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Geachte lezer,

In de huidige re-integratiepraktijk merken we dat er met de vele goudgerande 
cao-regelingen (twee jaar loondoorbetaling bij ziekte en daarna uitgebreide 
WGA-hiaatverzekering) weinig re-integratieprikkels zijn voor werknemers. 
Draagt dit bij dat het in Nederland niet zo wil lukken met de re-integratie van 
langdurig zieke werknemers? Deze CS Verbindt staat in het teken van 
re-integratiekunde: hoe kunnen we ervoor zorgen dat werknemers sneller 
aan de slag gaan? Diverse auteurs geven hun visie op deze vraag. En u vindt 
de uitkomsten van het marktonderzoek waarbij we uw mening gevraagd 
hebben over de re-integratie in Nederland. 

Mark Diebels gaat in op de recente stap van het kabinet om de loondoor-
betalingsperiode voor het MKB te verkorten naar een jaar. De vraag blijft wel: 
wie zorgt voor de re-integratie? En waarom wordt de werknemer niet wat 
meer aangesproken op zijn verantwoordelijkheid? Een vraag die ook gesteld 
wordt in het artikel ‘Baas, veeg je mijn snotneus even af?’.

Daarnaast hebben we gesproken met Cees Kan en Jessica van Pelt van het 
Radboud Universitair Centrum voor Autisme bij volwassenen. Het blijkt lastig 
te zijn autisme bij volwassenen te herkennen. Hierdoor lopen mensen met 
ASS regelmatig vast in hun werksituatie. Het is belangrijk dit moment voor  
te zijn: is iemand al vastgelopen, dan wordt re-integratie moeilijk. Collega’s 
kunnen daarbij een belangrijke rol spelen.

En wat doe je als er bij een ziekmelding op de achtergrond een conflict 
speelt? Frank Emmelot vertelt hoe mediation een oplossing kan zijn, mits 
deze tijdig wordt ingezet. Daarbij geeft hij handige tips aan casemanagers. 

Wij wensen u veel leesplezier toe!

Marjol Nikkels-Agema
Herwin Schrijver
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Uit onderzoek blijkt dat 1 op de 100 Nederlanders een autismespectrumstoornis 

(ASS) heeft. Het aantal werknemers met ASS is dan ook veel groter dan tot voor 

kort werd aangenomen. Omdat autisme onder volwassenen vaak pas laat wordt 

herkend, lopen ze regelmatig vast in hun werksituatie. Vaak is het dan ook te laat 

voor een succesvolle re-integratie. Uitval voorkomen is dus het credo, en dat is 

precies wat het Radboud Universitair Centrum voor Autisme bij Volwassenen 

(RUCA) beoogt met het initiatief ‘Beter werken met autisme’. Marjol Nikkels 

sprak hierover met de drijvende krachten achter het centrum: principal clinician 

dr. Cees Kan en arbeidsdeskundige Jessica van Pelt.

‘Autisme onder volwassenen 
wordt vaak veel te laat herkend’
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Hoe kan het dat autisme onder volwassen  
relatief onbekend is?
Cees: ‘Autisme is een stoornis die op verschillende 

manieren tot uiting kan komen, vandaar dat we ook 

spreken van een autismespectrumstoornis: dat loopt 

van klassiek autisme tot Asperger en PPD-NOS.  

Nu wordt het vaak al bij kinderen opgepikt, maar 

destijds was de wetenschap nog niet zo ver. Bij veel 

volwassenen is het nooit eerder onderkend en ook 

lastig te diagnosticeren, omdat veel mensen met 

autisme hun beperking compenseren. 

Bovendien is autisme situatief, afhankelijk van de 

omstandigheden. Het kan dus een hele tijd goed 

gaan, maar als er een transitie optreedt, dus als de 

omstandigheden veranderen en het evenwicht 

verstoord wordt, dan is dat een risicomoment. 

Transities kunnen bijvoorbeeld zijn: het moment 

dat je kinderen krijgt, je relatie eindigt, je klaar bent 

met je studie en een baan moet zoeken of dat je 

opeens op een hele andere manier moet werken, 

omdat de organisatie anders ingericht wordt. 

Het gaat dus om de persoon in zijn werkomgeving.  

Het is een wisselwerking. Mensen met autisme 

kunnen moeilijk met veranderingen omgaan en dan 

gaat het vaak mis. Er is in de praktijk vaak discussie 

over de vraag of iemand die uitvalt als gevolg van 

autisme wel of niet ziek is. Gaat het om ‘ziek-zijn’ of 

‘zo-zijn’? Volgens mij is het ‘ziek-zijn’ én ‘zo-zijn’. 

Autisme is een psychiatrische stoornis.’

Jessica vult aan: ‘Daar ben ik het mee eens, maar in 

mijn ervaring denken de betrokkenen zelf daar soms 

anders over. Ik had laatst iemand met autisme die 

zei: “Nee hoor, ik was overspannen en dat is nu 

over, dus ik ben niet ziek”. Dan denk ik: ja, maar er 

ligt wel een verhaal achter die overspannenheid. Let 

op: als iemand als ziek aangemerkt wordt, valt hij 

onder Poortwachter en moet er dus naar aangepast 

of passend werk gezocht worden. Wordt hij als niet 

ziek beoordeeld, dan wordt het een HRM-verhaal 

en heb je het over disfunctioneren en outplacement.’

Je zei dat veel mensen hun beperking compen-
seren. Ik herken dat wel. Ik ken iemand die op 
het moment dat er kinderen kwamen zei: en nu  
hou ik op met toneelspelen. Is het inderdaad 
een rollenspel? 
Cees: ‘Dat geldt voor de personen met autisme die 

intelligent genoeg zijn om het besef te hebben dat 

ze een beperking hebben. Zij weten dat ze van 

anderen de kunst moeten afkijken. Wat moet je 

doen om normaal gevonden te worden? Maar dan 

zonder het fijne inzicht te hebben in waarom je dat 

dan zo moet doen. Het is puur kopiëren wat anderen 

doen en dan proefondervindelijk uitvinden wat wel 

en niet werkt. Daardoor kunnen ze tot op zekere 

hoogte functioneren. Maar het kost veel energie, 

het wordt nooit intuïtief.‘

Jessica: ‘Het heeft ook een keerzijde. Ik hoor van  

mijn cliënten vaak dat ze zich verdrietig en eenzaam 

voelen. Ze hebben veelal het gevoel dat ze aan de 

verwachtingen van anderen moeten voldoen.’

Hoe kunnen casemanagers herkennen dat de  
bron van het probleem misschien in ASS ligt?  
Heb je handvatten?
Cees: ‘Het handigst is om de diagnostische criteria  

voor autisme als uitgangspunt te nemen. Het zijn 

mensen die problemen hebben met sociale 

interacties, die moeilijk contacten leggen. Dus als je 

kijkt naar hoe ze functioneren in groepsprocessen 

met collega’s, klanten, leidinggevenden, dan valt op 

dat ze de fijne kneepjes van het contact niet 

doorhebben. Ze slaan vaak de plank mis, worden 

een beetje vreemd gevonden, horen er niet echt bij. 

Als iemand sociaal niet in de groep past, is dat wel 

een teken.

‘Autisme is  

‘ziek-zijn’ én ‘zo-zijn’
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Een ander teken kan zijn dat iemand anders lijkt te 

functioneren in het verwerken van prikkels. 

Bijvoorbeeld overgevoelig zijn voor geluiden of 

onoverzichtelijke situaties, niet kunnen multi-

tasken, te veel op details letten. Niet aanvoelen wat 

de ‘big picture’ is. Aanvoelen is wel een sleutel-

woord. Je kunt wel gedrag kopiëren, maar je moet 

ook gevoel hebben voor context, aanvoelen wat op 

dit moment in deze situatie relevant is. Dat hebben 

ze niet in de vingers.’

Jessica: ‘De gevoeligheid voor bijvoorbeeld licht  

of geluid wordt vaak verbloemd. Je kunt die 

gevoeligheid dus vaak niet zien, maar wel het 

gedrag als gevolg van die overprikkeling waar-

nemen. Iemand loopt weg, sluit zich af of wordt 

kwaad. Wat ik HRM vaak adviseer is: heb je het 

gevoel dat er iets niet klopt, neem dat dan serieus. 

Bijvoorbeeld dat je hele lange mailberichten 

terugkrijgt. Of dat er een heleboel verbeteringen  

in jouw mail zijn aangebracht. Of dat vragen of 

opdrachten telkens net anders begrepen worden 

dan je bedoelde. Je vraagt iemand bijvoorbeeld  

even de grote lijnen op papier te zetten en dan krijg 

je een tot in detail uitgewerkt plan terug.’

A5 training ook voor collega
Cees: ‘Wat belangrijk is: het hangt erg van de 

omgeving af of de persoon functioneert of niet.  

Als de omgeving zich aanpast, gaat het goed. De 

omgeving moet inzien dat de stoornis onverander-

baar is. Het levert bepaalde beperkingen op die niet 

in de persoon zelf te veranderen zijn en waar alleen 

beter mee om te gaan is. Daar is onze A5 training 

ook op gericht. Het doel is de inzetbaarheid van 

werknemers met autisme te optimaliseren, de 

communicatie en de samenwerking te verbeteren 

en daarmee het werkplezier voor deze werknemers 

en hun collega’s te vergroten.’ 

‘Het hangt erg van de 

omgeving af of de 

persoon functioneert’

A5 Training Arbeid 
en Communicatie

In toenemende mate geven zowel 

werkgevers als werknemers met  

autisme aan dat zij behoefte hebben 

aan meer kennis over autisme en  

de consequenties daarvan binnen 

arbeidssituaties. Daarom heeft 

RUCA de A5 training ontwikkeld. 

De training is gericht op het 

voorkomen van uitval of op een 

succesvolle re-integratie in een 

aangepaste arbeidssituatie. 

De duur van de training is 1 dagdeel 

per week gedurende 8 weken. Het 

maximaal aantal deelnemers per 

training is 14: zeven werknemers 

met autisme en hun directe collega 

(Kompaan). Deze Kompaan helpt het 

geleerde praktisch te vertalen naar de 

dagelijkse praktijk op de werkvloer. 

Daarnaast kan de Kompaan het 

geleerde overbrengen aan de andere 

collega’s binnen de organisatie. 

Voor meer informatie en aanmelden: www.beterwerkenmetautisme.nl
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Dus de training leert de omgeving beter 
omgaan met de beperkingen van de werknemer 
met autisme.
Cees: ‘Ja, maar de training leert ook de betrokkene 

zelf beter met zijn beperkingen om te gaan. Je kunt 

iemand niet leren de context aan te voelen. Je kunt 

je er wel bewust van worden dat je de context 

meestal niet snapt en dat je het dus serieus moet 

nemen als je omgeving zegt dat je op het verkeerde 

spoor zit. Je kunt leren flexibeler om te gaan met je 

beperkingen.’

Ik denk dan toch: kan dit allemaal van de 
werkgever verwacht worden?
Jessica: ‘Ik denk van wel, mits het binnen de 

bedrijfsdoelstellingen past en collega’s niet 

overbelast worden, want die zijn er ook nog. En  

het zal er ook van afhangen of de werknemer een 

bepaald talent heeft dat waardevol is voor de 

organisatie.’

