallen gaat het

de bedrijfsarts zijn verzuimbegeleiding beter vorm

nogal eens mis: iemand met heupklachten krijgt

geven en de casemanager de re-integratie vlot

bijvoorbeeld een spuit in de pijnlijke plek wegens

trekken.

een vermeende slijmbeursontsteking, terwijl de
echte oorzaak van de klacht een beknelde zenuw
in de rug is met uitstraling naar de heup. Dat was

‘Zijn de klachten niet binnen

eenvoudig vast te stellen als ook beeldvormende

drie maanden afgenomen,

diagnostiek was uitgevoerd, namelijk een MRI.
Wij komen situaties tegen waarbij mensen zijn

dan klopt er wellicht iets niet”

vast gelopen in een behandeling zonder resultaat.
Daar wordt natuurlijk niemand blij van en het
onderschrijft het belang van het wettelijk recht
op een second opinion.”

Meer dan 95% van alle verzuimgevallen is binnen
drie maanden opgelost. Van de resterende 5%
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Combineren behandeling en re-integratie

langdurig verzuimgevallen komt circa 1 op de

Een promovendus van de Radboud Universiteit

5 dossiers in aanmerking voor onze diagnostiek of

heeft onlangs onderzocht dat in de helft van de bij

een second opinion. Dat is vooral een kwestie van

Ergatis aangemelde dossiers sprake is van geen

gezond verstand. Als herstel uitblijft zonder

adequate behandeling waarvoor een interventie is

duidelijke verklaring is mogelijk sprake van een

vereist. Verder werken de mensen in twee derde

verkeerde diagnose, geen adequate behandeling,

van de gevallen niet, terwijl Ergatis wel benutbare

over- of juist onderbelasting of andere externe

mogelijkheden vaststelt.

factoren. Dat moet je dan dus laten uitzoeken.”

Psychische klachten
Natuurlijk zijn er ook mensen die ernstige
psychische problemen hebben. In 80% van de
door Ergatis onderzochte psychische klachten

FML-lab

betreft het angst-, stemmings- en persoonlijkheidsstoornissen. Bas: “Met name die persoonlijkheidsstoornissen zijn een bron van zorg, omdat tegen-

Als iemand zijn huis is uitgezet en al geruime tijd

woordig iedereen wel een label opgeplakt kan

geen vaste huisvesting heeft, dan is er reden om aan

krijgen: autisme, ADHD, ADD, PDD-NOS etc.

te nemen dat het herstel en de re-integratie langer

De snelheid van veranderingen maakt het voor

gaan duren. Daar is geen bedrijfsarts voor nodig.

sommige mensen moeilijk zich aan te passen, maar

De casemanager moet dan juist het loket weten,

dat wil niet zeggen dat ze arbeidsongeschikt zijn.

dat in zo’n geval kan helpen. Want dan stuur je op

Vroeger had je de Dik Trom types. Die waren

oplossingen.”

misschien een beetje vreemd, maar die werkten wel

“Als je zegt: de behandeling is adequaat, het

gewoon. Onze artsen komen dan ook regelmatig

probleem ligt in privéomstandigheden en die los je

tot de conclusie dat er geen sprake is van arbeids-

niet op, dan worden het herstel en de re-integratie

ongeschiktheid als gevolg van ziekte of gebrek,

belemmerd”, aldus Bas. “De casemanager hoeft niet

maar van psychische klachten als gevolg van

met de werknemer aan de hand naar de gemeente,

levens- en loopbaanvraagstukken. Ook hier geldt

maar hij moet wel weten welke instanties

weer dat het ontzettend belangrijk is om goed

ingeschakeld kunnen worden en de werknemer

onderscheid te maken tussen oorzaak en gevolg.

verwijzen. De werkgever heeft de plicht te

Vaak komen dit soort problemen pas na jaren naar

interveniëren en de werknemer zo nodig op zijn

boven als gevolg van een reorganisatie of een

re-integratieverplichtingen te wijzen. Je kunt als

nieuwe leidinggevende.“

casemanager niet negeren wat de belangrijkste
reden is voor het verzuim. Ook en misschien wel
juist in dit soort kwesties bewijst de casemanager

‘Alleen een goed arts
kan demedicaliseren’

zijn waarde.”

Subjectieve beleving en medische
objectivering
Samengevat gaat de discussie dus eigenlijk niet over
kunnen of willen maar over subjectieve beleving en
medische objectivering. Er is een kleine groep die

Casemanager moet juiste loket weten

echt niet wil, die bewust onderpresteert, maar dat

Desiree vult aan: “ Wij zien leidinggevenden en

hebben ze bij Ergatis snel door. Bas:” Die kun je er

casemanagers soms te veel acteren op basis van het

met een malingeringtest uithalen. In ons FML-lab

verhaal en gedrag van de werknemer. Zeker bij

hebben we 65 testen voor fysiek, psychisch en

uitblijven van herstel moet je eerst uitsluiten dat

(neuro)psychologisch belastbaarheidsonderzoek:

er een medische oorzaak is voordat je demedicali-

die kun je echt niet allemaal manipuleren. In de

serend verder kan. Alleen een goed arts kan

meeste gevallen helpen we de mensen echter vooral

demedicaliseren! Het is niet of-of maar en-en.

met uitleg over hun klachten en inzicht in hun

Bedrijfsarts en casemanager vullen elkaar in de

mogelijkheden en beperkingen. Veel mensen

ideale situatie juist aan.

kunnen meer dan ze denken.” n
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‘Er is een betere balans
nodig tussen werkgever,
werknemer en overheid’
Mark Diebels is arbeidsrechtadvocaat bij KZO|O13 Advocaten in Tilburg. In december
promoveerde hij op zijn onderzoek: "Re-integratie van de zieke werknemer. Nederland,
Duitsland en flexicurity." Zijn conclusie is dat in Nederland de balans in rechten en
plichten tussen de betrokkenen bij ziekteverzuim zoek is. Nergens ter wereld is de
periode voor loondoorbetaling zo lang als in Nederland. Trouwe lezers van CS Verbindt
weten dat dit onderwerp
ook al jaren onze
aandacht heeft. Marjol
Nikkels wilde dan ook
graag met hem van
gedachten wisselen.
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Wiens verantwoordelijkheid is de
Ons uitgangspunt is dat iedereen wil werken,
niemand kiest ervoor om ziek te worden. Toch

arbeidsongeschiktheid? Die discussie
komt te weinig aan bod

merken we dat door die loondoorbetalingsperiode van twee jaar de verhoudingen op een
gegeven moment verharden, vooral wanneer
het gaat om moeilijke problematiek. Het

find him. Je hebt mensen te nemen zoals ze zijn. Je

spanningsveld wordt groter naarmate het

hebt ze geworven en geselecteerd, dus als dan later

dossier langer loopt. We zien ook een grote

blijkt dat ze bepaalde persoonlijkheidskenmerken

groep werknemers die op 80-100 de WGA

hebben, heb je dat voor lief te nemen. Daar is wel

instromen, terwijl ze bij herbeoordeling dan

wat voor te zeggen. Niet willen, niet kunnen vind ik

toch geschikt blijken te zijn voor eigen werk

een lastige discussie. Ik zoek het meer in: probeer te

of in ieder geval minder dan 35% arbeids-

kijken of je het individu niet centraler zou kunnen

ongeschikt zijn. En dan krijg je toch de vraag:

stellen in plaats van theoretische modellen op hem

kunnen ze niet of willen ze niet?

los te laten.”

“Ik vraag me af of de kern is kunnen of willen. Het
UWV toetst theoretisch. Als ze eerst 80-100 WGA

Maar daar ligt misschien ook een stukje

beoordelen en bij herkeuring minder dan 35, dan

verantwoordelijkheid voor de werknemer. Als

gaat er ergens iets fout in de beoordeling 80-100.

je weet dat je autistische kenmerken hebt en

Misschien niet eens in de eerste twee jaar, want

behoefte hebt aan structuur, dan moet je niet

ziekte kan er best toe leiden dat je even niet vooruit

solliciteren op een baan waarbij dat er niet inzit.

kunt en meer nodig hebt dan twee jaar. Op dat

Het gaat niet alleen om twee jaar loondoor-

moment zal het ‘niet kunnen’ zijn. Maar het stelsel

betaling, maar ook om doorbelasting van de

is gebouwd rond een theoretische inschatting. De

vervolguitkering. Het gaat om veel geld.

manier van restverdiencapaciteit bepalen wijkt

“In het begin al zou er veel meer dan nu een

mijlenver van de praktijk af.

onderscheid gemaakt moeten worden tussen de
verantwoordelijkheid van de werknemer en de

Pieter Fluit had het over: ziek zijn of zo zijn. Dat

verantwoordelijkheid van de werkgever. Dat wordt

vind ik wel een mooi onderscheid omdat het

nu te weinig gedaan. Wiens verantwoordelijkheid is

aangeeft dat sommige mensen persoonlijkheids-

de arbeidsongeschiktheid: gaat het om risque social

kenmerken hebben waardoor ze een zekere

of risque professionel? Die discussie komt veel te

belasting niet aankunnen, terwijl ze niet per se

weinig aan bod. Asscher heeft onlangs nog

arbeidsongeschikt zijn. Als je theoretisch gaat

aangegeven dat niet te willen, omdat dat zou leiden

beoordelen, scheer je iedereen over één kam:

tot juridisering en multicausale gevallen te moeilijk

iedereen heeft een bepaalde verdiencapaciteit

zouden zijn. Dan denk ik: als het in alle omringende

ongeacht welke belasting hij aankan. Je moet

landen wel lukt en we zelf bij arbeidsongevallen al

misschien nadenken hoe we dat meer op de persoon

een juridisch stelsel hebben waarbij een soortgelijke

kunnen toespitsen, hoe we op een andere manier

vraag aan de orde komt, dan is dat een merkwaardig

kunnen kijken naar arbeidsongeschiktheid als

argument. Men wil er gewoon niet aan.

criterium voor een uitkering.
In mijn boek heb ik gezegd: voor nu is het invoeren

Oorzaak en verantwoordelijkheid

van risque professionel misschien een stap te ver. En

Daarnaast moet je ook kijken naar de oorzaak van de

er moet in elk geval verder over nagedacht worden.

arbeidsongeschiktheid en daarachter ligt de vraag

In België wordt bijvoorbeeld gewerkt met een lijst

naar de verantwoordelijkheid. Als ik zo ben dat ik

van beroepsziekten. Dat zorgt voor starheid: als een

een bepaalde druk niet aankan, moet dat dan leiden

aandoening er niet op staat, heb je een probleem. Er

tot loondoorbetaling door mijn werkgever? In de

is nog wel wat op te lossen, maar laten we daar eens

letselschade zeggen ze dan: Take the victim as you

over nadenken.
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Risque social light
Een eerste stap zou de introductie van een ‘risque
social light’ kunnen zijn. In het artikel waarin staat:
er is geen recht op loondoorbetaling bij opzet van
de werknemer, is de term ‘opzet’ te verruimen naar
schuld/medeschuld. Dan laat je een stukje risque
social bij de werknemer, bijvoorbeeld als hij door
gevaarlijk gedrag de arbeidsongeschiktheid heeft
veroorzaakt. In Duitsland gebeurt dat naar
tevredenheid en in Nederland is dit ook al zo
geregeld in artikel 28 WIA: werknemer moet alles
doen om arbeidsongeschiktheid te voorkomen. Hij
moet zich gedragen zoals elk redelijk handelend
persoon in zijn eigen belang zou doen. Dat is
hetzelfde als de omschrijving in de Duitse wet. Het
gekke is: we hebben een hele juridische onderbouwing voor grotere verantwoordelijkheid van de
werknemer, maar daar mag alleen het UWV gebruik

belang bij: is er gevaar voor anderen. Bijvoorbeeld

van maken, niet de werkgever.”

in een drukkerij. Als iemand hoofdpijn en ademhalingsproblemen heeft door kwalijke dampen, dan

Maar dat doet UWV niet, ze nemen dat nooit

moet je de privacybescherming opzij kunnen zetten.

mee in de beoordeling. Eigenlijk is het een

Maar als het niet op anderen betrekking heeft en er

loos artikel. We mogen in Nederland niet eens

geen gevaar bestaat, is het enige dat je moet weten:

vragen naar de oorzaak.

wat kun je nog wel.”

