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Niet mogen 

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 de ex-werknemer geldt: als je eenmaal onder de 

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

Waarom zou je in dat scenario willen belanden? 

Als je vanaf Pluto naar dit thema zou kijken, dan zou je  

op procesniveau als conclusie trekken: 

•	 sommige	mensen	mogen	wel	werken	

•	 voor	anderen	is	er	geen	werk

 
Als mensen weg zijn, zijn ze echt weg
Als dat zo is, dan moet je daar ook eerlijk over zijn en 

vervolgens rechtvaardig. Rechtvaardig in de zin van:  

wat hebben we ervoor over om dat systeem zo in te 

richten? Het is niet eerlijk om iedereen zogenaamd aan 

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

die	mensen	in	een	voorspelbaar	perspectiefloze	situatie	

brengen. Naar mijn mening betalen we een hoge prijs 

voor het actuele systeem waarbij we ervoor kiezen 

mensen, die mogelijk een net iets beperktere 

productiviteit hebben, naar huis te sturen. 

Marcel	van	Dam	heeft	een	indrukwekkende	film	

gemaakt over de effecten van dit mechanisme met als 

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

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

Mijns inziens is het aan de orde onszelf de vraag te 

stellen: Wat hebben wij gedaan of nagelaten waardoor 

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

daar op focussen.

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

een vlekje hebben opgelopen. De een wat meer dan de 

ander. Naar mijn mening zijn er binnen die groep niet 

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

veel zijn die echt niet kunnen.

In mijn rol als arts-gemachtigde zie ik de medische 

achtergronden van veel werknemers, die een 80-100 

WGA-uitkering krijgen. Die WGA-uitkering krijgen  

ze omdat, naar medische inschatting van het UWV en 

naar objectieve maatstaven gemeten, de uit de onder-

liggende aandoening voortvloeiende belemmeringen 

zouden moeten kunnen afnemen. Er zou immers sprake 

van IVA moeten zijn als zich geen verbeteringen meer 

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 

klein aantal gevallen doet zich daarna die voorspelde 

verbetering daadwerkelijk voor. Is dat omdat het UWV 

het verkeerd gezien heeft? Ik denk het niet. 

Geen belang om beter te worden
Volgens mij is de verklaring gelegen in het ontbrekende 

belang van de inmiddels ontslagen ex-werknemer om 

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

uitkering dan dat je vanuit een hoog arbeidsethos 

aangeeft dat je 'beter' bent of minder belemmeringen 

ervaart. Dan moet je namelijk de arbeidsmarkt op, met 

een vlekje. En daar zijn werkgevers toenemend huiverig 

voor. Toenemend, omdat de lasten voor de werkgever 

bij arbeidsongeschiktheid blijven toenemen. Maar  

- ondanks veel geklaag - toch nog niet hoog genoeg  

zijn om creatiever te worden bij de re-integratie. 

Werkgevers kiezen liever nog steeds de weg van 

ontslag vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid. 

Ondanks de torenhoge WGA-lasten van tien jaar. 
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