Cees: ‘Als we werkelijk serieus die participatie-

maatschappij willen, is mijn antwoord ja. Over  

de manier waarop kun je discussiëren. Ik blijf  

even buiten de vraag of de werkgever financieel 

ondersteund zou moeten worden. Maar als je niks 

doet en de werknemer uitvalt, heb je nog veel  

meer kosten. De gevallen die we nu krijgen voor  

de training zijn al lang geleden vastgelopen. Dan 

wordt de re-integratie moeilijker dan wanneer je 

preventief kunt werken. Het zou mooi zijn als we 

kunnen bereiken dat mensen de training gaan  

doen voordat er uitval optreedt. Zie het als een 

proces om mensen een kans te geven te leren  

hoe het wél kan werken, in plaats van gericht te  

zijn op wat het moet opleveren. 

Werknemers met autisme zijn waardevol voor je 

organisatie. Voor mensen zonder autisme is het zo 

vanzelfsprekend om aan te voelen wat de juiste 

context is, dat ze ook moeite hebben om out-of- 

the-box te denken. Als vanzelfsprekende dingen  

niet meer vanzelfsprekend zijn, kunnen ook nieuwe 

dingen bedacht worden.’ 

Jessica: ‘Mensen met autisme zijn te vergelijken met 

een kanarie in een kolenmijn. Als er koolmonoxide 

is, is een kanarie als eerste dood. Als een werk-

nemer met autisme uitvalt in een organisatie is dat 

een signaal dat er ergens iets beter geregeld kan 

worden. Als er veel chaos is of onduidelijke 

communicatie, valt degene met autisme het eerste 

uit, maar anderen hebben er ook last van. Er is dus 

iets aan de hand. Als je daar oog voor hebt, kun je 

een betere organisatie neerzetten.’

‘Werknemers met autisme  

zijn waardevol  

voor je organisatie’
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In 1992 werd voor het eerst rond de arbeidsongeschikte 

werknemer het ‘prikkeldenken’ ingevoerd. In de Wet 

TZ werden kleine werkgevers twee weken en grote 

werkgevers zes weken verantwoordelijk gesteld voor 

de doorbetaling van het loon van hun zieke mede-

werkers. De gedachte daarachter was dat als de werk-

gever de lasten moest dragen bij ziekte, hij zou worden 

geprikkeld de werknemer zo snel mogelijk weer aan de 

slag te helpen. Loondoorbetaling bij ziekte is dus bij 

uitstek een re-integratiemaatregel, hoewel bezuiniging 

van de overheidslasten bij arbeidsongeschiktheid op de 

achtergrond zeker mee heeft gespeeld.

Deze stap was de opmaat tot een opeenvolging aan 

wetten waarvan de verlenging van de loondoorbetaling 

bij ziekte eerst tot één, later tot twee jaar én de Wet 

verbetering Poortwachter de bekendste zijn. De 

inkomensbescherming bij arbeidsongeschiktheid werd 

zo van een overheidsverantwoordelijkheid omgebouwd 

naar een werkgeversverantwoordelijkheid. Daarbij 

bleven bepaalde uitgangspunten uit de tijd van de 

verzorgingsstaat wel intact, zoals de keuze om bij alle 

oorzaken van arbeidsongeschiktheid een inkomen voor 

de werknemer veilig te stellen. De lasten van werk-

gevers werden hiermee enorm verhoogd. Dat levert 

twee belangrijke kritiekpunten op rond re-integratie-

Aanpassing loonbetaling bij ziekte: 

Uit onderzoek blijkt dat de loondoorbetalings-

plicht van twee jaar weinig effectief is. Het lijkt 

erop dat de periode wordt teruggebracht naar 

één jaar. Een stap in de goede richting, maar 

gaat het ver genoeg?

prikkels door loondoorbetaling: waarom zo lang én 

waarom voor alle risico’s?

Er werd gepleit (onder andere ook door mij) om de 

twee jaar loondoorbetalingsperiode aan te pakken. 

Door het risico voor het MKB kleiner te maken, krijg  

je minder risicoselectie. Dat levert weer meer kansen 

op de arbeidsmarkt voor werknemers én minder lasten 

voor werkgevers op, hoewel er voldoende aansporing 

over moet blijven om serieus werk te maken van 

werkhervatting. Een differentiatie naar omvang van  

de werkgever ligt daarbij voor de hand. 

Risicoselectie door loondoorbetalingsplicht
Uit onderzoek naar de twee jaar loondoorbetalings-

periode bleek dat deze voor kleine werkgevers niet 

effectief werkt als re-integratieprikkel. De mogelijk-

heden voor passende of aangepaste arbeid zijn 

bijvoorbeeld vaak klein. Kleinere organisaties zien de 

loondoorbetaling juist vaak als risicofactor. Daardoor 

vindt er risicoselectie plaats: kleine werkgevers 

selecteren vaker op (verwacht) ziekteverzuimrisico  

bij het aangaan en vooral bij het verlengen van een 

arbeidsovereenkomst. Werknemers van wie het gevoel 

of het idee bestaat dat die langdurig zouden (kunnen) 

uitvallen, worden niet in (vaste) dienst genomen.  

Maar gezondheid als selectiecriterium wordt niet als 

wenselijk gezien. 

Bij grote bedrijven kwam risicoselectie minder naar 

voren en werd de loonbetaling wel als effectief 

re-integratiemiddel gezien. Constatering bij deze 

organisaties was echter dat de meerwaarde van het 

tweede jaar loondoorbetaling niet overtuigend kon 

worden aangetoond. Maar als twee jaar te lang is: wat 

is dan wel een goede periode?

Auteur: Mark Diebels , arbeidsrechtadvocaat in Tilburg en verbonden aan Tilburg University

what’s next?
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Het Centraal Planbureau vond het niet aan te raden om 

de periode sec van twee naar één jaar terug te brengen, 

maar hield een slag om de arm. In ander onderzoek 

werd gepleit voor een teruggang naar drie maanden 

voor MKB’ers en naar één jaar voor grote werkgevers. 

Ik vond dat een overtuigend onderscheid en ben daar 

ook een warm voorstander van. Ik denk dat werkgevers 

een risico van drie maanden loondoorbetaling bij ziekte 

best willen nemen. Mijn inschatting is ook dat er bij  

de grotere organisaties bij één jaar loondoorbetaling 

voldoende noodzaak wordt gevoeld om aan  

re-integratie te werken. 

Terug naar één jaar?
Het kabinet heeft de maatschappelijke beweging 

omarmd om kleine werkgevers te ontlasten, nadat de 

Tweede Kamer daar unaniem toe had opgeroepen. Uit 

de berichten die begin oktober bekend werden, blijkt 

dat per 1 januari 2017 voor bedrijven tot en met 10 werk-

nemers de loondoorbetalingsperiode zou teruggaan 

naar één jaar. In het tweede jaar zou de werknemer  

een ZW-uitkering krijgen, die betaald wordt door een 

premie die de gezamenlijke werkgevers collectief 

opbrengen. Een percentage van 0,3% is al wel 

genoemd, met daarnaast een fondsbijdrage vanuit de 

overheid. Kleine werkgevers zouden er ook voor 

kunnen kiezen om niet deel te nemen, waarvoor dan  

de tweejaarstermijn zou blijven gelden. Er wordt 

verwacht dat maar 20% van de kleine bedrijven voor 

zo’n opt out zou kiezen.

Het kabinetsplan is een stap in de goede richting, 

aangezien het de lasten voor bedrijven behoorlijk kan 

verlagen en meer evenwicht aanbrengt in het systeem. 

Aandachtspunt is: wie gaat de re-integratie ter hand 

nemen in het tweede ziektejaar? Mij lijkt dat dit bij de 

werkgever moet blijven liggen, aangezien het UWV 

meer op afstand staat en minder succes heeft bij 

re-integratie. Als de werkgever te weinig aan re-

integratie doet kan op hem de betaalde ZW-uitkering 

worden verhaald, net als nu al in een aantal situaties 

gebeurt. Dit is dus niet nieuw, zodat de uitvoering vrij 

soepel moet kunnen. 

De vraag is wel of je met het kabinetsplan het doel van 

minder risicoselectie gaat halen: daarvoor lijkt de 

resterende termijn van één jaar voor kleine werkgevers 

toch nog echt te lang. Voor grotere organisaties blijft de 

geringe meerwaarde van het tweede re-integratiejaar 

overeind. 

Werknemer ook aanspreken 
Onderzoek uit najaar 2014 liet zien dat als tweede 

bottleneck het risque social werd gezien. Een werk-

gever moet altijd betalen als de werknemer arbeids-

ongeschikt wordt, behalve bij opzet. Uit rechtspraak 

blijkt dat dit een dode letter is: het gaat niet om 

gevaarlijk, nalatig, roekeloos of dom gedrag van de 

werknemer maar handelen met de enkele bedoeling 

arbeidsongeschikt te worden. Dat komt nooit voor, dus 

ziekte van de werknemer is een risico dat altijd door de 

werkgever moet worden gedragen, zelfs al kan hij er 

niets aan doen.

Lastenverlichting voor werkgevers kan dus ook gezocht 

worden in het aanspreken op de eigen verantwoorde-

lijkheid van de werknemer bij beïnvloedbare risico’s op 

arbeidsongeschiktheid. Net als in de WIA kan worden 

gezegd dat de werknemer het ontstaan van arbeids-

ongeschiktheid moet voorkomen, als dat redelijkerwijs 

van hem kan worden gevraagd. Dus niet: autorijden 

zonder gordel, het negeren van een bordje ‘verboden  

te duiken’ of ondanks waarschuwing en na talloze 

blessures doorgaan met zaalvoetballen. Doet de werk-

nemer dat toch, dan krijgt hij geen loondoorbetaling, 

waardoor hij geprikkeld kan worden zich verantwoord 

te gedragen. Preventie is beter dan re-integratie!

Conclusie
De aanpassing van de loondoorbetalingsperiode voor 

MKB-bedrijven bij ziekte is een goede eerste stap naar 

lastenverlichting en vermindering van risicoselectie, 

maar gaat misschien niet vér genoeg. Bovendien laat 

het de andere bottleneck bij de zieke werknemer 

onbesproken namelijk het risque social. What’s next? 

Kijk ook daar eens naar! 

‘Waarom is de loondoorbetaling 

 zo lang? En waarom voor  

alle risico’s?’
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 ‘Het succes van  
  mediation is vooral  
  afhankelijk van hoe 
  snel je het inzet’

Soms speelt er bij een ziekmelding op de achtergrond een conflict. 

Mediation kan dan een oplossing zijn. Marjol Nikkels sprak met 

Frank Emmelot, arbeidsjurist en mediator avant-la-lettre, over zijn 

vak. Een vak dat door de WWZ steeds belangrijker wordt. 