“Dat klopt, in Duitsland mogen ze iets meer
vragen dan in Nederland. Dat grijpt in elkaar:

Ondeugdelijke argumentatie

je kunt niet zo’n verruiming invoeren als je niet

Ons stelsel is zo opgebouwd dat werkgever en

meer informatierecht hebt naar hoe de arbeids-

werknemer samen verantwoordelijk zijn voor

ongeschiktheid is ontstaan. Dat zou dan ook

re-integratie, maar de financieringsdruk ligt bij

aangepast moeten worden.”

de werkgever. Dat komt dan nog bij de loondoorbetaling. Dat hakt er zwaar in en we zien dat

In een gezonde arbeidsverhouding vertelt een

werkgevers er eigenlijk een beetje moe van zijn.

werknemer alles aan zijn werkgever. Hij mag

“Bij invoer van het stelsel is een ondeugdelijke

het alleen niet vastleggen. Maar als de situatie

argumentatie gehanteerd. Er is gezegd: we leggen de

onduidelijk is, ontstaat er spanning en gaat

verantwoordelijkheid bij de werkgever, want die kan

de werkgever aan eigen oordeelsvorming

zich verzekeren. Er is niet de vraag gesteld: waarom

doen. Een werkgever wil best betalen als een

moet de verantwoordelijkheid bij de werkgever liggen.

werknemer echt ziek is. Maar als je niks mag

Dat zou de eerste vraag moeten zijn en als we dat

weten wordt de afstand groter.

dan een goed idee vinden, is het belangrijk dat er

“De regels rond privacy zijn bedoeld voor de

een vangnet bestaat van een verzekering. Niet:

scherpe gevallen waarin een werknemer zegt:

omdat er een vangnet bestaat, krijgt de werkgever

‘Ik wil niet dat mijn werkgever dat weet’. Je moet

de verantwoordelijkheid.”

bewaken dat als een werknemer dat niet wil, hij niet
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voor het blok gezet kan worden. Die regels vind ik

Heel veel kleine bedrijven hebben echt geen ver-

van groot belang, maar ze zijn te streng. Veel

zekering. En als er dan een werknemer langdurig

werknemers vertellen precies wat er aan de hand

ziek wordt, kan dat een faillissement betekenen.

is en het is raar dat de werkgever dat niet mag

Er zijn stromingen die zeggen: voer dan een

vastleggen. Bovendien heb je er soms als werkgever

verplichte verzekering in voor kleine bedrijven.

men hiervoor een elegante oplossing. Kleine werkgevers kunnen een deel van de last terugkrijgen
vanuit een fonds dat collectief wordt gefinancierd.
Het grote voordeel is dat je zegt: dit is een collectieve oplossing die we gezamenlijk dragen. Er zit
een veel grotere solidaire component in dan nu.”

Je kunt je voorstellen dat verzekeraars daar
niet blij mee zijn.
“Dat klopt, maar je kunt je ook afvragen of het slim
is geweest van zoiets fundamenteels als inkomensbescherming bij ziekte een marktproduct te maken.

Stel voor kleine

Voor een stukje wel: de arbeidsongeschiktheid is

bedrijven een loondoorbetaling

wel’ is ook voor werknemers van belang. Dus een

van drie maanden in

wel afgenomen. En de nadruk op ‘wat kun je nog
stukje liberalisering heeft goed uitgepakt, maar we
zijn te ver doorgeschoten. Als je het macro bekijkt,
voegt het tweede jaar bijvoorbeeld niets toe.

“Daar ben ik het mee eens, maar dan wel met een

Lourdes-effect

opt out clausule. Als een bedrijf er bewust voor wil

Ik ben mijn boek gaan schrijven omdat ik in mijn

kiezen het zelf te doen, moet dat kunnen. Wat zijn

praktijk ontzettend veel problemen rond arbeids-

de twee problemen die ik zie:

ongeschiktheid tegenkom en ik ook gezien heb wat

1. In grotere organisaties moet er een prikkel voor

dat met ondernemers deed. Aan het einde van het

re-integratie zijn. Er is onderzoek dat uitwijst dat

eerste jaar zie je vaak een Lourdes-effect. Als ze

die prikkel na een jaar significant afneemt. Dus bij

dan terug moeten naar 70% van het salaris, zijn veel

bedrijven van een bepaalde omvang moet in ieder

mensen opeens beter.

geval het eerste jaar loondoorbetaling blijven
bestaan.
2. Bij kleinere organisaties kun je prikkelen wat je

Ik merk dat er nog veel lucht in het eerste jaar
zit en in het tweede jaar nog meer. Daarom

wilt, maar het verzuimpercentage is zo weinig te

moet de loondoorbetaling naar een jaar, zodat

beïnvloeden dat de prikkel alleen een last is. Wat

we in het eerste jaar gaan versnellen. Maar, ik

je weg moet nemen is de vrees dat je iemand in

vind wel dat de re-integratieplicht twee jaar

dienst neemt waarvoor je krom moet liggen als

moet blijven.

die per ongeluk arbeidsongeschikt wordt.

“Ik denk dat je onderscheid moet maken in de
verantwoordelijkheid over het inkomen. Maar als je

Loondoorbetaling beperken

zegt: de eerste twee jaar vallen onder een soort van

Je kunt volgens mij twee dingen doen. Het eerste is

Ziektewet, dan moet je ook iets zeggen over wie

voor kleine bedrijven een loondoorbetaling van drie

dan in die twee jaar de re-integratie gaat doen. Dat

maanden instellen, waardoor de potentiële last van

moet zeker bij de werkgever blijven liggen. Maar,

een zieke sterk beperkt wordt. Voor grote bedrijven

ook de verantwoordelijkheid van de werknemer

zou je de loondoorbetaling kunnen terugbrengen

moet verder worden benadrukt. En dan mogen

naar één jaar. In beide gevallen komt de werknemer

we werkgevers ook wel een spiegel voor houden:

daarna in de Ziektewet.

ze hebben één middel in de wet waarmee zij een
werknemer kunnen confronteren en dat is de

CS Verbindt!

Het alternatief is voor alle bedrijven een loondoor-

loonstop. Die moet je dan ook wel gebruiken. Het

betaling van een jaar, maar dan nog zit je met het

aantal werkgevers dat de loonstop inzet, is echter

probleem voor kleine bedrijven. In Duitsland heeft

slechts 4%.
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De financiële prikkel moet erin zitten voor de
werknemer. Hoe kijk je aan tegen cao’s die in
twee jaar 200% doorbetalen?
“Ik heb onderzocht of je niet moeten zeggen: het is
70%, je mag twee jaar lang niets aanvullen. Maar
internationale verdragen schrijven vakbondsvrijheid

uitsluiting voorkomen.

voor. Je mag vakbonden niet beknotten iets beters

Dat doen we door balans

te regelen dan de wet. Dat 170% over twee jaar

te vinden in de verantwoordelijkheid van werkgever,

tamelijk gebruikelijk is, is geen wettelijke afspraak,

werknemer en overheid’. Zo staat het er vrijwel letterlijk.

maar komt door het najaarsakkoord 2004, dus door

Als je ons stelsel tegen die Europese meetlat legt, dan

het poldermodel. Als je de prikkel bij de werknemer

scoren we een dikke onvoldoende als het gaat om

groter wil maken, door minder of geen aanvullingen

loondoorbetalingsverplichting, informatieverstrekking

te bieden, dan zou dat door overleg tot stand

en meewerken aan oplossingen. Dus ook vanuit Europa

moeten komen en dat zie ik niet gebeuren. Daar is

is er veel te zeggen voor aanpassing van het systeem.

geen politieke wil voor.

Uiteindelijk is het doel balans. Dus wil ik zeggen: ‘Kijk
nou eens verder dan Nederland en houd rekening met

Europees perspectief

het feit dat we deel uitmaken van de EU. Kijk bijvoor-

Wat ik in mijn onderzoek belangrijk heb gevonden,

beeld naar Duitsland, waar de cijfers gunstiger zijn dan

is dat er vanuit Europees perspectief regels zijn over

hier. Je hoeft andere landen niet te kopiëren, maar laat

hoe om te gaan met zwakkeren op de arbeidsmarkt.

je inspireren. Neem nou artikel 28 WIA: we doen het

Europa zegt: ’We willen een sociale markteconomie

al op papier, laat het UWV het ook in de praktijk doen,

zijn: we willen best geld verdienen, maar sociale

en de werkgever dezelfde optie bieden.“ n

Tweedaagse training

De leidinggevende in de rol van casemanager
Speciale
introductieprijs!
van € 795,voor
€ 495,- ex btw

Veel organisaties verwachten van

Na deze training:

leidinggevenden een actieve rol in het

• heeft u kennis van de belangrijkste

terugdringen van ziekteverzuim. Geen
makkelijke opgave! Want wat mag er
nu allemaal wel en wat niet? Welke
verplichtingen heeft u en wat mag
u verwachten van de medewerker?

wetgeving rondom ziekteverzuim
• begrijpt u wat de directe en de indirecte
kosten van ziekteverzuim zijn
• heeft u inzicht in de belangrijkste
oorzaken van verzuim
• kunt u goed communiceren en samenwerken

Dat leert u in de tweedaagse training

met de betrokken partijen, waaronder de

De leidinggevende in de rol van

bedrijfsarts

casemanager. U doet niet alleen

• kunt u effectiever verzuimgesprekken voeren

de benodigde kennis op, u leert
ook effectieve gesprekken met uw

De training vindt plaats op 23 en 30 april in

medewerkers te voeren.

De Zonnewijzer te Randwijk.
Centraal gelegen in Nederland, 5 minuten

Powered by
en
CS O pl ei di ng

vanaf de A15 en de A50 binnen de driehoek
Arnhem – Nijmegen en Tiel.

Mis deze kans niet en schrijf u vandaag nog in via www.rdos.nl
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aan het woord

Niet mogen

In die jaren heb ik ook heel veel mensen gezien, die

Voor de ex-werknemer geldt: als je eenmaal onder de

een vlekje hebben opgelopen. De een wat meer dan de

80-100 grens zakt, dan zit je heel snel in de Bijstand.

ander. Naar mijn mening zijn er binnen die groep niet

Waarom zou je in dat scenario willen belanden?

veel mensen, die echt niet willen. Net als er ook niet
veel zijn die echt niet kunnen.

