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Niet werken loont 
in Nederland enorm

Ik zit buiten aan een tafel te schrijven en het 

schitterende lenteweer is om blij van te worden. Het 

voorjaar is met haar eerste prille bloesems ook de 

tijd van heel veel mondelinge tentamens. Naar lucht 

happende zenuwachtige studenten die halverwege 

de tweede sheet spontaan de uit het hoofd geleerde 

tekst kwijt zijn en overgaan op voorlezen in plaats 

van presenteren. Aandoenlijke worstelingen om 

zich los te maken van het oude metier, vaak P&O in 

hart en nieren. Even boven de stof staan en dan 

navigerend op de TomTom SOCIALE Zekerheid 

(jaja, goed werkgeverschap) vier keer linksaf slaan 

en dus al cirkel-redenerend op dezelfde plaats 

uitkomen. 

Nieuw: de inzetbaarheidscoach
Voordeel van al die sessies zijn de creatieve nieuwe 

beroepen waarmee je kennismaakt. Zo heeft een 

aantal bedrijven tegenwoordig ‘inzetbaarheids-

coaches’ in dienst. Een van de studenten vertelde 

opgewekt over deze nieuwe professional binnen de 

organisatie en schetste het volgende interessante 

voorbeeld:

Een buschauffeur van 55 jaar valt uit met spannings-

klachten en burn-out, psychisch verzuim. Na twee 

jaar vol intensieve verzuimbegeleiding mag UWV 

een WIA-oordeel vellen. En jawel: amper sprake 

van enig verlies van verdiencapaciteit; klasse 

0 – 35% arbeidsongeschikt. Werknemer is inmiddels  

57 jaar en gaat niet aan het werk, maar de werkgever 

mag vanwege de CAO niet ontslaan en is vanuit 

dezelfde CAO verplicht om 70% van het loon 

door te betalen. Vanuit wat zogenaamde ‘bodem-

voorzieningen’ in de (uiteraard door de werkgever 



Afgelopen maand ben ik wat 

bezig geweest met een 

onderzoek “Nederlandse 

Sociale Zekerheid in 

Europees perspectief” samen 

met Kim Houwers. Ik beloof 

een boekje ergens in september van dit jaar. 

Een onderzoek dat nog eens de riante positie 

van Nederlandse werknemers duidelijk maakt.
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betaalde) WIA-hiaatverzekering krijgt de 

werknemer nog eens ongeveer 10% extra 

aangevuld. 

En jawel, met zoveel mogelijkheden op passend 

werk (0-35% AO) komt uiteraard de inzetbaar-

heidscoach in beeld om een nieuwe baan voor de 

buschauffeur te gaan zoeken. Plotsklaps komt er 

allerlei ruis op de lijn. Mensen van de vakbond die 

met de vuist op tafel voor de rechten van cliënt 

opkomen. Nieuwe spanningsklachten, formulieren 

verslechterde gezondheid, de relatie met de 

werkgever komt onder druk te staan, kortom: 

het wordt er allemaal niet leuker op. Na nog eens 

twee jaar staat de teller van de inzetbaarheidscoach 

(uiteraard kansloos) op nul. Wat was het antwoord 

op de vraag van de docent hoeveel sancties deze 

werkgever de afgelopen jaren had afgegeven 

wegens niet meewerken aan de re-integratie? 

Inderdaad, ook kansloos op nul: zo gaan we immers 

niet met onze werknemers om (jaja, goed werk-

geverschap). 

Wat mist zijn financiële prikkels
De student komt tot de slotsom dat een goede 

verzuimbegeleiding en re-integratie zonder 

financiële prikkels bijna onmogelijk is. Het advies 

om tot enige mobiliteit te komen is dan ook om 

niet-werken minder riant te belonen en de 

wettelijke sancties toe te gaan passen. Juiste analyse 

en goed advies. Ik haal nog een koffie en ga nog 

even lekker buiten zitten. Ondertussen denk ik  

aan een willekeurige buschauffeur met spannings-

klachten in Keulen, Duitsland. Hoe zit het daar  

ook alweer? 

Hoe zit het in Duitsland?
Spanningsklachten en burn-out alleen zijn geen 

reden voor arbeidsongeschiktheid in Duitsland. 

Nergens in Europa trouwens. Ziekmelden kan 

uiteraard wel. De werkgever betaalt zes weken 70% 

van het bruto-inkomen tot maximaal 90% van het 

netto-inkomen. Voorwaarde is dat de werknemer 

niet in de twaalf voorafgaande maanden al een keer 

ziek geweest is: in dat geval wordt die periode op 

de zes weken in mindering gebracht. Daarna gaat 

de uitkering (meestal) over van de werkgever naar 

de ‘Krankenkasse’ (ziekenfonds) en loopt maximaal  

72 weken. Het toezicht is veel strenger dan in 

Nederland en de werknemer moet onder 

overheidstoezicht zelf zijn of haar re-integratie 

organiseren. Onvoldoende inspanning qua  

re-integratie resulteert al heel snel in stopzetting 

van de uitkering.

Werknemers in Duitsland (en ook elders in Europa) 

betalen zelf ook voor deze voorziening, ook wel 

Risque Social genoemd; gemiddeld zo’n 8%. 

In Nederland betalen werknemers niets en de 

werkgever twee tot twaalf jaar. 

Hmmmm, lekkere koffie en mooi lenteweer en 

de krant zegt iets over pril economisch herstel. 

Ik ben bang dat het in Nederland iets 

minder hard zal gaan. Zeker in 

vergelijking met de rest van 

Europa loont niet werken 

hier immers nog steeds 

enorm. 

Alleen in Nederland  

betaalt de  

werknemer niets