Frank Emmelot, directeur InterArbeid Mediation & Consultancy, is 
arbeidsjurist en mediator. Hij heeft zijn wortels in de advocatuur en  
in de opbouw van de Arbo-dienstverlening. Al voordat mediation  
opkwam bemiddelde hij op verzoek van bedrijfsartsen in conflict-
situaties. Na zijn opleiding tot mediator in 1996 is hij voor zichzelf 
begonnen en sindsdien fulltime werkzaam als arbeidsmediator. Ook  
is hij als docent verbonden aan een specialisatieopleiding voor arbeids-
mediators, de opleiding voor bedrijfsartsen en aan CS Opleidingen.
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Veel re-integratie wordt belemmerd omdat er  

op de achtergrond een conflict speelt. Dus om die 

re-integratie vlot te trekken moet er aandacht aan 

dat conflict worden besteed. Wij zeggen tegen 

casemanagers: je moet kunnen herkennen dat  

er een conflict speelt, je hoeft het niet zelf op te 

lossen, maar je moet weten wanneer het een goed 

moment is om een mediator in te schakelen. 

‘Mediation wordt vaak gezien als het laatste 

redmiddel. Het kost geld, eigenlijk weet men niet 

goed wat het is en onbekend maakt nu eenmaal 

onbemind. Iemand die verwijst moet dus goed 

weten hoe het werkt, anders is het ook moeilijk om 

aan werkgever en werknemer uit te leggen waarom 

het een goede oplossing kan zijn. Mijn ervaring  

is dat professionals er vaak wel wat over hebben 

gelezen, maar er niet genoeg van weten. Wat 

gebeurt er in de mediationkamer, wat is de 

methodiek, wat zijn de verschillende stijlen, wat  

kan wel en niet? Dat is belangrijk, want een goede 

verwijzing is het halve werk. Of zoals we ook wel 

zeggen: a lousy beginning is a lousy ending.

Ook voor bedrijfsartsen is conflictverzuim lastig.  

De STECR-werkwijzer zegt: als er geen ziekte is, 

maar wel een conflict moet je een interventie- 

advies geven. Eigenlijk moet de bedrijfsarts dan 

eerst hoor en wederhoor toepassen, dus ook met  

de werkgever overleggen. Soms herkent de werk-

gever namelijk niet dat er een conflict is. Dat is een 

lastig gesprek en vraagt nogal wat van de advies-

vaardigheden van een bedrijfsarts.‘

Je zegt dus dat een goede verwijzing belangrijk 
is. Hoe draag je dan een dossier goed over?
‘Ik vind het zelf handig om te weten wat er speelt. Ik 

werk met een intakegesprek vooraf, met werk-

nemer en werkgever apart. Dit is een vertrouwelijk 

informatief voorgesprek. Ik koppel dit niet terug. 

Het voordeel is dat je veel informatie krijgt. Je krijgt 

een beeld van degene die tegenover je zit, de 

onderlinge verhoudingen, de cultuur, wat er speelt 

en de verwachtingen van de deelnemers. Ook leg ik 

dan uitvoerig uit wat mediation inhoudt. Daarmee 

kun je de verwachtingen van de deelnemers 

managen op basis van de spelregels van mediation. 

Ik leg ook veel uit over de Wet verbetering 

poortwachter als er sprake is van ziekte. Bij ziekte 

gaat een gegeven interventieadvies voor mediation 

onderdeel uitmaken van het Poortwachtertraject, 

dus moet je de stappen goed doorlopen. Daarnaast 

bevordert zo’n voorgesprek de snelheid bij de start 

van de mediation.

Vaak krijg je een gejuridiseerd dossier. Ik neem alles 

door, maar vorm er geen oordeel over. Wel check ik 

bij de intake of beide partijen akkoord zijn dat ik het 

dossier krijg. Ik vind het prettig om alle stukken 

gezien te hebben, omdat er in de gesprekken vaak 

naar allerlei eerder verzonden brieven verwezen 

wordt. Het is handig als je dan niet hoeft te vragen 

wat daar in stond: dat weet ik dan al. Hetzelfde 

geldt voor correspondentie rondom verzuim, met 

name als bijvoorbeeld in een plan van aanpak een 

mediation-advies wordt vermeld. Deze werkwijze is 

sterk afhankelijk van de stijl en voorkeur van werken 

van de mediator zelf. Vanuit mijn arbeidsjuridische 

achtergrond focus ik naast het proces ook sterk op 

de inhoud. Anderen focussen wellicht juist meer of 

alleen op het proces.

Hoe eerder, hoe beter
De succesfactor van mediation is mede afhankelijk 

van de snelheid van inzetten. Hoe eerder mediation 

ingeschakeld wordt, hoe beter de re-integratie zal 

gaan. Na drie tot zes maanden is er een omslagpunt 

en wordt het lastiger, dan verhardt het klimaat. Ik 

krijg tijdens het traject regelmatig de vraag: waarom 

zijn we niet eerder om tafel gaan zitten? Daar zit 

ook het probleem. Men denkt in eerste instantie: is 

het niet een te zwaar middel? Kunnen we dat zelf 

niet oplossen? 

‘Tussen ‘bedoeld’ en ‘gedaan’  

gaat er veel mis’



Dus de vraag waar wij als mediators ook mee 

puzzelen is: hoe trek je dat naar voren? Mediation 

wordt snel geassocieerd met een conflict, maar is  

al goed toepasbaar als de arbeidsverhouding stroef 

gaat lopen. Daar kunnen allerlei dingen aan ten 

grondslag liggen, maar de communicatie sneuvelt 

vaak als eerste. Wat ik zie, is dat eigenlijk de vraag 

ziek/niet ziek niet zo interessant is. Eigenlijk is er 

bijna altijd een functionerings- of relatievraagstuk. 

Er zijn dingen gebeurd die een eigen dynamiek 

krijgen: er is niet goed gecommuniceerd of iets  

niet geland of er zijn dingen gezegd tussen collega’s 

etc. Tussen ‘bedoeld’ en ‘gedaan’ zitten een boel 

stappen: daar gaan veel dingen fout. We noemen 

dat de communicatiemuur. Hoe vaak hoor ik 

werkgevers niet zeggen: ‘ja maar dat heb ik je toch 

gezegd’. Terwijl de werknemer dat dan niet heeft 

begrepen of anders heeft gehoord. Dat vind ik  

het mooie van het vak. Als mediator kun je dan 

parafraseren en checken wat de ander bedoelt te 

zeggen. En soms zie je dat er dan een kwartje valt.

Tips voor CM

1. Geef bij advisering en verwijzing geen  

titel of doelstelling aan de mediation.  

Noem het dus niet re-integratiemediation, 

exit-mediation of mediation gericht op 

werkhervatting of iets dergelijks, maar 

gewoon ‘mediation’. De mediator gaat zelf 

het proces in.

2. Start zo snel mogelijk met mediation als 

deze geïndiceerd is. Wacht dus niet onnodig 

lang met het geven van een interventie-

advies voor mediation bij conflictverzuim.

3. Maak gebruik van de regels rondom de Wet 

verbetering poortwachter ter ondersteuning 

van het advies voor de inzet van mediation.

4. Pas op voor rolvermenging! Mensen voelen 

dat feilloos aan. Een casemanager werkt als 

regievoerder voor de werkgever. Je loopt 

het gevaar dat de werknemer zich dan niet 

gehoord voelt en een klacht gaat indienen, 

waarbij ook de relatie met de werkgever kan 

worden beschadigd. Het is niet voor niets 

dat mediation volgens een bepaald proces 

verloopt waarbij de vertrouwelijkheid is 

geborgd. 

‘De mediatior heeft een eigen 

arsenaal aan interventies’

patiënt/cliënt, maar zij hebben niet de deskun-

digheid op het gebied van arbeidsverhoudingen-

vraagstukken en kunnen die meervoudig partijdige 

rol niet vervullen. Er is een vraagstuk in de samen-

werking en dat hangt van heel veel factoren af. Wij 

zien sneller patronen en kunnen daarop begeleiden. 

Bovendien heeft de mediator eigen hulpmiddelen 

bij het analyseren van een conflict en een eigen 

arsenaal aan interventies.‘

Tussenpartijdig
Wat ik een toegevoegde waarde van mediation vind, 

is dat het onder vertrouwelijkheid plaatsvindt. Zo is 

de kans groter dat je onderliggende factoren op tafel 

krijgt en je vandaaruit een oplossing kunt vinden. Je 

moet eerst focussen op de relatie, anders heeft het 

geen zin om het over de inhoud te hebben.

En wat ik echt een voordeel van mediation vind,  

is dat je vanuit een onafhankelijke positie tussen-

partijdig bent. Alle andere arboprofessionals 

werken één op één: de bedrijfsarts, psycholoog  

of arbeidsdeskundige heeft een relatie met zijn 

De communicatiemuur

 bedoeld # gezegd
 gezegd # gehoord
 gehoord # begrepen
 begrepen # akkoord
 akkoord # gedaan



rationele fase
WIN - WIN

1.
irritatie 2.

onderhandelen 3.
forceren 4.

wapenen 5.
gezichts-

verlies
6.

dreigings-
strategieën

7.
schijn-
aanval 8.

systematische
vernietiging

9.
(zelf)

vernietiging

emotionele fase
WIN - LOOSE

strijdfase
LOOSE - LOOSE
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Hoe kan een casemanager dan bepalen wat ze 
nog zelf kunnen doen en op welk moment het 
dossier moet worden overgedragen? Kan een 
casemanager eigenlijk wel wat zelf doen? Hij  
is immers regievoerder voor de werkgever, dus 
geen onafhankelijke partij. 
‘Ken je het escalatiemodel van Glasl? Daarin 

worden escalatiefasen beschreven die lopen van 

rationeel naar emotioneel en tenslotte naar de 

strijdfase. In de rationele fase is sprake van samen-

werking, waarbij de eigen sturingsinvloed nog 

groot is. Naarmate in de samenwerking irritaties 

gaan kruipen en deze stroever wordt, komen 

verhoudingen onder druk te staan, waarbij emoties 

de boventoon gaan voeren. Er gaan andere dingen 

spelen. Je merkt dat mensen de regie kwijt raken en 

dat ze steun gaan zoeken bij derden, bijvoorbeeld 

het thuisfront of intern binnen de organisatie of 

juridisch advies gaan inwinnen. Kenmerkend van 

deze emotionele fase is dat de eigen sturingsinvloed 

kleiner wordt en die van derden toeneemt. Dit is 

vaak het moment waarop conflicten ‘groot’ kunnen 

gaan worden en zich gaan verharden. Mensen 

komen dan ‘vaster’ in het conflict te zitten. In  

geval van ziekteverzuim zie je dan nogal eens dat 

arboprofessionals en behandelaars het risico  

lopen in het conflict te worden ingezogen en vaak 

onbedoeld tegengestelde adviezen aan werkgever 

en werknemer afgeven of zelf ‘strategisch’ gaan 

adviseren. In deze fase ligt verdere medicalisering 

en/of juridisering op de loer. 

Of je merkt dat er al langer iets speelt, zonder dat  

dit benoemd kan worden. De casemanager moet 

daar voelsprieten voor ontwikkelen: wat speelt hier, 

doorvragen, advies kunnen geven. Op het moment 

dat je in de emotionele fase komt, wordt het lastig. 