Als je vanaf Pluto naar dit thema zou kijken, dan zou je
op procesniveau als conclusie trekken:

In mijn rol als arts-gemachtigde zie ik de medische

• sommige mensen mogen wel werken

achtergronden van veel werknemers, die een 80-100

• voor anderen is er geen werk

WGA-uitkering krijgen. Die WGA-uitkering krijgen
ze omdat, naar medische inschatting van het UWV en
naar objectieve maatstaven gemeten, de uit de onderliggende aandoening voortvloeiende belemmeringen
zouden moeten kunnen afnemen. Er zou immers sprake
van IVA moeten zijn als zich geen verbeteringen meer

Werkgevers kiezen nog steeds
liever de weg van ontslag

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

Vanaf 1989 ben ik als arts werkzaam in de Sociale
Zekerheid. In die jaren, vaak gerelateerd aan
economische dips, heb ik meermaals het thema
van niet willen-niet kunnen voorbij zien komen.

voor zouden doen.
Ik kan mij, zeker bij de Einde Wachttijd-beoordeling,
over het algemeen vinden in het UWV-oordeel.
Vervolgens doet zich iets bijzonders voor. Slechts in een

Als mensen weg zijn, zijn ze echt weg

klein aantal gevallen doet zich daarna die voorspelde

Als dat zo is, dan moet je daar ook eerlijk over zijn en

verbetering daadwerkelijk voor. Is dat omdat het UWV

vervolgens rechtvaardig. Rechtvaardig in de zin van:

het verkeerd gezien heeft? Ik denk het niet.

wat hebben we ervoor over om dat systeem zo in te
richten? Het is niet eerlijk om iedereen zogenaamd aan

Geen belang om beter te worden

het werk te zetten, als dat er niet is. Als je regels maakt

Volgens mij is de verklaring gelegen in het ontbrekende

die mensen in een voorspelbaar perspectiefloze situatie

belang van de inmiddels ontslagen ex-werknemer om

brengen. Naar mijn mening betalen we een hoge prijs

'beter' te worden. Je bent beter af met een WGA-

voor het actuele systeem waarbij we ervoor kiezen

uitkering dan dat je vanuit een hoog arbeidsethos

mensen, die mogelijk een net iets beperktere

aangeeft dat je 'beter' bent of minder belemmeringen

productiviteit hebben, naar huis te sturen.

ervaart. Dan moet je namelijk de arbeidsmarkt op, met
een vlekje. En daar zijn werkgevers toenemend huiverig

Marcel van Dam heeft een indrukwekkende film

voor. Toenemend, omdat de lasten voor de werkgever

gemaakt over de effecten van dit mechanisme met als

bij arbeidsongeschiktheid blijven toenemen. Maar

titel: De Onrendabelen. Als mensen eenmaal uit ‘ons’

- ondanks veel geklaag - toch nog niet hoog genoeg

systeem zijn na 104 weken, dan zijn ze ook echt weg.

zijn om creatiever te worden bij de re-integratie.

Mijns inziens is het aan de orde onszelf de vraag te

Werkgevers kiezen liever nog steeds de weg van

stellen: Wat hebben wij gedaan of nagelaten waardoor

ontslag vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid.

deze mensen nu weg zijn? Die groep is 90%. Laten we

Ondanks de torenhoge WGA-lasten van tien jaar.

daar op focussen.

CS Verbindt!
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Loondoorbetaling bij ziekte
terug naar één jaar?
Auteur: Marjol Nikkels-Agema

Succesvol beleid?

De discussie over de lange loondoor-

Het ministerie van SZW beschikt over meerdere

betalingsplicht bij ziekte voor de werk-

onderzoeken waaruit blijkt hoe succesvol het beleid

gever, ook in vergelijking met andere
landen, is weer volop aan de gang. Zeker
sinds het proefschrift van Mark Diebels
(zie interview op pagina 8) is verschenen.

is geweest van de laatste 20 jaar. Deed Lubbers in
1990 nog de uitspraak “Nederland is ziek”,
inmiddels is het ziekteverzuim aanzienlijk gedaald.
De cijfers laten echter niet helemaal een zuiver
beeld zien: in de verzuim- en vooral de WAO-cijfers
uit de tijd van Lubbers zat een grote werkloosheids-

In het boek ‘Nederlandse sociale

component, bijvoorbeeld schilders die de hele

zekerheid in internationaal

winter ziek gemeld stonden.

perspectief ‘ heeft CS
Opleidingen dit ook al aan de
kaak gesteld. Conclusie van het

Nederlandse sociale
zekerheid in
internationaal perspectief

Kim Houwers

verzekeraars, arbodiensten en werkgevers heeft
zeker geleid tot een daling van het ziekteverzuim.

onderzoek door collega Kim

Dus de plannen waren nodig en kunnen op macro-

Houwers was dat in Nederland

niveau zeker als succes worden betiteld. Het is nu

de lasten en verplichtingen bij

Met focus op Nederland, Duitsland, Denemarken en Polen

Niettemin, een actievere opstelling van

ziekte en arbeidsongeschiktheid
voornamelijk op de schouders

echter wel tijd voor een evaluatie en vooral om
enkele kanttekeningen bij het huidige systeem te
plaatsen. In de praktijk zien we dat veel kansen
onbenut blijven om re-integratie tot een succes te

10-10-2014 10:37:28

van de werkgever rusten. In Duitsland,

maken. De loonsancties die het UWV oplegt, zijn

Denemarken en Polen is er meer balans

veelal volledig terecht. De werkgever krijgt de

tussen de bijdrage van werkgever en
werknemer aan de sociale zekerheid. In

loonsanctie die hij of zij verdient, mede omdat we
nog blijven pamperen en de werknemer al snel
zielig vinden.

dit artikel ga ik in op de gevolgen van de
twee jaar loondoorbetalingsverplichting
bij ziekte en de praktijk die wij dagelijks
tegenkomen. Een dagje meekijken bij de
dossiertentamens leert hoe ongelooflijk
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Ontbreken van werknemersprikkels
De politieke intenties en de praktijk sluiten
momenteel niet op elkaar aan. Mensen komen op
een grote achterstand op de arbeidsmarkt te staan
zonder dat dit nodig is. Niemand wordt voor zijn

veel kansen er onbenut blijven om

plezier ziek. Maar eenmaal voor langere tijd eruit,

re-integratie tot een succes te maken.

wordt het heel moeilijk om weer te re-integreren.

Wat zegt een verzuimpercentage?
De onderzoeken naar daling van verzuim kijken

van werknemers die wel in dienst blijven maar

naar het verzuimpercentage. Wij leren onze

niet terugkeren naar de oude bedongen arbeid

studenten dat een verzuimpercentage op zichzelf

en ondanks dat een gelijkwaardig loon houden?

niet zoveel zegt. Wat meet het percentage? Is het

En hoe tellen we de werknemers mee die niet

tweede- en derdejaarsverzuim (loonsanctiejaar)

ontslagen mogen worden (i.v.m. ontslagverbod in

hierin meegenomen? En wordt het verzuim geteld

cao) en die wellicht helemaal niet meer actief zijn?

Onze ervaring is dat re-integratiekansen gemist

Een activerende sociale zekerheid

worden omdat de procesgang binnen de eerste

Een activerende sociale zekerheid is het toverwoord,

104 weken veel ruimte laat voor ‘aankijken hoe het

waarbij er niet alleen rechten zijn maar ook plichten.

gaat’ en de werknemer onvoldoende bewust is

Het recht op inkomenszekerheid op het moment dat

van het belang van werk. Het ontbreken van een

dat nodig is, maar wel gekoppeld aan verplichtingen

financiële prikkel met name in het eerste ziektejaar,

tot re-integratie en financiële prikkels gericht op het

werkt niet stimulerend. We kennen in verzuimland

aanvaarden van werk. Werken moet lonend zijn.

niet voor niets de term ‘Lourdeseffect’: veel

Met de aanvullende verzekeringen via de private

werknemers melden zich beter vlak voordat ze

verzekeraars zijn veel werkprikkels weer teniet

in de 70% loondoorbetaling terechtkomen.

gedaan. Hoe kun je iemand stimuleren om voor
€ 100 extra in de maand aan het werk te gaan? Dit is

Dat beeld is niet nieuw: in de tijd van de WAO

alleen te doorbreken indien de overheid of de private

sprak staatsecretaris Hoogervorst al zijn verbazing

verzekeraars zelf actief banen gaan aanbieden en

uit over het grote effect dat de oproep voor de

vervolgens een weigering sanctioneren met het

WAO-keuring had op de hersteldmeldingen in de

(gedeeltelijk of tijdelijk) stopzetten van uitkerings-

negende ziektemaand. Door de loondoorbetaling

rechten. Momenteel gebeurt dit nog niet, maar

per 2004 te verlengen naar twee jaar is dit effect

we verwachten dat dit zeker gaat gebeuren.

ook een jaar naar achteren geschoven. De bedoeling
was ooit dat de eerstejaarsevaluatie hetzelfde effect

Sanctioneren ligt gevoelig

zou bereiken, maar die waarde heeft dit ‘opschud-

Het sanctioneren bij onvoldoende meewerken ligt

moment’ nooit gehad.

overigens gevoelig, ook al in de eerste 104 weken van
ziekte. We zien dat werkgevers hier nog veel moeite
mee hebben; met name leidinggevenden vinden dat
je dit richting de werknemer niet kunt maken. De
casemanager moet dan nog intern knokken om een
loonstop op te kunnen leggen, om zo te voorkomen
dat het UWV uiteindelijk de werkgever gaat
sanctioneren. Dat is natuurlijk de omgekeerde

‘Er is veel ruimte voor
aankijken hoe het gaat’

wereld: de werknemer werkt onvoldoende mee, de
werkgever past geen loonstop toe en dan krijgt de
werkgever ook nog een sanctie om een derde jaar
loon bij ziekte te betalen. De werkgever had immers
de loonstop als stimuleringsinterventie moeten
inzetten, volgens het UWV.

CS Verbindt!
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Verharding tussen werkgevers en
werknemers
Het is ongelooflijk wat we in dossiers tegenkomen
over hoe werkgever en werknemer over elkaar

’We hebben een
verplichte halfjaarsbeoordeling
in gedachten’

spreken. We wijzen de werknemer erop dat het
belangrijk is om de relatie met de werkgever goed
te houden. Eenmaal zonder werk, kom je niet
makkelijk meer de arbeidsmarkt op als je al
beperkingen hebt. We horen ook werkgevers
zeggen dat ze een persoon niet meer terug willen

Veel gemiste kansen

in het bedrijf en dat ze zich onheus behandeld en

Als we bij de dossiertentamens aan casemanagers

belazerd voelen. Dit komt met name voor wanneer

vragen of er versnelling mogelijk was geweest, dan

het vage ziektebeelden betreft en de werknemer

zien we met name dat er vanaf de 13e week tot de

keer op keer de opbouwschema’s van werk niet

eerstejaarsevaluatie kansen gemist worden. Met

haalt. Wel in staat allerlei activiteiten te doen

name omdat de diagnosestelling vaak lange tijd

volgens Facebook, maar niet geschikt voor arbeid.

duurt. De mogelijkheden zijn niet helder en de

En dan duurt twee jaar loondoorbetaling bij ziekte

echte oorzaak komt niet boven tafel. We zien ook

heel erg lang.

dat pas in een laat stadium de arbeidsdeskundige
wordt ingeschakeld: pas vlak voor de eerstejaars-

Die verharding zien we zeker bij verzuimdossiers

evaluatie, terwijl dat al veel eerder zou moeten. Er

van situaties gerelateerd aan een arbeidsconflict.

wordt weinig tot geen gebruik gemaakt van de

Conflicten moeten besproken kunnen worden.

mogelijkheden die de werknemer nog wel heeft.

Werknemers kunnen met een ziekmelding lange

Vervolgens missen we kansen door in het tweede

tijd de communicatie stilleggen met hun werkgever

ziektejaar verder door te sukkelen met pappen en

over de hoofden van de bedrijfsartsen en de

nathouden. Er wordt een tweedespoortraject

privacywetgeving heen. Onlangs zei een bedrijfsarts

gevolgd, maar daadwerkelijke arbeid wordt er niet

tegen me: “Als ik had geweten hoe arbeidsrechtelijk

verricht. En ondertussen houden casemanagers het

mijn vakgebied was, dan had ik niet voor deze studie

dossier (papieren tijger) op orde om te voorkomen

gekozen”.

dat het een loonsanctie wordt.