Als je dan geen specifieke know how hebt kun je 

daar niks mee. Dit zijn allemaal indicaties voor 

mediation.‘ n

Escalatiemodel van Glasl
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Aon Hewitt

Risk. Reinsurance. Human Resources.Risk. Reinsurance. Human Resources.

Dankzij kennis en 
data beter ondernemen
Elke dag stelt Aon wereldwijd ondernemers in staat 
om succesvol te ondernemen. Dit doen wij met onze 
expertise, scherpe analyses en creativiteit. Zo helpen 
wij u bij het nemen van doordachte beslissingen op het 
gebied van risicomanagement, herverzekeringen en 
human resources.

Ontdek op www.aon.nl 
hoe Aon u kan ondersteunen.
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w w w. a c t u re . n l

Meer weten? Bel  (024)  890 94 73

Stel, uw medewerkster wordt ziek en ondertussen 
loopt haar contract af. Ze komt in de Ziektewet en 
de begeleiding en de uitbetaling van de uitkering 
lopen dan via het UWV. U heeft geen idee wat er 
met haar gebeurt en of ze wel opknapt. Maar u 
draagt wel de kosten voor de Ziektewet.  
Kan dat niet anders? Als Eigenrisicodrager 
houdt u zelf de touwtjes in handen.

Als Eigenrisicodrager bent u zelf verantwoordelijk 
voor de uitbetaling van de ziektewetuitkering, de 
verzuimbegeleiding en de re-integratie van uw 
zieke ex-werknemer. Acture neemt deze verant-
woordelijkheden volledig van u over wanneer u 
besluit om Eigenrisicodrager te worden. 

Wij zorgen voor de begeleiding van de zieke me-
dewerker zodat deze sneller hersteld is of eerder 
nieuw werk vindt, waardoor de kans op instroom 
in de WGA wordt beperkt. Het resultaat: meer grip, 
sneller herstel en daardoor lagere kosten. Neem 
contact met ons op voor meer informatie.

Eigenrisicodrager ziektewet 
Meer grip, minder kosten

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  
	  
	  

	  
	  

	  

	   	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Uw	  dienstverlener	  waar	  het	  gaat	  om	  schadelastbeperking	  
inzake	  arbeidsongeschiktheid:	  
• Casemanagement	  gedreven	  verzuimbegeleiding	  
• Beoordeling	  lopende	  WGA	  dossiers	  
• Herziening	  van	  lopende	  80-‐100%	  WGA	  dossiers	  naar	  IVA	  
• Bezwaar-‐	  en	  beroepsprocedures	  inzake	  de	  einde	  wachttijd	  
toekenning	  en	  overgang	  LGU	  naar	  LAU	  

	  
Kijk	  voor	  meer	  informatie	  op	  www.camace.nl	  

	  

Posbus	  1067,	  3900	  BB	  Veenendaal	  –	  info@camace.nl	  -‐	  +31	  318	  508	  202	  

Met het Robidus ZW Service Center bespaart u 
kosten en moeite als een medewerker ziek uit 

dienst gaat. We verkorten de ZW-duur door gericht 
en persoonlijk casemanagement. Hierdoor krijgt u 
grip op uw arbeidskosten en uw ex-medewerker 

perspectief op arbeidskansen.

Robidus ZW Service Center
Kostenbesparing én invulling goed  

werkgeverschap. 

Grip op uw     
Ziektewet kosten

075 - 681 83 53 - www.robidus.nl



15

aan het w
oord

‘Maandag weer lekker aan de slag’
Een goed voorbeeld is de casus van de werknemer met 

psychische problemen die voor het eerst bij de leiding-

gevende verschijnt om een Plan van Aanpak op te stellen. 

De bedrijfsarts heeft met de NVAB-richtlijnen in de hand, 

geadviseerd om een start te maken met passende taken  

in deeltijd. De werknemer is immers nog lang niet  

hersteld van de ziekte, maar onder strikte voorwaarden 

weer arbeidsritme opbouwen, kan heel waardevol zijn.  

In het zogenaamde Inzetbaarheidsprofiel (IZP) staat 

beschreven dat de werknemer voor maximaal twee  

uur per dag mag starten met taken zolang er rekening  

wordt gehouden met de volgende beperkingen: 
• Kan zich niet goed concentreren, maximaal  

30 minuten achter elkaar.
• Heeft moeite met het verdelen van de aandacht over 

meerdere taken die gelijktijdig moeten worden 

uitgevoerd. 
• Kan niet goed omgaan met conflictsituaties. 
• Is aangewezen op routinematig werk zonder al te veel 

afleiding.
• Is aangewezen op een voorspelbare werksituatie. 
• Is aangewezen op een werksituatie zonder veelvuldige 

storingen. 
• Niet blootstellen aan deadlines en productiepieken.

Met deze input gaat de leidinggevende aan de slag. 

Tijdens de voorbereiding op het gesprek vraagt hij zich 

nog even af wat de bedrijfsarts bedoelt met ‘al te veel 

afleiding’, maar hij gaat al weer snel over tot de orde 

van de dag, nadat hij vergeefs de arbodienst gebeld 

heeft. De werknemer verschijnt bij de leidinggevende 

op kantoor en na even bijpraten met een kopje koffie, 

stelt de leidinggevende voor om ‘dan maar maandag 

weer lekker aan de slag te gaan’. De werknemer barst  

in huilen uit. 

Een week later verschijnt de werknemer weer bij de 

bedrijfsarts op het spreekuur. De leidinggevende heeft 

de werknemer maar weer naar huis gestuurd, want  

‘zo kun je toch niet komen werken’ en direct is er een 

verzoek uitgegaan naar de arbodienst om de werk-

nemer uit te nodigen bij de bedrijfsarts.

 

Goed re-integratietraject is een uitdaging
Re-integratie is minder eenduidig, rechtlijnig of 

vanzelfsprekend dan de Poortwachtercyclus doet 

vermoeden. Poortwachter biedt houvast en geeft 

structuur, maar een oplossing is het niet. 

Voor het oplossen van ingewikkelde re-integratievraag-

stukken is een goede analyse van de problemen die 

schuil gaan achter de verzuimmelding nodig. Kennis 

over de context is daarbij erg belangrijk, en vooral het 

zoeken naar oplossingen voor alle knelpunten die een 

soepele terugkeer in werk in de weg staan, is de 

uitdaging. Ingewikkelde juridische kaders die niet altijd 

naadloos op elkaar aansluiten, complexe financiële 

gevolgen voor werkgever en werknemer op korte en 

lange termijn, sociaal-maatschappelijke re-integratie-

drempels waar een werkgever moeilijk grip op krijgt. 

Het zijn voorbeelden van de uitdagingen waar we bij 

re-integratie mee geconfronteerd worden. Om die 

reden zoeken steeds meer werkgevers en arbodiensten 

naar professionals die re-integratie tot kunst hebben 

verheven. De re-integratiekunde wint terrein.

Frans van den N
ieuw

enhof, directeur Verzuim
C

onsult

Re-integratiekunde 
wint terrein

Zo langzamerhand wordt in de markt zichtbaar dat bedrijven 

en individuele professionals, die zich hebben gespecialiseerd 

in re-integratie, steeds vaker het gat mogen vullen dat door 

arbodiensten en bedrijfsartsen wordt opengelaten. Hoewel 

deze laatstgenoemden ook adviseren over re-integratie, zie je 

in toenemende mate dat werkgevers ook andere professionals 

toelaten op het speelveld van re-integratie. Want de poort-

wachtercyclus lijkt wel een lineair proces met een eenvoudige 

logistiek, maar is dat niet altijd. Het uitvoeren van de 

geformuleerde adviezen kost moeite en vraagt inzicht in tal 

van re-integratiekundige aspecten.
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Re-integratie is niet vrijblijvend

Krijgt de werkgever de 
loonsanctie die hij verdient?
Bij de WIA-aanvraag dient het re-integratieverslag (RIV) 
aangeleverd te worden. Het UWV toetst ‘in redelijkheid’ 
of werkgever en werknemer voldoende re-integratie-
inspanningen hebben geleverd. Zo niet, dan volgt er een 
sanctie voor werkgever of werknemer. Een loonsanctie 
voor de werkgever betekent snel € 25.000,- extra 
kosten! Regievoering op de re-integratieprocessen 
levert elke organisatie dus veel geld op.

Uit cijfers van Oval en het UWV blijkt dat sinds 2012 

ongeveer 18% van de re-integratieverslagen leiden 

tot een loonsanctie. Het UWV stelt dat loonsancties 

geen doel maar een middel zijn. Naar eigen zeggen 

zouden ze eigenlijk wel 20% tot 25% moeten 

sanctioneren; ze zijn dus nog soepel! Werkgevers 

kunnen nog veel winst behalen met het voorkomen 

van een loonsanctie. Dat begint met inzicht in hoe 

het UWV de re-integratie-inspanningen beoordeelt. 

Welke stappen kent de zogenaamde RIV-toets? 

Stap 1.  
Is het re-integratieverslag compleet? 
Bij binnenkomst van het RIV wordt beoordeeld  

of het dossier compleet is conform de ‘Regeling 

Procesgang eerste en tweede ziektejaar’. Ontbreken 

er stukken, dan moeten deze alsnog binnen een 

week aangeleverd worden. De werkgever die te  

laat reageert heeft de loonsanctie al te pakken. 

Stap 2.  
Beeld- en oordeelsvorming door 
verzekeringsarts
Is het verslag compleet, dan beoordeelt de 

verzekeringsarts het sociaal-medisch handelen  

van de bedrijfsarts. Is de bedrijfsarts gericht  

geweest op re-integratie van de werknemer in 

loonvormende arbeid? Daarbij hoort ook het 

stimuleren van behandeling en andere activiteiten 

gericht op een optimaal herstel en het bevorderen 

van de arbeidsmogelijkheden van de werknemer. 

Kan de verzekeringsarts zich geen goed beeld 

vormen, dan verzoekt hij of zij de bedrijfsarts om 

meer informatie te verstrekken. Doet de bedrijfsarts 

dit niet, dan is dit reden tot een loonsanctie voor de 

werkgever. 

Is de verzekeringsarts het niet eens met het oordeel 

van de bedrijfsarts, bijvoorbeeld omdat er sprake is 

van een re-integratie blokkerend advies, dan roept 

hij de werknemer op en vormt zijn eigen oordeel. 

Dit is het geval bij o.a. GBM (Geen Benutbare 

Mogelijkheden), marginale mogelijkheden, een 

urenbeperking arbeidstherapie etc. 

Is de verzekeringsarts het wel eens met de bedrijfs-

arts, dan gaat vervolgens de arbeidsdeskundige 

verder met de RIV-toets (tenzij er sprake is van 

GBM, dan zal direct de WIA-beoordeling 

plaatsvinden).

Tip voor werkgever: 
Vraag al tijdens de poortwachterperiode bij een 

GBM, marginale mogelijkheden of een uren-

beperking een tweede bedrijfsarts om een second 

opinion of vraag een deskundigenoordeel bij het 

UWV aan met de vraag: doe ik als werkgever 

voldoende aan re-integratie?

Auteur: Marjol Nikkels-Agema: specialist sociale wetgeving, directeur CS Opleidingen
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Stap 3.  
Inhoudelijke toets door de arbeidsdeskundige 
De arbeidsdeskundige beoordeelt bij de RIV-toets  

drie vragen: 

1. Is er sprake van een bevredigend resultaat? 

2. Zo nee, heeft de werkgever desondanks 

voldoende re-integratie-inspanningen verricht? 

3. Zo nee, heeft de werkgever hiervoor een 

deugdelijke grond? 

Een bevredigend resultaat

Een bevredigend resultaat is bereikt als sprake is 

van: 

1. een structurele werkhervatting bij de eigen of  

een andere werkgever in passend werk dat min  

of meer aansluit bij de functionele mogelijk-

heden. Pas wanneer dit niet haalbaar blijkt,  

is een bevredigend resultaat ook bereikt als: 

2. de werknemer heeft hervat in structurele 

passende werkzaamheden die minder goed 

aansluiten bij de functionele mogelijkheden,  

maar die wel een totale loonwaarde per 

betalingsperiode van 65% of meer van het 

oorspronkelijke loon opleveren. 

In deze definitie zit een volgorde die aangehouden 

moet worden. Er is dus niet automatisch sprake 

van een bevredigend resultaat als de werknemer 

tegen 65% loonwaarde heeft hervat. 

Voor een bevredigend resultaat toetst de 

arbeidsdeskundige drie voorwaarden: 

1. Is de werkhervatting structureel? 

2. Gaat het om passend werk?

3. Sluit het werk (min of meer) aan bij de 

functionele mogelijkheden? 

Bij een niet-bevredigend resultaat, kijkt de arbeids-

deskundige naar de inspanningen die zijn verricht. 

Daarbij toetst hij of de re-integratie langs de 

volgende lijn tot stand gekomen is: 

1. Is het eigen werk, eventueel door het treffen  

van voorzieningen geschikt (te maken)? 

2. Is er ander passend werk (te maken) binnen  

het bedrijf? 

3. Is spoor 2 (tijdig) ingezet? 

Wat is redelijk?

De vraag is wat redelijkerwijs van de werkgever 

verwacht mag worden. Het UWV verwacht meer 

indien de werkgever meer functies heeft en meer 

diversiteit in werkzaamheden heeft. Van grote 

bedrijven wordt dus meer verwacht dan van kleine 

bedrijven. Het UWV verwacht ook meer van de 

werkgever als de oorzaak mede in het werk gelegen  

is en wanneer de werknemer al een langdurig 

dienstverband bij de werkgever had of zijn kansen 

extern klein zijn. 

Voor dienstverbanden met een zeer geringe uren-

omvang geldt als richtlijn dat de kosten voor de 

werkgever niet meer mogen bedragen dan 70% van 

het nog te betalen loon over de resterende duur van 

het dienstverband. Bij tijdelijke dienstverbanden kan 

een werkgever bij het UWV een verzoek indienen 

om te participeren in de re-integratiekosten. 

Eerste spoor goed onderzoeken!

Een werkgever kan niet zomaar stellen dat hij geen 

passend of passend te maken werk in zijn bedrijf 

heeft kunnen vinden. Hij moet aangeven welke 

functies op het niveau van de werknemer en één 

niveau lager beschikbaar waren. En waarom hij  

die toch niet kon aanbieden en waarom hij geen 

passende functies kon creëren door het treffen van 

organisatorische en/of technische aanpassingen.  

In het RIV moet dus een zorgvuldige onderbouwing  

te vinden zijn. Het UWV vraagt ook naar de visie  

van de werknemer. Een werkgever moet goede 

argumenten hebben indien de werknemer voor 

zichzelf wel reële mogelijkheden ziet. 

Tekortkomingen top 5 loonsancties! 

• Spoor 2 te laat of niet adequaat (25%)
• Passief beleid, afwachtend, traag, gemiste kansen (25%)
• Hervatting sluit niet aan bij mogelijkheden (15%)
• Onterechte GBM of ander re-integratie blokkerend advies 

door arts (10%)
• Verkeerd zoeken in spoor 1 (10%)

bron: loonsanctiecommissie (LLC) van het UWV
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Start tijdig met tweede spoor 

Zijn er in het eerste spoor geen structurele  

re-integratiemogelijkheden en komen die er ook niet 

binnen afzienbare tijd? Dan dient de werkgever binnen 

zes weken een tweedespoortraject op te starten, veelal 

via een re-integratiebedrijf. Is de werkhervatting in het 

eerste spoor onzeker, dan wordt er een zogenaamd 

duaal traject opgestart (eerste spoor wordt nog niet 

afgesloten). Getoetst wordt of werkgever en werk-

nemer voldoende activiteiten hebben ondernomen.  

Zo niet, dan zal UWV een loonsanctie opleggen. De 

loonsanctieperiode kan bekort worden door alsnog 

spoor 2 op te starten en dan opnieuw de aanvraag voor 

de WIA-keuring uit te sturen. 

Vaststellen deugdelijke grond 

Bij onvoldoende re-integratie-inspanningen beoordeelt 

de UWV-arbeidsdeskundige of de werkgever hiervoor 

een ‘deugdelijke grond’ ofwel een goede reden heeft. 

Dit is niet snel het geval. Geen goede reden is bijvoor-

beeld een inadequaat oordeel van bedrijfsarts, arbo-

dienst, re-integratiebedrijf of andere dienstverlener.  

En ook niet inkrimping van het bedrijf, arbeidsconflict, 

onwil van de werknemer of het niet-verzekerd zijn voor 

re-integratiekosten.

Wat kan dan wel een ‘deugdelijke grond’ zijn? Dat is 

bijvoorbeeld als de werkgever een inadequaat 

deskundigenoordeel van het UWV zelf heeft gevolgd. 

Ook wordt niet van een werkgever verwacht dat hij 

voor de re-integratie van de zieke werknemer een 

andere werknemer ontslaat.

Stap 4.  
Opleggen loonsanctie of door naar de  
WIA-keuring
Kan de werkgever geen deugdelijke reden aanvoeren 

voor de geconstateerde tekortkomingen, dan zal er  

een loonsanctie van maximaal 52 weken worden voor-

gesteld. De werkgever krijgt hiervan een schriftelijke 

motivering. Hierbij wordt vermeld wat de werkgever 

moet repareren en onder welke voorwaarde hij 

bekorting van de loonsanctieperiode kan aanvragen.  

De loonsanctie is een officiële beschikking van het 

UWV en daar is bezwaar op mogelijk. Ook een 

werknemer kan bezwaar maken. Gaat u in bezwaar,  

dan is ons advies om tegelijkertijd een bekorting van  

de periode aan te vragen. Is het bezwaar niet gegrond, 

dan kan de bekorting nog veel geld opleveren. 

Als de geleverde inspanningen wel als voldoende 

worden beoordeeld, wordt dit expliciet in de WIA-

beslissing vermeld. De werknemer kan dus pas na 

ontvangst van de WIA-beslissing bezwaar maken  

tegen de uitkomst van de RIV-toets. 

Doelstelling: geen loonsancties 
Loonsancties kosten de werkgever onnodig veel  

geld. De kritiek is dat het UWV al standaard denkt in 

loonsancties. Wij draaien het om en stellen dat de 

werkgever de loonsanctie krijgt die hij verdient 

(uitzonderingen nagelaten). Veel loonsancties zijn 

terecht en waren te voorkomen! De wettelijke kaders 

zijn helder. De praktijk is minder zwart-wit, dan gaat 

het om redelijkheid en billijkheid. Veel staat of valt  

met de onderbouwing. De professioneel opgeleide 

casemanager kan regie nemen en zorgen voor een  

goed en zorgvuldig onderbouwd dossier. 

Meer informatie? Lees dan de beleidsregels 

beoordelingskader poortwachter en het UWV 

document ‘de RIV-toets in de praktijk’. Ook kunt u 

via www.verefi.nl de praktische VeReFi whitepaper 

over de RIV-toets aanvragen.

Praktijkervaring
 
• Te afwachtende houding bij werkgever in het opvolgen 

van de gegeven adviezen of juist omgekeerd: het 

kritiekloos volgen van de arbodienst.
• Verschil in opvatting tussen verzekeringsarts en 

bedrijfsarts (m.n. bij GBM, urenbeperking en 

beperkingen in de rubriek persoonlijk – sociaal 

functioneren).
• Bedrijfsarts is te laat of te weinig ingezet.
• Wisseling van arbodienst/bedrijfsarts (continuïteit).
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Hoe is het gesteld met de  
re-integratie in Nederland?

Sinds de Wet verbetering poortwachter zijn 
werkgever en werknemer verplicht zich in te 
spannen voor re-integratie. Maar hoe goed loopt 
dat? We vroegen het onze relaties door middel 
van een enquête. Daarop is massaal gereageerd: 
we hebben ruim 500 reacties ontvangen. 
Representatief voor de BV Nederland? Vast niet, 
maar het geeft wel een mooie indicatie.

Om maar meteen met de deur in huis te vallen: 

landelijk gezien zijn de resultaten van re-integratie 

niet om over naar huis te schrijven. Re-integratie-

bureaus hebben een aantal jaren goed geld 

verdiend, maar we zien nu toch wel dat de tijd van 

de quick wins voorbij is. Wat is volgens onze relaties 

de meest belemmerende factor voor re-integratie? 

Volgens de meerderheid is dat toch wel de geringe 

kansen op de arbeidsmarkt (48%). Verwacht wordt 

dat de meeste werkgevers niet zitten te wachten op 

het in dienst nemen van een arbeidsbeperkte. Maar 

ook de leeftijd van de werknemer, aard van de 

beperkingen, het aanbod van geschikte vacatures en 

een te laag niveau van functioneren of opleidings-

niveau worden genoemd. Ook verkeert de 

werknemer te lang in de veronderstelling dat de 

werkgever ‘wel wat regelt’. Ook de inzet van een 

duaal traject lijkt niet te helpen zegt 26%. De 

werknemer blijft dan toch gefocust op spoor 1. 

Meestal eigen arbeid
Als een medewerker re-integreert is dat meestal in 

eigen arbeid (53%) of aangepaste eigen arbeid 

(31%). Andere arbeid bij de eigen werkgever wordt 

maar in 10% van de gevallen genoemd en andere 

arbeid bij een andere werkgever (spoor 2) komt 

helemaal nauwelijks voor. Wordt spoor 2 wel 

ingezet, dan schat men het succes niet hoog in: 

slechts 7% schat het succes op tussen 65 en 100%. 

Ook spoor 1,5 waarbij de werknemer wel bij de 

eigen werkgever op de loonlijst blijft staan, maar  

bij een andere werkgever werkt, is niet populair:  

bij 51% komt dit niet voor en bij 44% zeer zelden.

Het succes van spoor 2
Spoor 2 wordt wel met de beste bedoelingen 

ingezet. Slechts 9% selecteert het goedkoopste 

bureau: zij verwachten er niet veel van en zetten  

spoor 2 vooral in om een loonsanctie te voorkomen. 