Op naar een halfjaarsbeoordeling
Alle acties die er omtrent een eerstejaarsevaluatie
gebeuren, zouden ons inziens naar voren gehaald
moeten worden. Alle onderzoeken wijzen uit dat
de beste kansen liggen in de eerste 13 weken; na

’Ook in het tweede jaar

een half jaar lopen ze al hard af. We hebben een
verplichte halfjaarsbeoordeling in gedachten voor

sukkelen we door met

elke zieke werknemer (te betalen door werkgever).

pappen en nathouden’

worden: is dit een GBM (geen benutbare

Bij uiterlijk een half jaar moet er vastgesteld
mogelijkheden) conform UWV-criteria? Indien ja,
is er al een vervroegde WIA-aanvraag mogelijk?
Is vervroegde WIA niet mogelijk omdat er herstelkansen zijn, blijf dan het dossier goed volgen op
herstelontwikkeling, neem de prognose met de

16

‘We verliezen kostbare
tijd met wachten’

werknemer door en verwijs indien nodig door naar
interventiebehandelaars die de mogelijkheden goed
in kaart kunnen brengen.
Zijn er bij de halfjaarsbeoordeling wel mogelijkheden tot arbeid? Indien ja, welke mogelijkheden
zijn er tot aanpassing van eigen arbeid of passende
arbeid binnen de organisatie? Is dit niet aanwezig?

met deze actieve aanpak dat kwetsbare werknemers

Dan stelt de Arbeidsdeskundige een overzicht op

regelrecht de bijstand ingestuurd worden.

van de wel haalbare functies zodat er gericht
gewerkt kan worden aan re-integratie buiten het

Geen rechtsongelijkheid tussen vast en flex

eigen bedrijf. Daarbij is het ook zoeken naar de

Dat we voorstander zijn van een eenjarige loon-

juiste plek voor de juiste persoon zodat ze het werk

doorbetalingsperiode benoemen we al langere tijd.

ook op langere termijn vol kunnen houden. Als daar

Met de komst van de Wet Beperking ziekteverzuim

omscholing voor nodig is, start dan direct de

en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa)

omscholing op. Ook daar worden kansen gemist

wordt de flexwerker in de Ziektewet wel na één jaar

doordat dit te laat in beeld wordt gebracht.

beoordeeld op basis van gangbare arbeid (algemeen
geaccepteerde arbeid). Dit is een rechtsongelijk-

Arbeidspool voor proefplaatsingen

heid tussen vast en flex die niet wenselijk is en zelfs

Een andere mogelijkheid is dat ieder die niet bij de

de vraag oproept of dit niet discriminerend is.

eigen werkgever kan re-integreren zich verplicht
aansluit bij een arbeidspool voor proefplaatsingen

Veel weerstand

en zich inschrijft bij meerdere uitzendbureaus.

Uiteraard begrijpen we dat de vakbonden en

Vindt de werknemer werk, dan kan het loon

marktpartijen die een financieel belang hebben bij

worden verrekend met ziekengeld. De grootste

de twee jaar loondoorbetalingsplicht niet blij zijn

kans hebben zieke werknemers via de proef-

met een wettelijke verandering. Want dat zou

plaatsingen.

minder werk kunnen betekenen. Denk aan arbodiensten, re-integratiebedrijven maar ook aan

Werkgevers kunnen hen zo eerst zonder financieel

verzekeraars die extra premie ontvangen voor het

risico beoordelen op de mogelijkheden. De oude en

tweede ziekteverzuimjaar. Wij denken dat het werk

potentiële nieuwe werkgever maken afspraken over

wel degelijk blijft, maar de stappen zouden al in het

hoe lang de proefplaatsing duurt en daarna worden

eerste jaar gezet kunnen en moeten worden. Het

het detacheringsafspraken. Dat kan een relatief

gevoel van noodzakelijkheid is nu eenmaal groter

geringe vergoeding voor de oude werkgever zijn.

wanneer de halfjaarsbeoordeling of de echte WIA-

De werknemer krijgt zo een mooie kans op een

keuring eraan komt. We verliezen nu kostbare tijd

nieuwe baan. De potentiële nieuwe werkgever zal

met wachten.

dat pas effectief willen maken na de WIA-keuring.

CS Verbindt!

Want als hij een 35-minner aanneemt die structureel

Het is tijd om de discussie te gaan voeren om de

functioneel beperkt is (iemand die niet meer zijn

juiste balans te vinden tussen de werkgevers- en

oude werk kan doen, niet bij de oude werkgever

werknemersverantwoordelijkheden zowel

kan blijven en nog geen nieuwe baan heeft), dan is

financieel als bij de re-integratie. Dit is in ieders

er recht op de no-riskpolis en de mobiliteitsbonus.

belang en zeker relevant voor de houdbaarheid van

De werknemer heeft als voordeel dat met zo’n

ons sociale zekerheidsstelsel. We moeten immers

detachering met proefplaatsing zijn of haar afstand

blijven zorgen voor de zekerheden voor mensen

tot de arbeidsmarkt kleiner blijft. We voorkomen

die echt niet meer kunnen. n
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Ziek zijn of zó zijn:

de werknemer is zoals hij is
Auteur: mr. Stéphanie Heijtlager, juridisch casemanager

‘Ziek zijn en zo zijn’ is een terugkerend thema in het arbeidsrecht. Is een werknemer arbeidsongeschikt als gevolg van ziekte, of door een bepaalde eigenschap?
Het onderscheid tussen ziek zijn (functieongeschiktheid voortkomend uit een
ziekte of gebrek) en zo zijn (functieongeschiktheid voortkomend uit iemands
eigenschappen, mentaliteit of instelling) is soms moeilijk te maken.

Dit blijkt ook uit een uitspraak van de Rechtbank
Noord-Nederland op 17 oktober 20141. In deze zaak
is werknemer op 1 september 1989 bij een fietsenwinkel in dienst getreden in de functie van monteur.
Werknemer stottert van jongs af aan ernstig en het
volgen van diverse trainingen hebben hier geen
positief effect op gehad. Vanwege het stotteren
is hij vanaf het begin van zijn werkzaamheden
gevrijwaard van het voeren van telefoongesprekken.

Dove werknemer moet telefoneren
Dan wordt de fietsenwinkel overgenomen: de
nieuwe werkgever verlangt van de werknemer
meer zelfstandigheid in zijn functie en daarbij
hoort volgens hem ook het voeren van telefoongesprekken. Werknemer weigert dit en meldt zich
dezelfde dag nog ziek met psychische klachten.
Werkgever accepteert de ziekmelding niet en
vraagt een deskundigenoordeel aan bij het UWV.
Het UWV oordeelt dat de werknemer arbeidsongeschikt is en dat er een oplossing moet komen
voor het arbeidsconflict. De bedrijfsarts adviseert
werkgever hierop zo snel mogelijk te starten met
mediation omdat er sprake is van een ‘herstelbelemmerend en ziekmakend arbeidsconflict’.
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Een organisatorisch probleem
niet via de weg van
arbeidsongeschiktheid oplossen
Advies: conflictoplossing
Alle pogingen om door middel van mediation tot
een oplossing te komen stranden. De werkgever
schakelt een arbeidsdeskundige in voor een

arbeidsongeschiktheid op te lossen. De kanton-

arbeidsdeskundig re-integratieonderzoek. De

rechter tikt werkgever op de vingers en stelt dat

arbeidsdeskundige komt tot de conclusie dat het

werkgever tot de conclusie had moeten komen dat

spreken in het openbaar een blijvende beperking

in de gewijzigde organisatie voor werknemer door

is en dat er een oplossing voor het conflict moet

zijn beperking geen plaats meer is. Vervolgens had

worden gezocht. De arbeidsdeskundige acht het

een ontslagvergunning of ontbindingsverzoek

niet redelijk en billijk om van de werknemer te

ingediend moeten worden. De werkgever heeft in

verwachten dat hij met zijn beperkingen met

het gehele traject de verkeerde keuzes gemaakt en

spreken ineens telefoongesprekken moet gaan

adviezen van de arbeidsdeskundige en bedrijfsarts

voeren. Ook de bedrijfsarts sluit zich aan bij de

(in primo) in de wind geslagen. De kantonrechter

arbeidsdeskundige en handhaaft zijn eerdere

ontbindt de arbeidsovereenkomst en kent werk-

advies: conflictoplossing.

nemer een vergoeding toe.

De werkgever legt het oordeel van de arbeids-

Maak onderscheid tussen ziek zijn en zo zijn

deskundige en de bedrijfsarts naast zich neer en

Deze zaak laat zien dat situaties van ziek zijn en zo

schakelt een andere bedrijfsarts in. De nieuwe

zijn duidelijk van elkaar onderscheiden dienen te

bedrijfsarts heeft na zijn consult met werknemer

worden. De algemene conclusie is dat als een

een FML opgesteld waarin hij vaststelt dat werk-

werknemer de capaciteiten mist voor een functie,

nemer over duurzame mogelijkheden beschikt en

dit niet kan leiden tot een aanspraak op grond van

dat de re-integratie opgestart dient te worden.

art. 7:629 BW; de vereiste causaliteit ontbreekt
immers tussen arbeidsongeschiktheid en ziekte.

Arbeidsovereenkomst ontbinden

Door de conflictsituatie oneigenlijk over de lijn

Op enig moment wendt werknemer zich tot de

van arbeidsongeschiktheid te sturen, heeft de

rechter met een verzoek de arbeidsovereenkomst

werkgever het arbeidsconflict langer laten duren

te ontbinden. In zijn verzoek voert hij aan dat de

dan noodzakelijk, verder verhard en de arbeids-

arbeidsrelatie met werkgever sinds 2008 verstoord

verhoudingen onnodig verder aangescherpt.

is geraakt toen deze aangaf werknemer niet over
te willen nemen en vervolgens van hem verlangde

Aan een werkgever worden hoge eisen gesteld in

telefonisch contact te onderhouden met klanten.

geval van een arbeidsconflict: van de werkgever

De werkgever verweert zich door te stellen dat de

wordt verwacht dat hij hier adequaat mee omgaat

organisatie sinds 2008 is gekrompen en daardoor

en de juiste (juridische) wegen bewandelt. In deze

van werknemer meer zelfstandigheid wordt

zaak heeft de werkgever steeds weer de verkeerde

verlangd, zodat hij ook telefonisch contact met

keuzes gemaakt: het conflict in de sfeer van ziek

klanten moet onderhouden.

zijn laten hangen en daardoor niet de juiste
juridische afslag genomen in het kader van zo zijn

Rechter tikt werkgever op de vingers

(disfunctioneren c.q. organisatorisch probleem).

De kantonrechter stelt in zijn beoordeling vast dat
werknemer in beginsel niet ziek is en dat hij is zoals

CS Verbindt!

hij is. De werkgever tracht volgens de kantonrechter

1

een organisatorisch probleem via de weg van

ECLI:NL:RBNNE:2014:5349

Rechtbank Noord- Nederland, 17 oktober 2014,
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Willen of kunnen?

Kijk naar de context
Veel mensen zien een onderscheid tussen
‘willen’ en ‘kunnen’. Ik zie het meer gradueel,
als een glijdende schaal. Bij verzuim is immers
niet alleen belangrijk wat er medisch gezien
aan de hand is, maar zeker ook de motivatie en
de context. Alles draait om de balans tussen
belasting en belastbaarheid.

‘De werktaak vervalt vaak als eerste’
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Als iemand zegt: “Ik kan dat niet”, zal hij dat meestal
best wel kunnen. Hij doet het alleen liever niet
omdat dat pijn doet. Of omdat hij bang is dat hij het
herstel in de weg zit als hij het te vaak doet. Er is
altijd sprake van een context. Stel je bent moeder en
hebt schouderklachten. Je zult dan toch je kind uit
bed moeten tillen, dus dat doe je gewoon ondanks
de klachten. Om er dan ook nog je werk bij te doen,
is dan misschien net te veel. Het is een individuele
afweging die mensen maken.

‘willen’ maar ‘moeten’

woordelijkheid bij jou en dat is eng. Je wilt

Een mens heeft allerlei taken en rollen: je bent

gevrijwaard worden: “Dokter, jij moet dit

ouder, broer of zus, kind, vriend/vriendin, partner,

repareren, zodat ik het weer kan”. Je kan het wel,

collega, werknemer. Je hebt dus veel ballen in de

maar je moet ballen laten vallen, je doet te veel.

lucht te houden. Als dat teveel wordt en er moet
iets vanaf, dan vervalt de werktaak meestal als

Biopyschosociaal model

eerste. Je kunt immers niet even stoppen met

Een belangrijk model in de sociale geneeskunde

moeder of bijvoorbeeld mantelzorger zijn, je

is het biopsychosociaal model. Bij klachten, ziekte

kunt wel even stoppen met werken.

en verzuim spelen biologische, psychologische en

Wouter de Graaf, bedrijfsarts

Ballen in de lucht houden

aan het woord

Vaak spreekt men niet over

sociale factoren een rol en die overlappen elkaar.
Dat geeft niet altijd veel begrip, dus het laten

Als iemand een been gebroken heeft, valt dat in de

vallen van die taak moet gelegaliseerd worden.

cirkel ‘bio’. Maar de sociale en psychische context

Als mensen willen wegblijven van hun werk,

spelen ook mee. In een goede probleemanalyse

legaliseren ze dat door te zeggen: “Ik kan dat niet”.

besteedt de bedrijfsarts aandacht aan al deze

En liefst: “De bedrijfsarts of de fysiotherapeut

factoren en niet alleen aan wat er biologisch

zegt dat ik dat niet kan”. Het verzuimbegeleidings-

gezien mankeert.

circuit is opgebouwd om dat te controleren en te
beoordelen. Daardoor wordt een probleem dat

Stel, je bent verliefd en staat op het punt te gaan

helemaal niet zo medisch is gemedicaliseerd. Kijk

samenwonen, je zit op een roze wolk. Je gaat

je alleen naar wat medisch gezien de belastbaarheid

klussen in het nieuwe huis en slaat op je duim.

is, dan ga je voorbij aan het balansmodel.

Medisch/biologisch gezien is er dan duidelijk wat
er aan de hand is: de duim is bijvoorbeeld gebroken

Ik moet zoveel

of gekneusd. Maar daar laat je je niet door tegen-

Bij psychische problemen is dat nog veel duidelijker.

houden: je bent gemotiveerd de klus te klaren en

De balans tussen belasting en belastbaarheid is dan

gaat gewoon verder met klussen.

scheef: iemand moet te veel ballen in de lucht
houden. Een bekend voorbeeld is mensen die geen

Een jaar later is je relatie voorbij en moet je weer

nee kunnen zeggen. Ze zijn gedreven, hebben hart

verhuizen. Je zit in zak en as. In je nieuwe huis hang

voor de zaak en hebben ook de grootste belasting.

je een schilderij op, je slaat op je duim en je hebt

Maar hoe sterk je ook bent: iedereen heeft zijn

precies hetzelfde letsel. Dat is dan de druppel: je

grens. Als de balans dan een tijdje uit evenwicht is,

kan een aantal weken niet werken. Zelfde situatie,

komen ze bij de bedrijfsarts.

andere context en daardoor een ander reactiepatroon. Als je alleen medisch kijkt, mis je dat punt.

Vaak spreekt men ook niet in termen van ‘willen’

Hoeveel mensen gaan niet de medische molen

maar ‘moeten’: “Ik moet zoveel doen”. Men zoekt

door terwijl het probleem psychosociaal is? De

het buiten zichzelf, terwijl je eigenlijk zelf kiest

motivatiefactor is belangrijk in de verzuim-

hoeveel taken je hebt. Willen en kunnen is dus

problematiek. Elk verzuimgeval is uniek en daar

vaak eigenlijk hetzelfde. Maar dan ligt de verant-

kom je pas achter als je de context meeneemt. n

CS Verbindt!
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De Sociale Vacaturebank
Brug voor mensen met arbeidsbeperkingen
die wel graag willen

In maart lanceren we vanuit Cylin Werkt! de website
www.socialevacaturebank.nl. Een gratis vacaturebank
voor werknemers met een arbeidsbeperking die graag
aan de slag willen en werkgevers die naar hen op zoek
zijn.

mensen die vallen onder de no-riskpolis en de
mobiliteitsbonus?” We merken dat veel werkgevers
best mee willen denken en sociaal betrokken zijn.
Er zijn ook werkgevers met eerdere negatieve
ervaringen en deze zijn wat afwijzender. Een goede
voorlichting helpt.
Wellicht denkt u: waarom een sociale vacaturebank? Er is toch voor de quotumwet bij het UWV

Wij zien dat veel mensen met een afstand tot de

een doelgroepenregister? Inderdaad, maar deze is

arbeidsmarkt wel willen werken, maar nauwelijks

bedoeld voor de groep die valt onder het quotum

de kans krijgen. De overheid stimuleert werkgevers

(Wajongers met mogelijkheden, ex-Wsw’ers en

met mobiliteitsbonussen en de no-riskpolis. Echter,

personen uit de bijstand die structureel functioneel

veel werkgevers kennen deze regelingen niet of

beperkt zijn). Uiteraard kunnen zij ook terecht op

benutten ze niet. De mobiliteitsbonus is maar liefst

socialevacaturebank.nl. De groep mensen die

drie jaar lang een bedrag van € 7.000,- als premie-

gebruik kan maken van de no-riskpolis is echter veel

korting per jaar. Met de no-riskpolis lopen werk-

groter dan de groep die in het doelgroepenregister

gevers niet zelf het financiële risico bij ziekte (dus

voor de Quotumwet wordt opgenomen.

de 104 weken loondoorbetaling bij ziekte wordt
overgenomen door het UWV en ook de 10-jarige

No-riskpolis geldt voor grotere groep dan

WGA-lasten komen niet voor rekening van de

quotum

laatste werkgever).

De no-riskpolis geldt namelijk ook voor personen
met een WIA-, WAO- of WAZ-uitkering of

Verbinding tussen werkgevers en werknemers

personen die korter dan vijf jaar geleden nog een

Al in 2013 is Cylin Werkt! gestart met als missie

WAO- of WAZ-uitkering hebben gehad. En ook

werkgevers uit te leggen hoe waardevol en

voor wie bij de WIA-keuring op minder dan < 35%

interessant juist mensen met een arbeidsbeperking

arbeidsongeschikt werd beoordeeld, geldt de

voor hen zijn, zodat ze een kans krijgen op de

no-riskpolis als op dat moment bleek dat hij niet bij

arbeidsmarkt en inkomen kunnen genereren. We

de oude werkgever kon blijven werken, het oude

hebben gemerkt hoe ongelooflijk moeilijk het is om

werk niet meer kon doen en hij ook nog geen nieuw

een dergelijke onderneming met maatschappelijke
doelstelling van de grond te tillen. We merkten ook
dat er een verbinding nodig is tussen werkgevers
en werknemers omdat mensen met arbeidsbeperkingen dit niet in een sollicitatiegesprek al

‘De Sociale Vacaturebank wil

durven te vertellen. Terwijl er aan de andere kant

werknemers met een

werkgevers zijn die roepen: ”Hoe kom ik dan aan
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arbeidsbeperking op weg helpen’

Als uitbreiding van het kennisplatform Verzuim –
Re-integratie – Financiën (VeReFi) introduceren
we daarom in maart 2015 de socialevacaturebank.nl.
Deze is voor iedereen gratis en vrij beschikbaar.
Werkzoekenden kunnen zich inschrijven en aangeven
voor welke functies zij in aanmerking komen. Hun
profiel is alleen zichtbaar voor werkgevers die een
account hebben.

Geen winstdoelstelling
Werkgevers die maatschappelijk betrokken zijn,
dienstverband had gevonden. Voor hen geldt de

kunnen gratis een account aanmaken, vacatures

no-riskpolis gedurende de eerste vijf jaar van het

plaatsen en zelf zoeken binnen de CV’s. Uiteraard

dienstverband. Worden zij ziek, dan neemt het

kunnen ze Cylin Werkt ook een zoekopdracht

UWV de loondoorbetalingsverplichting van de

verstrekken waarbij Cylin Werkt alleen een kost-

werkgever over (max. 104 weken). Komen ze

prijstarief rekent. Cylin Werkt beoogt geen winst-

onverhoopt daarna in de regeling WGA, dan

doelstelling. We willen kansen bieden wanneer

worden deze 10-jaarsuitkeringslasten ook niet

mensen graag willen maar momenteel nog geremd

aan de werkgever doorbelast.

worden in de mogelijkheden.

De werkgever is wel zelf verantwoordelijk voor de

Voor de verzekeraars die graag willen dat de

re-integratieverplichtingen van deze medewerker.

personen in de zogenaamde uitkeringsbakken meer

Onder voorwaarden kan de no-riskpolis ook

kansen krijgen, hebben we brieven beschikbaar om de

worden verlengd. Voor de Wajongers is de

cliënten op de mogelijkheden van de Sociale Vacature-

verlenging niet nodig, want voor hen geldt reeds

bank te wijzen. Meer informatie kunt u vinden op

een onbeperkte no-riskpolis, dus ongeacht in welke

www.verefi.nl (onder de knop Sociale Vacaturebank).

periode de werknemer ziek wordt (ook na vijf jaar).

Ook arbopartijen en re-integratiedienstverleners
kunnen hier meer informatie vinden.

Doel is samenwerkingsverband
Cylin Werkt! heeft als doel om vanuit een samen-

Samen met u kunnen we dit instrument tot een succes

werkingsverband met andere partijen, zoals

maken om zo de arbeidsmarktkansen voor deze groep

verzekeraars, arbodiensten, werkgevers en

te vergroten. Doet u s.v.p. mee? n

branchepartijen, te realiseren dat meer mensen met
beperkingen daadwerkelijk aan het werk gaan (al
binnen de 104 weken of tijdens de periode dat ze net
in de regeling WGA zitten). Werkend is lonend en

‘De Sociale Vacaturebank is gratis

alle partijen kunnen daar de vruchten van plukken.

voor werknemer en werkgever’

CS Verbindt!
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De Participatiewet
leren van andere landen
Het is erg belangrijk voor mensen om
onderdeel van de samenleving uit te
kunnen maken en een steentje bij te
dragen. Niemand hoort langs de kant van
de arbeidsmarkt te staan, ook kwetsbare
groepen niet. Daarom is per 1 januari 2015
de Participatiewet ingevoerd. Nederland
loopt daarmee niet voorop in Europa:
in Oostenrijk kent men bijvoorbeeld de
‘Behindertengleichstellung’, die erg
veel van onze Participatiewet wegheeft.

In Oostenrijk is men van mening dat mensen met
een (arbeids)beperking dezelfde rechten hebben
om deel te nemen aan de samenleving als mensen
zonder een (arbeids)beperking. Werkgevers
worden dan ook gestimuleerd om (arbeids)
gehandicapten in dienst te nemen. In Oostenrijk
behoren (arbeids)gehandicapten tot de doelgroep,
wanneer zij voor meer dan 50% niet in staat zijn
aan het reguliere arbeidsproces deel te nemen.
De speciale artsen van het Bundessozialamt stellen
vast of er sprake is van een (arbeids)beperking.
Om werkgevers aan te sporen werknemers met
een (arbeids)handicap in dienst te nemen, zijn
er verschillende subsidiemogelijkheden en
ondersteuning vanuit Jobcentra:
•

Werkgevers krijgen maandelijks een
premie van € 248,- per (arbeids)gehandicapte

Auteur: Kim Houwers

werknemer;
•

Loonkostensubisidie: een werknemer met
een arbeidshandicap mag niet minder dan het
minimumloon verdienen. Het verschil tussen
daadwerkelijk gerealiseerde loonwaarde en
reguliere loonwaarde wordt gecompenseerd
door de loonkostensubsidie;

•

Jobcoaches;

•

‘Arbeidsassistenten’ die werknemers
ondersteunen bij het structureren van de
werkdag, het uitvoeren van werktaken en die
zorgen voor persoonlijke begeleiding;

•

Proefplaatsing en/of subsidie voor het
aanpassen van de werkplek.