De overigen selecteren het bureau met de grootste 

slagingskansen (39%) of zoeken een re-integratie-

bureau met de beste prijs-kwaliteitverhouding 

(52%). Meestal maakt men zelf afspraken met  

een of meer bureaus, 21% volgt het advies van 

arbodienst of verzekeraar. 

Als we een spoor-2-traject inzetten, in hoeverre 

is dat dan succesvol? Slechts 19% geeft een 

percentage aan van 50% of meer. Ruim 80% geeft 

dus een percentage aan van minder dan 50%. Als 

belangrijkste succesfactor voor re-integratie wordt 

Auteur: Dorith Boudewijnse, communicatiespecialist CS Opleidingen

De inzet van een duaal traject, men blijft dan vooral 
gefocust op spoor 1.

Dat de werknemer geen financiële prikkel heeft om 
mee te werken aan re-integratie.

Dat de kansen op de arbeidsmarkt klein zijn: de 
meeste werkgevers willen geen arbeidsbeperkten 
in dienst nemen.

Overig

Eigen arbeid

Aangepaste eigen arbeid

Andere arbeid bij 
eigen werkgever

Andere arbeid bij 
andere werkgever

Wat ziet u als meest belemmerende factor voor re-integratie

Als een werknemer succesvol re-integreert, is dat dan meestal in:
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vooral de motivatie van de werknemer zelf gezien 

(49%). De werknemer moet afscheid genomen hebben 

van zijn bestaande functie en openstaan voor nieuwe 

mogelijkheden. Daarnaast vormt de inzet van een 

een-op-een-maatwerktraject ook een belangrijke 

factor. 

Op de privacywetgeving is veel kritiek. Toch vindt 60% 

de privacywetgeving niet belemmerend voor de aanpak 

van verzuim en de inzet van re-integratie-activiteiten. 

Dat sluit wel aan bij onze opvatting dat je niet hoeft te 

weten wat iemand precies mankeert, zolang je maar 

weet wat hij of zij nog wel kan.

Loondoorbetaling
Wanneer een werknemer niet of onvoldoende mee-

werkt aan zijn re-integratie, moet de werkgever 

sanctioneren door de loondoorbetaling op te schorten 

of zelfs stop te zetten. Dat is niet vrijblijvend, maar 

wordt opgelegd door de wet. Het UWV sanctioneert 

dan ook als dit middel niet is ingezet. Wij horen in de 

praktijk dat veel werkgevers huiverig zijn om dit middel 

in te zetten; ze willen niet als asociaal bestempeld 

worden. Toch geeft 49% van de respondenten aan niet 

te schromen dit middel in te zetten als dat nodig is. 37% 

geeft aan dat dit slechts incidenteel voorkomt en dan 

vaak alleen loonopschorting en 14% geeft aan dat zijn 

organisatie dat niet snel zal doen.

Terug naar een jaar?
Er is veel discussie over de loondoorbetaling van twee 

jaar. Vooral voor mkb-bedrijven is dit een grote 

financiële last die zelfs tot faillissement zou kunnen 

leiden. Anderen vinden dat de verantwoordelijkheid  

zo te eenzijdig bij de werkgever wordt gelegd. Onze 

vraag was: Stel dat de overheid de loondoorbetalings-

periode terugbrengt naar een jaar, moet de re-

integratieverplichting dan ook naar een jaar? 44% vindt 

van wel, dat prikkelt werknemers meer hun best te 

doen in het eerste jaar te re-integreren. 35% vindt dat 

de re-integratieverplichting twee jaar moet blijven. En 

14% vindt dat de re-integratieverplichting voor kleine 

bedrijven terug moet naar een jaar, maar voor grote 

bedrijven nog wel langer mag duren dan twee jaar. 

Verruiming no-risk
Voor het in dienst nemen van een arbeidsgehandicapte 

geldt nu een no-riskregeling. Dit betekent dat het UWV 

het risico van loondoorbetaling bij ziekte gedurende de 

eerste vijf jaar overneemt. Ook loopt de werkgever 

geen financieel risico als de arbeidsgehandicapte 

binnen zes jaar in de WIA terechtkomt. Zou verruiming 

van deze regeling goed zijn voor re-integratie? 54% 

denkt van wel. De no-risk zou standaard moeten gelden 

voor iedereen met een chronisch ziektebeeld wanneer 

ze met dat ziektebeeld uitvallen en ook nog voor 

minimaal vijf jaar voor mensen met een ernstige 

langdurige ziekte. 18% vindt dat het eerste half jaar 

voor iedereen no-risk zou moeten zijn.

Budget
Re-integratie van werknemers die in de WGA zitten 

kost veel geld. Houden we daar rekening mee? 42% 

geeft aan hiervoor budget gereserveerd te hebben,  

35% doet dat niet omdat er altijd wel geld voor is en 

23% besteedt hier in het geheel geen geld aan. Er wordt 

ook zeer verschillend gedacht over de hoogte van het 

re-integratiebudget dat nodig is over een periode van 

tien jaar: 38% denkt toch wel dat het om meer dan  

€ 10.000 gaat, 19% over een bedrag tussen € 7.500 en  

€ 10.000 en 19% over een bedrag tussen € 5.000 en  

€ 7.500. Wij denken zelf overigens dat het om meer  

dan € 10.000 gaat. 

0 - 10%
10 - 30%
30 - 50%
50 - 65%
65 - 80%
80 - 100%

Nee, deze moet twee jaar blijven; 
re-integratieverplichting kan los staan 
van de loondoorbetalingsplicht.
Ja, dat prikkelt de werknemers meer 
om hun best te doen in het eerste jaar 
te re-integreren
Voor kleine bedrijven wel, maar voor 
grote bedrijven zou de re-integratie-
verplichting nog langer moeten zijn 
dan twee jaar
Overig

tot € 1.000
€ 1.000 tot € 2.500
€ 2.500 tot € 5.000
€ 5.000 tot € 7.500
€ 7.500 tot € 10.000
> € 10.000

Inschatting in hoeverre de ingezette spoor-2-trajecten succesvol 
zijn?

Stel, de overheid besluit de loondoorbetalingsperiode terug te  
brengen van twee jaar naar één jaar. Vindt u dat de re-integratie-
verplichting dan ook terug moet naar één jaar?

Kunt u een inschatting maken van het re-integratiebudget dat over 
een periode van tien jaar WGA –re-integratie nodig is?
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ACE heeft zich de afgelopen jaren razendsnel ontwikkeld 

tot een intersectoraal HR-platform in de regio. Meer dan 

1000 werkgevers wisselen binnen het ACE netwerk kennis, 

vacatures, werknemers, ideeën en ervaringen uit om 

duurzame inzetbaarheid van mensen én arbeidsmobiliteit 

in de regio te versterken. ACE is begonnen als regionaal 

netwerk in Midden- en West-Brabant: inmiddels vindt een 

landelijke uitrol plaats en zijn er ook ACE netwerken in de 

regio’s Amsterdam/Haarlem, Rijnmond/Drechtsteden, 

Achterhoek/Liemers, Nijmegen/Arnhem en Noordoost-

Brabant. 

Verbinden van vraag en aanbod
Alles draait om het verbinden van vraag en aanbod op  

de arbeidsmarkt. Dit loopt via het online loopbaanportaal 

ACEwerkt.nl en door het organiseren van fysieke 

ontmoetingen. Een belangrijke drijfveer voor bedenker en 

oprichter Andreas van den Goorbergh was het veranderen 

van de sociale zekerheid door werkgevers, werknemers  

en dienstverleners zich samen te laten inzetten voor 

werkzekerheid en grotere arbeidsmobiliteit. Dat heeft 

voordelen voor hen allemaal. 

Voor werkgevers zijn dat lagere transitiekosten, beter 

gekwalificeerd personeel en een betere toeleiding naar de 

arbeidsmarkt. Voor werknemers zit de winst in inkomens-

behoud, grotere werkzekerheid, betere loopbaanbegelei-

ding en opleidingen. De overheid profiteert van lagere 

kosten voor uitkeringen en dienstverleners profiteren door 

mee te bouwen aan een netwerk voor duurzame inzet-

baarheid. Voordeel van een netwerk is ook de uitwisseling 

van kennis en ervaring rond HR-vraagstukken, vooral op 

het gebied van arbeidsmobiliteit en inzetbaarheid.

Anders denken en doen: 
over sectoren heen  
‘van-werk-naar-werk-trajecten’

Een veranderende arbeidsmarkt en veranderende arbeidsverhoudingen vragen om 
anders denken én doen van alle betrokkenen. Het ACE Integraal Netwerk biedt 
werkgevers, werkenden en andere belanghebbenden een praktisch platform om 
beide te combineren. Het doel is duurzame regionale arbeidsparticipatie door meer 
van-werk-naar-werk-trajecten te creëren.

500 transities bespaart al 10 miljoen
Werkgevers betalen jaarlijks een bijdrage voor het lid-

maatschap van ACE op basis van het aantal werknemers. 

Andreas: ‘Dat vergroot hun commitment. Zij moeten  

zich inzetten om de investering terug te verdienen. De 

organisatie van ons netwerk moet financieel zelfstandig 

kunnen bestaan. Als werkgevers niet bijdragen, bieden 

we kennelijk te weinig toegevoegde waarde.’ Sinds de 

start heeft het netwerk zeker meer dan 500 transities 

opgeleverd. ‘Het exacte aantal weten we niet omdat de 

werkgevers de transities zelf doen. Avans Hogeschool 

heeft berekend dat een transitie een gemiddelde waarde 

heeft van € 20.000, door alle besparingen voor werk-

gevers, overheden en dienstverleners tezamen. Bij  

500 transities is de besparing dus al zo’n 10 miljoen.’

Ondersteunend netwerk voor HR-dienstverleners
Ook private intermediairs en andere HR-dienstverleners 

spelen een rol bij ACE, via het ondersteunende netwerk 

ACE+. Zo worden commerciële belangen buiten het 

ledennetwerk gehouden. 

ACE Transfercentrum
Werkzoekenden kunnen via het ACE Transfercentrum 

actief aan de slag met vacatures of hun loopbaan en daar 

hun eigen begeleiding of opleiding bij kiezen. Betaald 

door de werkgever met bijvoorbeeld een ontslag-

vergoeding. ‘Het ideaal is altijd vanuit werk door  

te gaan naar werk en te voorkomen dat mensen thuis-

zitten. Dat levert in ruim 80% van de gevallen een goed 

re-integratieresultaat op. Maar als dat niet lukt, is de 

transfer vanuit werkloosheid naar werk second best.’  n

Andreas van den Goorbergh, oprichter ACE 
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Auteur: drs P.J.J. (Jasper) de Wijn, oprichter Synthra

Spagaat tussen  
re-integratie en  
passende arbeid

Aan de ene kant worden werkgevers geprikkeld om arbeidsongeschikte werknemers te re-integreren  
en aan de andere kant moeten arbeidsongeschikte werknemers passende arbeid accepteren. Dit klinkt  
heel eenvoudig, maar is het in de praktijk niet. Integendeel.