Niet alleen werkgevers hebben voordelen, ook
werknemers krijgen bescherming. Werknemers die
op grond van een (arbeids)handicap in dienst
komen, genieten een grotere ontslagbescherming
door hun moeilijkere positie op de arbeidsmarkt.
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Hoe werkt dit in de praktijk?

Quotumwet

In Oostenrijk is het Bundessozialamt verantwoorde-

Ook in Oostenrijk kent men een quotumwet.

lijk voor de uitvoering van het beleid. De Arbeids-

Werkgevers die meer dan 25 werknemers in dienst

assistent biedt werkgevers en werknemers hierbij

hebben, zijn verplicht om per 25 werknemers één

de nodige begeleiding. De Arbeidsassistenten

werknemer met een arbeidsbeperking in dienst te

zorgen ervoor dat de werknemer met een arbeids-

nemen. Voor iedere arbeidsgehandicapte krijgt

handicap een baan en werkplek krijgt die is

de werkgever een premie van € 248,- per maand.

afgestemd op zijn mogelijkheden en vaardigheden.

Voldoet de werkgever niet aan zijn verplichting,

Deze mogelijkheden en vaardigheden dienen

dan krijgt hij een boete van € 248,- per maand voor

volledig benut te worden, zonder storende

elke niet-ingevulde plek.

omgevingsfactoren. Dit doel wordt bereikt met
individuele ondersteuning op de werkplek,

Grote werkgevers (meer dan 100 werknemers)

begeleiding en passende kwaliteitszorg. Ook

krijgen een hogere boete (tot maximaal € 370,-)

werkgevers kunnen gebruikmaken van deze

omdat zij in theorie meer capaciteit hebben om

begeleiding. Zo ontstaat er een wisselwerking

werkplekken voor arbeidsgehandicapten te creëren.

tussen de belangen van de werknemer en de

De werkgeversboetes worden in een fonds gestort

werkgever.

van waaruit de premie betaald wordt aan werkgevers die wel arbeidsgehandicapten in dienst

Zoals gezegd mogen omgevingsfactoren geen

hebben genomen. Hiervoor is bewust gekozen,

storende invloed hebben op het werk van de

omdat er zo een systeem ontstaat waarin de

werknemer met de arbeidsbeperking. Mochten

financiële middelen voor de premies voorhanden

deze storende omgevingsfactoren toch aanwezig

zijn.

zijn en niet volledig weggenomen kunnen worden,
dan kan advies worden gevraagd aan de ‘Arbeids-

Conclusie

assistent’. Daarnaast kunnen werkgevers met meer

In Oostenrijk zijn diverse initiatieven gericht op

dan vijf arbeidsgehandicapten in dienst een

het in dienst nemen en in dienst houden van

vertrouwenspersoon op de werkvloer aanstellen,

werknemers met een arbeidshandicap. De overheid

die knelpunten of conflicten direct kan oplossen.

zorgt met beleid voor de kaders en ondersteuning
voor werkgevers en werknemers, zodat de juiste

De ‘Arbeidsassistent’ geeft ook advies wanneer

randvoorwaarden gelden op de werkplek. Hiervoor

er bijvoorbeeld een conflict dreigt met de werk-

wordt gebruik gemaakt van diverse dienstverleners.

nemer, de omvang van het werk niet is afgestemd

Daarnaast is de quotumwet een zelfregulerend

op de mogelijkheden van de werknemer, de

systeem: van de boetes worden premies en loon-

productiviteit achterblijft of als er problemen zijn

kostensubsidies betaald. De overheid schept de

met de communicatie op de werkvloer. Hiervoor

kaders en houdt toezicht op de uitvoering en

zijn speciale begeleiders in dienst, die bekend zijn

werkgevers en werknemers vullen het beleid naar

met de aard van het bedrijf en die meteen passend

wens in.

advies kunnen geven aan werknemer en werkgever.
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Niet kunnen, of niet willen:

wie durft?

Klimaatsverandering of niet, ook sneeuw in

Financiële hangmatten

Nederland! Saartje is inmiddels bijna een jaar en

Een dergelijk onderzoek zou vijf jaar geleden echt

dus al een echte dame, maar zo’n witte wereld heeft

een utopie geweest zijn. Waarom nu dan wel, wilde

ze nog nooit gezien en ze is dolenthousiast. Met

men het toen niet of kon het niet? Een makkelijke

een vergelijkbaar enthousiasme gaf ik u in CS

vraag waarop helaas niet makkelijk een antwoord te

Verbindt 4 een toelichting op de aanwezigheid

geven is. Deze CS Verbindt! gaat over ‘willen en

van CS Opleidingen in de Dreeszaal in de Tweede

kunnen’ en dit onderwerp wil ik eens vanuit een

Kamer. Bij dit ene bezoek is het niet gebleven en

andere invalshoek aanvliegen. Het is belangrijk dat

Marjol en ik zijn trots dat een aantal van de door

de financiële gevolgen van verzuim en arbeids-

ons ingebrachte ideeën door één of meerdere

ongeschiktheid in Nederland nog beter in beeld

Kamerleden zijn opgepakt. Hun vertaling is

worden gebracht zodat de verschillende vormen van

uiteindelijk op 7 januari door de minister richting

‘willen en kunnen’ beter en meer realistisch kunnen

Tweede Kamer gestuurd. Ook heeft het Centraal

worden uitgelegd. En dan heb ik het niet over het

Plan Bureau de opdracht gekregen om de effecten

begin van een ziektebeeld, want iedereen wil

van het terugdraaien van de loondoorbetalings-

gezond zijn en ‘gelukkig’ zijn werk kunnen doen.

plicht van twee jaar naar één jaar verzuim door te

Maar is iemand al enige tijd inactief, dan wordt

laten rekenen.

activering razend moeilijk. En dat komt ook door
de ‘financiële hangmatten’ en het ontbreken van
een prikkel om werken lonend te maken.
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aan het woord

‘Niet re-integreren wordt
gesteund en zelfs beloond’

arbeidsongeschiktheid
Wanneer we kijken naar de goudgerande cao’s van

Omvallen vanwege de bezuinigingen?

de zorg, het onderwijs, gemeenten, de politie en

Er is nu vooral veel aandacht voor de effecten van

andere (semi)publieke organisaties, dan valt op dat

de bezuinigingen en uiteraard hebben kabinet en

de werknemer die niet re-integreert in geval van

oppositie hier een volkomen verschillende mening

ziekte en/of arbeidsongeschiktheid gesteund en

over. Volgens veel partijen vallen bijvoorbeeld de

zelfs beloond wordt, ook wanneer er geen sprake

zorginstellingen om, omdat er zo drastisch wordt

is van (voldoende) arbeidsongeschiktheid. Eerst

bezuinigd. Scholen hebben geen geld om

ontvangt de werknemer bij ziekte in ieder geval

vervangers voor zieke docenten in te huren en met

twee jaar, maar vaak ook standaard drie en soms

zogenaamde ‘ophok-constructies’ wordt uit alle

zelfs vier jaar loon. Aansluitend wordt de werk-

macht geprobeerd om de doelstelling in lesuren op

nemer voor de WIA gekeurd en wanneer hij of

die manier te halen. Agenten uit Friesland moeten

zij bij de WIA-keuring niet of minder dan 35%

naar Den Haag komen om de Kamer te bewaken en

arbeidsongeschikt wordt verklaard, is er vaak een

bij veel gemeenten zijn de ambtenaren niet in staat

ontslagverbod. En wanneer de werknemer dan

om de reguliere verwerkingstermijnen nog te halen.

het eigen werk nog steeds niet kan doen, moet

En dat allemaal door de bezuinigingen.

de werkgever nog eens drie tot vijf jaar het loon

Herwin Schrijver, directeur CS Opleidingen

Goudgerande cao’s bij verzuim en

(meestal 70%) doorbetalen. Daarnaast kan een
Is dat nu werkelijk zo? Zonder de effecten van de

werknemer in het publieke domein zich voor een

bezuinigingen te bagatelliseren is het misschien

paar euro per maand (!) verzekeren, waardoor

wel zo objectief om eens wat mogelijke andere

er een uitkering is bij onvoldoende arbeids-

oorzaken te bekijken. Wat bijvoorbeeld te denken

ongeschiktheid of een WGA-uitkering tot

van de prachtige hangmatconstructies die er bij

minimaal 70% à 80% wordt aangevuld.

publieke werkgevers zijn georganiseerd voor
medewerkers die verzuimen of arbeidsongeschikt

Rekenvoorbeeld

worden? Het is zeker niet ondenkbaar dat veel

Als voorbeeld geef ik u een globale berekening

publieke werkgevers mede door de torenhoge

van een grote zorginstelling (met 2.000 werk-

en jarenlange lasten voor verzuim en arbeids-

nemers of meer). Een werknemer, 55 jaar, 30 jaar

ongeschiktheid de bezuinigingen niet kunnen

in dienst en met een bruto inkomen van € 25.000,-

dragen. Het is dan wel zo eerlijk wanneer de

meldt zich ziek en blijft dit twee jaar voordat UWV

partijen en organisaties die nu erg veel kritiek

tot de WIA-keuring overgaat (dus geen extra jaar

hebben, ook de zelfreflectie kunnen opbrengen

doorbetaling en geen sanctie door UWV). De

dat met name zij zelf verantwoordelijk zijn voor

werknemer blijkt met passend werk € 20.000,-

dit buitenproportionele pakket aan lasten voor

te kunnen verdienen en is derhalve <35% WGA en

de werkgever. Ik zal niet alleen proberen een

ontvangt geen uitkering. Normaal gesproken mag

voorbeeld van deze lastenontwikkeling te geven,

een werkgever vervolgens ontslaan en heeft de

maar ook de effecten op de re-integratie door

werknemer recht op WW. Niet in dit geval, want

vertalen.

in de cao is bepaald dat er sprake is van een

CS Verbindt!
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ontslagverbod, maar helaas: de werknemer werkt

Nog een voorbeeld: de politie kwam eind

niet. Vanuit de cao is de werkgever vervolgens

november in het nieuws omdat duizenden verzuim-

verplicht vijf jaar door te betalen op basis van 70%,

dossiers van meer dan één jaar administratief niet in

de IPAP-verzekeraar vult mogelijk aan tot 80%. Stel

orde zijn. Het meest schrijnende voorbeeld betrof

dat er bij deze zorginstelling 2.000 mensen werken

een mevrouw die al 7 jaar volledig doorbetaald thuis

en er zijn vijf van dit soort dossiers per jaar (geloof

zit. Laten we eens uitgaan van 1.000 werknemers

me gerust dat ze van een dergelijk aantal alleen

(het zijn er echt meer) die langer dan een jaar ziek

maar kunnen dromen) dan is het rekensommetje als

zijn, dus bijvoorbeeld twee jaar. Stel dat deze

volgt:

medewerkers gemiddeld € 30.000,- per jaar

1 x € 25.000 (1e verzuim jaar o.b.v. 100%)

verdienen, dan is de schade het eerste jaar

1 x € 17.500 (2e verzuimjaar o.b.v. 70%)

€ 30.000.000,- en 70% schade in het tweede jaar,

5 x € 17.500 (o.b.v. 70% cao-verplichting)

dus € 21.000.000,-! In deze twee jaar is de schade

Totaal na 7 jaar is € 130.000,- x 5 mensen is

voor deze groep dan € 51.000.000,-. Daarnaast is er

€ 650.000,- en het jaar daarop weer en daarna weer,

nog sprake van het ‘gewone’ verzuim wat ook

etc. Dit staat nog los van de groep die wel een

tientallen miljoenen kost. Is het dan echt wel zo dat

WGA-toekenning ergens tussen de 35% en 100%

het oproepen van een wijkagent uit Leeuwarden

krijgt en ook betaald moet worden. Straks komen

om de Tweede Kamer te bewaken het gevolg is

hier de kosten voor de tijdelijk dienstverbanders

van de bezuinigingen? Of is het ook het gevolg,

nog bij en in de toekomst de loondoorbetaling voor

of misschien wel veel meer, van het feit dat de

werknemers die vroeger konden terugvallen op een

re-integratie door allerlei prachtige regelingen en

herleving van de WAO of verhoging hiervan. In

de bedrijfscultuur bijna niet te realiseren is? Dan

tegenstelling tot vroeger (toen viel men terug op

kan een korpschef van alles bedenken, maar die

wat in de volksmond Amber werd genoemd) gaat

(financiële) hangmat ligt wel heel erg lekker…

de werkgever ook voor deze groep nu eerst twee
jaar het loon doorbetalen.

Bezint eer ge begint
Moeten (semi)publieke werkgevers en organisaties
die een handtekening onder dit soort cao’s zetten
en degenen die dat afdwingen zich misschien niet
ook eerst bezinnen voordat ze beginnen? Feit is dat
met slechts een paar instromers (al met een stuk of
vijf per jaar) de schadelast alleen al voor de mensen
die niet arbeidsongeschikt zijn, voor de werkgever
gemakkelijk kan opgelopen tot een paar miljoen
euro. Voeg daarbij dat er vaak extra geld moet
worden uitgegeven om alsnog het werk te doen wat
eerst door de verzuimende groep werd gedaan, een
verdubbeling van de kosten dus. Wat is de financiële
draagkracht als er dan, mede door al deze extra
kosten, aanvullend ook nog eens bezuinigd moet
worden? Voor kwetsbare organisaties waarbij
bijvoorbeeld rond de 80% van het beschikbare
budget aan lonen opgaat, is er niet veel nodig om
het financieel evenwicht te verstoren.
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‘We hebben prachtige
hangmatten gecreëerd’

‘Te weinig solidariteit met werkgevers’

Europa

Drees krijgt gelijk

In de rest van Europa ligt de verplichting tot re-

Aan de andere kant lijken dit soort problemen van

integratie vooral bij de werknemer, in Nederland

alle tijden. In de jaren vijftig en zestig had Drees het

bij de werkgever. De financiering van verzuim en

vaak met Den Uyl aan de stok over de financiering

arbeidsongeschiktheid ligt in Nederland minimaal

van het Zorgstelsel. Uit een verslag van Ed van

voor 12 jaar bij de werkgever, in de rest van Europa

Thijn uit begin jaren zestig; “Hij vond dat wij te veel

voor het grootste deel bij de werknemer middels

sociale wetgeving op stapel wilden zetten. Daarmee

premies voor het risque social. Er is de afgelopen 10

hadden we de Verzorgingsstaat de genadeklap

jaar in het kader van verzuim en arbeidsongeschikt-

gegeven, dat was niet te financieren”. Nu, ruim

heid per jaar meer dan 1 miljard euro aan gestapelde

50 jaar later dreigt de oude Drees helaas uiteindelijk

lastenverzwaring bij werkgevers weggeschreven,

alsnog gelijk te krijgen. Er is ernstig veel verspilling

dus nu jaarlijks ruim door de grens van 10 miljard

van heel veel (belasting)geld aan niet willen werken

euro. Dan zijn de effecten van bijvoorbeeld

in plaats van niet kunnen werken.

BeZaVa, WGA-flex en het afschaffen van art. 38,
39 en 43a van de WAO (oude Amber) nog niet

Er is een overschot aan gestapelde (te) sociale

eens meegeteld. Voeg daarbij de wens van diverse

wetgeving en te weinig solidariteit met de werk-

partijen om containerbegrippen als burn-out en

gevers die hierdoor financieel en qua re-integratie

werkstress in beroepsziekten om te zetten, dan

een onevenredige inspanning moeten leveren.

moeten de werkgevers op WGA-uitkeringen nog

Niet werken is te lonend met minimale financiële

eens jarenlange aanvullingen tot 30% doen.

gevolgen voor met name werknemers bij (semi)
publieke werkgevers. Deze lasten zullen de

En dan liefst zonder inmenging van een bedrijfsarts

Verzorgingsstaat mogelijk de genadeklap geven

en met een 100% borging van de privacy van de

omdat het bijna niet meer te financieren is.

werknemer (lees zonder dat er een echte claimbeoordeling kan plaatsvinden). In de rest van

Wie wil en wie kan?

Europa is een dergelijke eenzijdige financiering en

De wil om te kunnen zal er politiek ongetwijfeld

re-integratieverplichting door alleen de werkgever

ergens zijn, maar wie wil? Wie wil en kan de lasten

(aantoonbaar) totaal ondenkbaar!

eerlijk verdelen over werkgevers en werknemers
(verdeling premie conform risque professionel en

Hand in eigen boezem

risque social)? Wie wil de inspanningen voor

Gelet op de financiële drama’s die zich mede door

re-integratie voor een groot deel ook bij de werk-

dit soort lastenverzwaringen beginnen af te

nemer neer leggen? Wie wil alle re-integratie-

tekenen, is een belangrijke vraag; welke politieke

blokkerende bovenwettelijke cao’s en regelingen

partij en vakbond durft het aan de hand in eigen

bannen en ervoor zorgen dat een goede claim-

boezem te steken? Om toe te geven dat zij prachtige

beoordeling mogelijk is? Wie wil en kan de werk-

hangmatten hebben gemaakt met cao’s en

gever een handvat geven in de zin van een keuring

regelingen waarbij niet willen werken bijna net zo

na een half jaar verzuim? Wie wil en kan Nederland

goed wordt beloond als 40 uur ploeteren? Kunnen

meer richting de Europese regelingen duwen?

we het werknemers kwalijk nemen dat ze voor een
verschil van bijvoorbeeld € 250,- netto in de maand

Maar een begin is er: het Centraal Plan Bureau gaat

niet echt heel vlotjes willen re-integreren?

rekenen. Ik hoop dat de uitkomsten in de geest zijn
van hoe de oude Drees het had gewild, gekund en
gedaan. n
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Moeten-kunnen-willen
Auteur: Frans van den Nieuwenhof, directeur VerzuimConsult

Het haalde pas weer de krant. Een werkgever
ontslaat op staande voet een zieke werknemer,
omdat deze tijdens ziekte een marathon
gelopen heeft. De werknemer was ook thuis
aan het klussen en deed regelmatig mee met
andere hardloopwedstrijden. De rechtbank
bepaalde toch dat het ontslag ongeldig was.
Het bedrijf had volgens de rechter nooit op de
stoel van de arts mogen gaan zitten. De werkgever wordt verweten dat zonder overleg met
de bedrijfsarts de conclusie getrokken is dat
hardlopen en klussen het herstel in de weg
zouden staan.

Moeten
De Poortwachterwetgeving en vooral het Burgerlijk
Wetboek 7 bepalen de regels die gevolgd moeten
worden bij een re-integratietraject. Dat traject start
formeel niet zozeer vanaf de ziekmelding, maar
vanaf het moment dat de bedrijfsarts heeft bevestigd
dat de werknemer door ziekte niet in staat is het
eigen werk te verrichten. Die vaststelling dwingt
de werkgever en werknemer om vanaf dat moment,
binnen de juridische kaders, de juiste stappen te
zetten en aan alle wederzijdse verplichtingen te
voldoen. Er moet namelijk loon worden doorbetaald, er moeten door werkgever en werknemer
re-integratie-inspanningen worden verricht, het

Hoe is dat mogelijk? Is er dan geen plan van
aanpak opgesteld en ondertekend door beiden
partijen waarin afspraken zijn gemaakt? Heeft
de werkgever geen passend werk voor iemand
die wel in staat is marathons te lopen? Zou men
op spoor 2 geen oplossing gevonden hebben?
Wat zouden de beperkingen van de werknemer
zijn geweest? Is er wel sprake van ziekte?
Elke professional uit de wereld van verzuim
en re-integratie kan bedenken dat er veel is
misgegaan tijdens de re-integratie van de
marathonloper. Maar wat dan? En hoe los je
dat nu op?

dienstverband mag niet zomaar worden beëindigd,
bij dreigend langdurend verzuim moet de werkgever een bedrijfsarts een analyse laten maken
over de achtergronden van het verzuim, er moet
een re-integratiedossier worden bijgehouden,
enzovoort.
Re-integreren is daarmee nooit een vrijblijvend
traject, en kent een strak geprotocolleerde logistiek,
bij wet geregeld. Denk onder anderen aan de vastgestelde termijnen uit de Poortwachterwetgeving,
maar ook aan de afgeleide regelgeving, zoals de
RIV-toets van het UWV bij aanvraag van een WIAuitkering. Binnen twee weken na het opstellen van
een probleemanalyse moet de werkgever met de
werknemer een plan van aanpak hebben opgesteld
en ondertekend. Wanneer bij een jaar verzuim
niet gegarandeerd kan worden dat de werknemer

‘Volg het credo:
moeten-kunnen-willen!’
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binnen drie maanden volledig is hervat, dient er
een afweging gemaakt te worden of het einddoel
‘terugkeer naar eigen werk’ aangepast moet
worden.

‘Re-integreren is nooit
een vrijblijvend traject’
Het in kaart brengen van de mogelijkheden van
de zieke werknemer is noodzakelijk om de
Vrijblijvend omgaan met de regelgeving zal tot

re-integratiemogelijkheden bij de werkgever

ongewenste schade kunnen leiden. De loonsanctie

optimaal in te zetten. Naast de belastbaarheid van

en de financiële lastenverhoging bij instroom WIA

de werknemer zal er gekeken moeten worden naar

zijn het meest bekend, maar denk ook aan de niet-

wat de werkgever kan aanbieden in passende

materiële schade: verlies van werk en collega’s voor

arbeid. Dat wil zeggen: de taken die de werknemer

de werknemer en verslechtering van de arbeids-

kan uitvoeren met inachtneming van de door de

verhoudingen en motivatie. Alle reden dus om de

bedrijfsarts opgestelde randvoorwaarrden. Hoewel

wet- en regelgeving als uitgangspunt te gebruiken

veel werkgevers (nog) niet met één druk op de

bij het opstellen van verzuimprotocollen en logistiek

knop een lijstje kunnen produceren met passende

bij re-integratietrajecten.

taken, mag ervan uitgegaan worden dat functies,
taken en taakhandelingen redelijk goed objecti-

Kunnen

veerbaar zijn. Ondersteuning door een arbeids-

Wat er kan bij re-integratie hangt af van de beper-

deskundige wordt vaak ingezet bij het in kaart

kingen van de werknemer en de re-integratie-

brengen van het passende werk en bij onduidelijk-

mogelijkheden bij de werkgever. De belastbaarheid

heid of discussie hierover. En ook met een

van de werknemer is afhankelijk van het ziektebeeld

Deskundigen Oordeel van het UWV kan de

of de blessure en kan, wanneer er onduidelijkheid

passendheid van het aangeboden takenpakket

over bestaat, in kaart worden gebracht door de

worden getoetst. Veel discussie of meningsverschil

bedrijfsarts. De bedrijfsarts vertaalt als het ware de

zou hier niet uit voort hoeven komen.

medische diagnose in specifieke randvoorwaarden.
Waar moet het werk of takenpakket aan voldoen,

Willen

om het genezingsproces niet te belemmeren of zelfs

Bij het juiste gebruik van de hierboven geschetste

te ondersteunen?

kaders rond ‘moeten’ en ‘kunnen’, blijft er eigenlijk
nog maar weinig ruimte over voor individuele

Die vertaling is te vergelijken met de instructie van

wensen. Het is om die reden wel opmerkelijk dat

een huisarts of medische specialist aan een patiënt

het ‘willen’ nog steeds een veelbesproken thema is.

over de gedragsregels voor thuis om beter te

Dat zou kunnen liggen aan onbekendheid met de

worden (innemen van medicatie, oefeningen doen,

relatief ingewikkelde, maar eigenlijk best logische

wondverzorging, bedrust, geen zware dingen

stappen voortvloeiend uit de wet- en regelgeving,

tillen), maar dan gericht op arbeid en arbeids-

waar (register) casemanagers steeds vaker voor

omstandigheden.

worden ingezet.
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Het kan ook liggen aan onvoldoende bewustzijn van

Moeten-kunnen-willen

de gevolgen van een rammelend re-integratieplan.