De theorie zegt dat werkgevers conform artikel 

7:658a lid 1 BW arbeidsongeschikte werknemers 

passende arbeid aan moeten bieden. Passend wil 

zeggen: ‘alle arbeid die voor de krachten en 

bekwaamheden van de werknemer is berekend, 

tenzij aanvaarding om redenen van lichamelijke, 

geestelijke of sociale aard niet van hem kan worden 

gevergd’. In eerste instantie dient de werkgever 

binnen het eigen bedrijf passende arbeid aan te 

bieden door het eigen werk van de werknemer aan 

te passen of werk in een andere functie aan te 

bieden. Als dat niet lukt, dient de werkgever de 

werknemer bij een andere organisatie te laten 

re-integreren. Op zijn beurt is de werknemer 

conform artikel 7:660a sub c BW verplicht om 

passende arbeid te accepteren. Tot zover de theorie. 

In de praktijk blijkt echter dat het niet goed lukt om 

passende arbeid te vinden en om de werknemer 

passende arbeid te laten accepteren. Hoe kan het 

dat we in een spagaat zitten? Dat heeft naar mijn 

mening twee redenen: het is onduidelijk wanneer 

werk passend is en de werknemer is maar beperkt 

bereid om werk te accepteren dat hij niet wil. Ik ga 

uitgebreider in op beide punten en ga ook in op de 

vraag hoe het beter mogelijk is om de werknemer 

passende arbeid te laten accepteren.

Wat is passend werk?
De theorie is duidelijk, werk wat past bij de 

werknemer als persoon en bij diens beperkingen is 

passend. Maar hoe wordt dit in de praktijk bepaald? 

De werkgever kent zijn werknemer over het 

algemeen goed. Op basis van het arbeidsverleden, 

de persoonlijke relatie en het cv, is de werkgever 

over het algemeen goed in staat om aan te geven 

wat de werknemer kan. Tot zover geen probleem. 

Vervolgens zal er gekeken moeten worden naar  

de beperkingen van de werknemer en de daaruit 

voortkomende belemmeringen om aan loon-

vormende arbeid deel te nemen. Dit is een  

stuk lastiger. Een bedrijfsarts is in staat om de 

beperkingen aan te geven. De hamvraag is 

vervolgens welke banen er passen gegeven de 

beperkingen. 

UWV heeft handig hulpmiddel
Maar wie kent alle banen die er in Nederland te 

verkrijgen zijn? Geen arbeidsdeskundige, geen 

leidinggevende, geen P&O’er die dit weet. De 

paradox is dat UWV na twee jaar nagaat of er 

arbeidsmogelijkheden zijn. Feitelijk toetst UWV of 

een werkgever wel alle passende arbeidsmogelijk-

heden heeft onderzocht. Arbeidsdeskundigen bij 

UWV weten dit ook niet uit hun hoofd. Echter, zij 
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hebben een handig hulpmiddel ter beschikking: het 

Claimbeoordelings- en Borgingssysteem (CBBS).  

Daar zitten bijna 6.000 functies in. UWV heeft dus  

een systeem ter beschikking waar werkgevers niet 

tegenop kunnen. De arbeidsdeskundigen matchen  

de beperkingen (volgens de FML) met de functie-

belastingsprofielen van 6.000 functies. En zo wordt 

bekeken wat passend is voor de arbeidsongeschikte 

werknemer.

Wil de werkgever dit hiaat met UWV overbruggen,  

dan zou er dus eigenlijk een vergelijkbare methode 

gehanteerd moeten worden, waarbij werkgevers zelf 

een ‘mini-UWV’ worden en zelf dan ook in staat zijn 

om de match te maken die UWV ook maakt. Niet alleen 

zijn werkgevers dan in staat om passende arbeid te 

duiden, maar is er ook een bijkomend voordeel dat  

de kans op een loonsanctie een stuk kleiner wordt. 

Immers, UWV kan dan niet meer stellen dat er passende 

arbeidsmogelijkheden gemist worden.

Wat wil de werknemer?
Een ander dilemma is hoe de werknemer gemotiveerd 

kan worden om passende arbeid te accepteren. De wet 

is streng: als de werknemer weigert om passende 

arbeid te verrichten, mag de loondoorbetaling gestaakt 

worden (artikel 7:629 lid 3 sub c BW juncto artikel 

7:629 lid 7 BW). En de wetgever gaat nog verder: de 

arbeidsovereenkomst mag ook ontbonden worden.  

Het ontslagverbod bij ziekte wordt doorbroken als de 

werknemer weigert om passende arbeid te verrichten 

(artikel 7:670a lid 1 BW).

Strenger kan niet. Dit lijkt een enorme stok achter de 

deur om de werknemer te ‘motiveren’ om passende 

arbeid te accepteren. In de praktijk blijkt echter dat er 

weinig gebruikt wordt gemaakt van de mogelijkheden 

die het BW werkgevers biedt. Het is voor de werk-

gevers het ultieme sanctiemiddel, een straf voor 

ongewenst gedrag. Het is ook een laatste redmiddel  

als de werknemer niet wil meewerken.

Eigen wil sterkste motivatiebron
Krachtiger zou zijn als de werknemer niet ‘gemotiveerd’ 

wordt met wetsartikelen, maar met zijn eigen wil. De 

eigen wil is de krachtigste motivatiebron. De afgelopen 

decennia is de werknemer gewend geraakt dat er  

ruime sociale voorzieningen en verzekeringen waren 

die hem financieel helpen als hij langdurig arbeids-

ongeschikt wordt. De laatste 10 jaar is dit behoorlijk 

veranderd. Alleen, de werknemer weet dit vaak nog 

niet, of hij realiseert zich de gevolgen niet goed. Als  

de werknemer wordt voorgerekend wat de financiële 

gevolgen zijn van zijn arbeidsongeschiktheid 

gedurende de eerste twee ziektejaren en de WGA-

periode, dan schrikt hij. Het inkomen daalt in het 

tweede jaar al snel van 100% naar 70% (afhankelijk  

van de cao of afspraken die de werkgever gemaakt 

heeft met zijn werknemers) en in de WGA-periode  

kan het inkomen verder dalen naar bijstandsniveau.  

Het financiële ‘spook’ dat in de verte lonkt is niet 

rooskleurig.

‘Werken is het beste medicijn  

om weer arbeidsgeschikt te worden’

De financiële situatie van de werknemer zal zeker 

kunnen motiveren, maar nog veel belangrijker acht ik 

het dat de werknemer aan het werk is. De krachtigste 

motivatiebron is de werknemer duidelijk maken dat 

werk belangrijk voor hem is: 

• Werken biedt financiële zekerheid.
• Werken biedt ontplooiingsmogelijkheden.
• Werken geeft arbeidsgeluk.
• Werken biedt de mogelijkheid om contacten  

op te doen.

Werk is de beste sociale uitkering!

Werken is belangrijk voor je identiteit, het bepaalt  

voor een deel wie je bent. Als het lukt om werknemers 

dit in te laten zien, is de stap naar het accepteren van 

passende arbeid een stuk kleiner geworden. En als de 

werknemer weer een baan heeft gevonden die bij  

hem past, kan hij altijd vanuit deze baan weer verder 

solliciteren naar ander werk. Werken is het beste 

medicijn om weer arbeidsgeschikt te worden. n
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Actueel Oordeel geeft  
een compleet beeld over  
de samenwerking tijdens  
het re-integratietraject

Re-integratie niet vrijblijvend
Het moeten volgen van een formele route en  

het met een handtekening bekrachtigen van  

de gemaakte afspraken, benadrukt dat een  

re-integratie geen vrijblijvendheid kent. Misschien 

is dat wel de reden dat het wel eens minder soepel 

verloopt. De Wet van Maier (E=k x A) leert ons dat 

het effect van een bepaald beleid (E) gelijk is aan  

de kwaliteit van dat beleid (k) maal de acceptatie 

ervan (A). Wanneer we iets moeten neemt de 

acceptatie af en is het effect nihil. De weerstand 

groeit, de emoties nemen toe en voor je het weet 

loopt er naast de re-integratie een parallel traject 

met bemiddeling om het ontstane conflict tussen 

werkgever en werknemer op te lossen. 

Deze dynamische omgeving, met aan de ene kant  

de strakke structuur van wetgeving en RIV-toets en 

aan de andere kant de wisselende sentimenten en 

belangen van mens en organisatie, heeft een sterke 

aantrekkingskracht op professionals als case-

managers en bedrijfsartsen. Want saai is het nooit.

Een goed moment om eens rustig terug te kijken  

op het gelopen re-integratietraject en de samen-

werking tussen werkgever en werknemer te 

beschouwen, is het moment van het Actueel 

Oordeel. In een Actueel Oordeel beschrijft de 

bedrijfsarts het verloop van de re-integratie en de 

actuele stand van zaken. Dat gebeurt ruim voordat 

Er is zelfs aanleiding geweest om wetgeving te 

maken om de samenwerking tussen werkgever en 

werknemer te borgen. In het Burgerlijk Wetboek 7 

staan regels die gevolgd moeten worden bij 

re-integratie. En ook de Wet verbetering poort-

wachter bevat een aantal verplichte acties die 

moeten bijdragen tot het gezamenlijk volbrengen 

van een re-integratietraject op het moment dat  

een werknemer door ziekte niet meer in staat is  

de bedongen arbeid te verrichten.

Zo kunnen er alleen maar re-integratietrajecten 

worden uitgevoerd, wanneer werkgever en 

werknemer daar eerst samen afspraken over 

hebben gemaakt en deze gemaakte afspraken zijn 

vastgelegd in een speciaal voor dat doel ontworpen 

document. Dit document, het Plan van Aanpak, 

wordt bij overeenstemming over de te nemen 

stappen door de werkgever en de werknemer 

beiden ondertekend. 

Auteur: Frans van den Nieuwenhof, 

directeur VerzuimConsult

Een goede samenwerking tussen werkgever en 

werknemer is een van de belangrijkste voorwaarden 

voor het slagen van re-integratietrajecten. De 

vanzelfsprekendheid van deze voorwaarde is in  

de dagelijks praktijk echter minder voor de hand 

liggend dan men zou verwachten. 
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een aanvraag voor een WIA-uitkering wordt 

ingestuurd door de werknemer, of wanneer een 

werknemer nog arbeidsongeschikt is op datum 

einde arbeidsovereenkomst (Ziek Uit Dienst). Het 

Actueel Oordeel is onderdeel van het re-integratie-

verslag en bevat om die reden geen medische of 

privacygevoelige informatie. 

Het resultaat telt
Het UWV beoordeelt het re-integratieresultaat in 

relatie tot de oorzaak van het verzuim en de daarin 

gezette stappen. Het gevolgde proces is daarbij 

ondergeschikt aan het resultaat. Het resultaat telt.

Bij onvoldoende resultaat worden de verrichte 

activiteiten en de argumenten bij het nalaten 

daarvan, streng beoordeeld (loonsanctie). 

Aangetoond zal moeten worden waarom er, 

ondanks ziekte, niet (volledig) wordt gewerkt. 

De bewijslast ligt hierbij bij werkgever, werknemer 

en in het verlengde daarvan de bedrijfsarts, case-

manager en/of arbodienst. 