Uit het voorbeeld blijkt hoe het werkt. Het ‘willen’

Dat dit in veel gevallen aan de orde is, blijkt uit de

wordt een succesfactor bij re-integratie, mits op de

opvallende verandering die plaatsvindt, nadat

juiste wijze gevoed door het ‘moeten en kunnen’. Niet

werkgever en werknemer op de gevolgen hiervan

alleen bij het motiveren van partijen, het stroomlijnen

zijn gewezen.

van de wensen van werkgever en werknemer, of met
een mooi woord ‘empoweren’ van partijen is de

Een voorbeeld uit de praktijk

opbouw van moeten-kunnen-willen van waarde. In

Het verzuim duurt al tien maanden. Ondanks een

de praktijk blijkt deze aanpak en analysestrategie ook

goed opgesteld overzicht van randvoorwaarden

goed te werken bij het oplossen van ernstig vast-

door de arbodienst blijft de opbouw in uren en

gelopen re-integratiedossiers. Dat zijn bijvoorbeeld

taken moeizaam verlopen. De leidinggevende zegt

die dramadossiers waarbij de veronderstelde belangen

regelmatig de afspraak af om het plan van aanpak

zo ver uit elkaar liggen dat de werkgever al een half

te evalueren en de werknemer valt steeds opnieuw

dozijn juristen heeft ingezet en de werknemer

volledig uit, gaat tussentijds een keer op vakantie en

gesteund door de rechtsbijstand en vakbond discussie

staat op een wachtlijst voor behandeling. De werk-

voert over zaken die niets meer met re-integratie te

gever is niet genegen de wachttijd te bekorten door

maken hebben.

een interventie in te zetten. Ondertussen krijgt
de arbodienst van hoofd P&O het verwijt dat er

Het credo moeten-kunnen-willen biedt houvast

te weinig progressie is.

bij het ondersteunen van werkgever en werknemer

Dan wordt er een casemanager ingezet. De

en stimuleert een door beide partijen gedragen

casemanager overlegt met de leidinggevende

re-integratietraject. Hulp van een rechter is dan

en het hoofd P&O. De casemanager legt uit wat

niet nodig. n

de financiële gevolgen zijn, wanneer er niets
verandert. Een risico op een mogelijke loonsanctie
en zelfs instroom WIA met toename van de
premiedruk schudt de werkgever wakker en op
basis van de begrote schade wordt duidelijk dat de
investering in een interventie zeker rendabel is.
De casemanager praat ook met de werknemer en
bezoekt deze thuis. De partner van de werknemer
is ook aanwezig bij het gesprek. Ook hier wordt

Zoekt u een

(register)-casemanager,
re-integratiespecialist of
specialist zorg en inkomen?

het worst-case scenario bij onveranderde uitgangspunten besproken. Mogelijk verlies van baan en
inkomen na twee jaar verzuim schudt de werknemer
(en zijn partner!) wakker. Minder inkomen zou tot
gevolg hebben dat het huis verkocht moet worden.
Vanaf dat moment hebben de werkgever en de

Cylin Werkt!
brengt u graag
in contact met
geschikte kandidaten!

werknemer een gemeenschappelijk doel: zo snel
mogelijk de juiste stappen zetten om duurzaam te
re-integreren in passend werk met behoud van
inkomen. Beiden blijken nu gemotiveerd te zijn

Voor meer informatie:

om samen te werken aan re-integratie. Men wil

Bel 0488-453711

re-integreren.

of mail naar
vacatures@cylinwerkt.nl
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Tijdens SMT’s. Dat zijn die bijeenkomsten waar
leidinggevenden en personeelsfunctionarissen

Het is eigenlijk een van veel voorkomende niet-

met de bedrijfsarts in gesprek gaan om de

medische re-integratiebelemmerende factoren waar

lopende re-integratiedossiers door te nemen.

aandacht voor zou moet zijn bij het opstellen van een

Ondanks de goede bedoelingen om afstemming

plan van aanpak. Andere voorbeelden van deze

te zoeken, knelpunten op te lossen en de juiste

niet-medische factoren zijn:

vervolgstappen te zetten, ontaarden die SMT’s

•

regelmatig in discussies over ‘niet willen’.

Belastende sociaal-maatschappelijke omstandigheden zoals echtscheiding, schulden, een ziek
familielid;

•

Karaktereigenschappen als perfectionisme, geen nee
kunnen zeggen en de eigen grenzen bewaken;

•

Een verkeerde beroepskeuze of een carrièrepad dat

“Ik heb het gevoel dat de werknemer niet wil komen

uiteindelijk niet meer aansluit bij competenties,

werken.”

interesses en affiniteiten.

Frans van den Nieuwenhof, directeur VerzuimConsult

De afgelopen jaren gebeurde het regelmatig.

aan het woord

Niet willen als signaal
voor complex verzuim

“We twijfelen aan de motivatie van de werknemer om
te re-integreren.”

Bedrijfsarts kiest vaak medische invalshoek

“Ze wist een dag voor haar ziekmelding al dat ze zou

Wat opvalt in de praktijk is dat deze factoren slechts

gaan verzuimen.”

zelden de aandacht krijgen die ze verdienen. De

“Gisteren is hij gezien terwijl hij op de kermis rondliep.”

gebruikelijke reflex bij stagnerende en vertragende

“De werknemer is niet gemotiveerd.”

re-integratie is nog altijd de versnelde inzet van de

“We zagen zijn busje (van een elektromonteur, FvdN.)

bedrijfsarts. Alle regie wordt daarmee uit handen

op een ander adres staan en vermoeden dat hij bijklust.”

gegeven aan de professional die vaak een medische
invalshoek kiest, met respect voor alle bedrijfsartsen

De machteloosheid van de werkgever om in de

die wel aandacht hebben voor de niet-medische kant

geschetste situaties de juiste stappen te zetten en de

van verzuim.

overschatting van de rol van de bedrijfsarts hierbij,
kenmerken de discussie die daarop volgt.

Het gevoel, want dat blijft het, aan de kant van de
werkgever dat er werknemers zijn die ‘niet willen’,

Signaal werkgever is belangrijk

moet serieus genomen worden tijdens de re-integratie.

Ondertussen hebben we geleerd dat het signaal van

Het vraagt echter niet om de inzet van een bedrijfsarts

de werkgever voor een (bijstelling van de) probleem-

die streng over zijn brilletje kijkt en de werknemer

analyse van cruciaal belang kan zijn. Het door sentiment

duidelijk maakt wat er van hem verwacht wordt.

en emotie bepaalde beeld dat de werkgever heeft van

Het vraagt om aandacht voor de arbeidsverhoudingen

de werknemer, kan zomaar een van de blokkerende

en soms om een gerichte interventie op dat terrein.

factoren in een re-integratietraject zijn. Negeren van

Deze aandacht en hulp bij optimalisering van de

dit signaal en het onbesproken laten, vormt daarmee

verhoudingen is steeds vaker een taak die casemanagers

een zeker risico. Vertraging van het re-integratieproces

naar zich toe trekken. Deelname aan de SMT’s is voor

of zelfs stagnatie van het traject om deze reden, komt

veel casemanagers misschien nog geen vanzelf-

vaker voor dan doorgaans wordt aangenomen.

sprekendheid, maar wel aan te bevelen.

CS Verbindt!
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Soms kan het nu eenmaal
U kent ze allemaal wel: de werknemers

niet ...

waarbij het lijkt alsof ze dingen niet
willen kunnen. Op enig moment kan de
werkgever daar last van krijgen. Klinkt
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een beetje abstract, dus even een

Medewerker met overgewicht

voorbeeldje om het beeld te schetsen.

Stel: u heeft een medewerker met overgewicht. Niet

Heeft u gelijk helemaal door waar ik

gesprekken met uw medewerker en heeft aangegeven

heen wil.

dat zijn gewicht een probleem kan worden. Maar u

een beetje, maar echt overgewicht. U heeft regelmatig

werkgever veel begrip en medewerking’

Lastig om eisen te stellen

Wat kunt u wel eisen en waar liggen dan de

Wat leren deze gevallen u? Het is heel lastig om als

grenzen? U zoekt op internet naar informatie om

werkgever eisen te stellen die het persoonlijk leven

een zo goed mogelijk beeld te krijgen, zodat u de

van de werknemer raken. Of het nu om overgewicht

gesprekken zo goed mogelijk kunt voeren. U komt

gaat, roken, bewegen enz. Maar u moet ze er wel

een artikel tegen over de manier waarop met

op wijzen, zeker als de uitvoering van het werk in

medewerkers met overgewicht is omgegaan. In het

gedrang komt. Rechters verwachten van werk-

artikel staan bijzondere gevallen beschreven.

gevers dan veel begrip en medewerking zodat de
werknemer van zijn probleem af kan komen. Maar

Casus bouwbedijf

u heeft gezien dat er gelukkig wel grenzen zijn. Aan

Een bouwbedrijf met een werknemer die niet meer

u ervoor te zorgen dat de werknemers weten dat er

in de rioolbuizen paste. Geen rechterlijke uitspraak,

een grens is.

mr. Ruud de Leede, docent en mediator CS Opleidingen

weet eigenlijk niet goed hoe het nu verder moet.

aan het woord

‘Rechters verwachten van de

omdat de werknemer voor de rechtszaak overleed.
Of dat door het overgewicht kwam stond er niet bij.

Niet willen of niet kunnen?
U heeft ook geconstateerd dat er een verschil is

Casus kinderopvang

tussen willen en kunnen. En dat verschil ligt in een

Een medewerker van een kinderopvang met een

grijs gebied gehuld in mist. Heel vaag dus. Want

BMI van rond de 70. Even voor het gevoel: als ik die

neem nu die medewerker van de kinderopvang:

score zou hebben, woog ik meer dan 250 kilo. De

wilde hij nu echt afvallen, maar kon hij het niet?

werkgever had voor deze werknemer een ontslag-

En kon hij het niet omdat obesitas echt een ziekte

vergunning aangevraagd. Het bedrijf stelde dat deze

is waar verder niets tegen te doen is? Of wilde hij

man zijn werk door zijn gewicht en daarbij horende

het eigenlijk niet en bleef het bij halfslachtige

slechte conditie niet meer naar behoren kon doen.

pogingen? Probeer dat in zo’n situatie maar eens

Voor het ontslagverzoek lag een periode van zeven

in te schatten.

jaar waarin de werkgever heeft aangegeven dat het
overgewicht een probleem was en dat moest

Met al deze kennis gewapend gaat u het gesprek

worden geprobeerd het gewicht omlaag te krijgen.

met uw werknemer aan. Voor het gemak neemt

Door veranderingen in de organisatie en iets

u een aantal petten mee. Want u bent de goede

veranderde functie-eisen moest er nu iets gebeuren

werkgever die moet zorgen voor veilige en gezonde

met het gewicht. “De vrijblijvendheid moet er af”

werkomstandigheden. En een werkgever die moet

hadden zij de werknemer medegedeeld. Een jaar

voldoen aan alle eisen die aan de begeleiding van

later was er nog niets gebeurd en toen was de

werknemers met gezondheidsklachten worden

maat vol en bleef alleen de gang naar de rechter

gesteld. En een werkgever die aan het eind van het

over. De rechter was het met de werkgever eens

jaar zwarte cijfers onder de streep wil zien. Ziehier

en verleende de ontslagvergunning.

de uitdaging. n
NB. De casus van de kinderopvang staat in
ECLI:NL:RBNNE:2014:2793
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