Maar al te vaak blijkt dat een goede samenwerking 

tussen werkgever en werknemer niet alleen een 

belangrijke voorwaarde is voor het slagen van het 

re-integratietraject. Het vergroot ook de effectiviteit 

van de re-integratie en zal bij langdurende trajecten 

schade voorkomen. Minder loonsancties voor werk-

gevers en minder verlies van werk en inkomen voor 

werknemers. 

Kies dan voor de opleiding   

Post Bachelor Register 
Arbeidsdeskundige 

Arbeidsdeskundige worden?

• Conform het nieuwste curriculum 
arbeidskundige opleidingen (CADO)

• Geaccrediteerd door Hobéon SKO en  
CPION/Stichting Post HBO Nederland

• Topdocenten met veel prakijkervaring
• Veel aandacht voor de financiële door-

vertaling van het AD-werk

Schrijf nu in voor 2016
In februari 2016 starten we met een nieuwe 
groep. Kijk op de website voor actuele data  
en prijs. Bij CS Opleidingen krijgt u de beste 
prijs-kwaliteitverhouding.

Voor meer informatie en inschrijven: 

www.cs-opleidingen.nl
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 ‘Artikel 628:  

geen werk, toch loon‘

Ik ben net terug van vakantie en 

zoonlief zit aan zijn huiswerk. Hond 

Saartje kijkt vragend omhoog of er 

misschien nog een extra rondje inzit, 

maar ik schuif de stoel wat verder  

aan voor de meest ergonomisch 

verantwoorde column-schrijfhouding. 

De kop zakt, met de reebruine ogen  

op standje ultra-zielig, misprijzend 

terug op de voorpoten. “Pa?”, klinkt 

het uit de andere kamer, “als kind  

moet ik verplicht naar school hè?  

Maar als ik nou vind dat de school niet 

zo goed functioneert, dan hoef ik toch 

niet te gaan?” Lastig die pubers, altijd 

op zoek naar de grenzen van wat wel  

en niet kan met de puber-TomTom 

meestal op een navigatiestand die  

hier ver overheen gaat.

Socratische methode
Niet meteen reageren maar eerst vragen, de 

Socratische methode: “Wanneer vind je dat de 

school dan niet zo goed functioneert zoon?” Geen 

blik van twijfel, geen aarzeling maar een stevig en 

steekhoudend antwoord: “Nou pa, bijvoorbeeld de 

juf van Duits, die is er eigenlijk meer niet dan wel, 

ze is echt vaak ziek. En zo zijn er wel meer leraren 

vaak niet. De school heeft geen andere leraren en 

dus krijgen we dan geen les. Dat is best raar, want  

ik moet verplicht naar school maar mijn leraren dus 

niet.” Dag Socratische methode, overschakelen naar 

een antwoord dat niet echt verder komt dan een 

constatering; “Tja jongen, ik weet dat dat niet 

eerlijk voelt maar toch moet je ook dan naar school.” 

Nu is er wel een blik van twijfel en aarzeling: Oké, 

het antwoord van m’n vader zal best kloppen en ook 

al ben ik pas 13, toch voelt het oneerlijk verdeeld en 

dus niet goed.

Inmiddels ben ik zelf in de 50 maar ik herken de 

twijfel en aarzeling van mijn zoon nog dagelijks.  

Een mooi voorbeeld hiervan is de wijze waarop  

in de toekomst werknemers (vooral die met een 

tijdelijk contract) in de ogen van ‘Den Haag’ moeten 

worden beschermd. Laat als lezer de volgende 

zinnen eens goed tot u doordringen: 

(1) Geen loon is verschuldigd voor de tijd 

gedurende welke de werknemer de bedongen 

arbeid niet heeft verricht.

(2) De werknemer behoudt het recht op het naar 

tijdruimte vastgestelde loon indien hij de 

overeengekomen arbeid niet heeft verricht 

door een oorzaak die in redelijkheid voor 

rekening van de werkgever behoort te komen.

Sociale zekerheid en 
sociale redelijkheid
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Geen werk, geen loon vervalt
Voor de kenners: (1) is artikel 627 BW Boek 7 en  

(2) is artikel 628 lid 1 uit hetzelfde boek. Om tot 

echte bescherming van de (tijdelijke) werknemers 

te komen zal artikel 627 per 1 april 2016 (nee, dit is 

geen grap) komen te vervallen. Blijft dus over 628 

lid 1 (en de rest) waarbij de werkgever in de nieuwe 

formulering maar moet gaan aantonen dat hij niet 

hoeft te betalen omdat de oorzaak in redelijkheid 

voor rekening van de werknemer behoort te komen. 

De nieuwe formulering van 7: 628 BW wordt:

dus de kans op een burn-out kleiner worden. En we 

krijgen geen Duits meer, want de school moet haar 

wel betalen omdat de oorzaak in redelijkheid voor 

rekening van de school komt. Lachen pa, ze was er 

nooit en nu is de werkdruk te hoog. Jij weet hier 

toch veel van pa, wat denk je, is het nog wel handig 

voor scholen om leraren in dienst te nemen en moet 

ik nu nog steeds verplicht naar school?”

Het is maar een voorbeeld, gewoon verzonnen en 

het zal toch vast niet zo zijn dat er in de toekomst 

standaarddocumenten op internet staan voor het 

benoemen van oorzaken die in redelijkheid voor 

rekening van de werkgever behoren te komen. Vast 

niet, toch? Het zal toch ook niet zo zijn dat we door 

dit soort extra beschermende maatregelen in 2020 

meer dan 2 miljoen zzp’ers hebben, toch?

 ‘Ik betwijfel of  het vervallen van artikel 

627 redelijk is voor de werkgever‘

‘De werkgever is verplicht het naar tijdruimte 

vastgestelde loon te voldoen indien de werknemer  

de overeengekomen arbeid geheel of gedeeltelijk 

niet heeft verricht, behoudens voor zover de 

werknemer de overeengekomen arbeid niet heeft 

verricht door een oorzaak die in redelijkheid voor 

rekening van de werknemer behoort te komen.’

De algemene gedachte in Den Haag is dat deze 

wetsverbetering gunstig zal uitpakken voor de 

bescherming van werknemers, arbeidsmigratie, 

re-integratie, etc. Ik denk dat deze nieuwe regeling 

inderdaad een uitbreiding is voor de sociale 

zekerheid van werknemers. Ik betwijfel echter of de 

regeling ook sociaal redelijk (voor de werkgever) is. 

Het zal vast niet zo bedoeld zijn, maar ik zie al  

voor me dat mijn zoon volgend jaar april met het 

volgende verhaal thuis komt. “Pa, we krijgen dit  

jaar geen Duits meer van onze lerares. Ze heeft  

de school een werkdocument gegeven waarin de 

verbeterpunten staan zodat de werkdruk wordt 

verminderd en daardoor zou dan de werkstress en 
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Verbetering behandeling Benutting mogelijkheden

Type werkende Onderzochte klachten Verzuimduur bij aanmelding

“De resultaten van dit onderzoek indiceren dat re-integratie bij problematisch ziekteverzuim vraagt om 
een samenhangende aanpak in de driehoek zorg, werk en inkomen. Het gaat immers niet alleen om 
behandeling van gezondheidsklachten, maar ook en vooral om vergroting (en behoud) van belastbaar-
heid ten behoeve van arbeidsparticipatie en benutting van mogelijkheden voor loonvormende arbeid. 
Multidisciplinaire diagnostiek met een gecombineerd behandel- en belastbaarheidsadvies kan in 
stagnerende verzuimdossiers duidelijkheid bieden over de juiste oplossing. Hoewel er op basis van de 
data en de beperkingen van de onderzoeksopzet geen harde conclusies getrokken kunnen worden over 
de effectiviteit van het adviestraject, wijzen de resultaten op een meerwaarde van een adviestraject bij 
problematisch verzuim.”

Evaluatie van arbeidsgerelateerde 
medische adviestrajecten

Studie Celsus Academie/Radboudumc  
in opdracht van ministerie SZW, juni 2015

Studie van 2.595 dossiers met problematisch ziekteverzuim (definitie STECR werkwijzer 2004).

In de helft van de gevallen is sprake 
van geen adequate behandeling. 
Dat varieert van geen behandeling 
tot onder- of overbehandeling.

In tweederde van de gevallen werkt  
betrokkene (nog) niet terwijl er geen 
sprake is van ernstige re-integratie-
belemmerende medische beperkingen.
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53%
wijziging van 
behandeling 

71%
kan opstarten in 
passend werk 

Herstel en re-integratie Klanttevredenheid

Gemiddeld zit er 9 maanden tussen 
aanmelding adviestraject en betermel-
ding (o.b.v. volledig herstel).
Reintegratiebelemmerende factoren:  
verstoorde arbeidsverhouding, beperkte  
arbeidsmogelijkheden in combinatie met  
hoge leeftijd bij 2e spoor trajecten.

Verwijzers zijn positief over de bijdrage van 
het adviestraject. De respons van cliënten 
varieert. Uitzendkrachten zijn gemiddeld  
vaker geheel of gedeeltelijk arbeidson-
geschikt, vaker negatief over uitkomsten 
adviestraject en rapporteren vaker een 
toename van zorggebruik.

83%
leidt tot beter-
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Lees het volledige onderzoeksrapport op www.ergatis.nl
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Re-integratieRecht en 
Re-integratieKunde

immers met zeer grote bedragen af. Werkgevers en 

verzekeraars handelen te weinig op basis van een 

kosten/baten-analyse op macroniveau en blijven 

hangen in een fixatie op de Prijs van een Trajectje. 

Ook dat doet de Re-integratiekunde geen goed. 

Re-integratieRecht rondom Handhaving 
Een probleem wat wij vaak tegenkomen is dat het niet 

eenvoudig is om (ex-) werknemers, die niet willen, 

zodanig in beweging te krijgen dat ze – gedwongen – 

wel willen. Of de consequenties moeten dragen van 

niet-willen. Het systeem en de cultuur in Nederland 

dragen niet bij aan veel beweging op dit punt. We 

hebben een uitdrukkelijke mening tijdens de borrel 

maar ‘als puntje bij paaltje’ komt, zijn er weinig 

medestanders. 

Het zijn natuurlijk vaak ook geen leuke situaties. 

Iemand, die al 4 jaar WGA heeft, 3 behandelingen heeft 

gevolgd en waarvan het UWV blijft stellen, dat er geen 

IVA-recht kan zijn voordat behandeling 4 is ingezet en 

afgerond. Het belang van de werkgever is groot: het 

bespaart eventueel 6 jaar WGA, toch zo´n € 100.000. 

Wie neemt de stap tot aanzeggen van de noodzaak tot 

behandeling? Wie regelt de behandeling? Wie neemt 

de stap naar stopzetten van de uitkering? 

Een werknemer, die vanwege gedragingen op staande 

voet ontslagen wordt, maar toch bij het UWV een ZW 

Flex toegekend krijgt, die de werkgever mag betalen tot 

en met de WGA Flex aan toe. Hoe gek kan het zijn en 

hoe draai je de Toerekening terug?

Wij zien in de praktijk, dat er op het aspect van Hand-

having hiaten zijn ontstaan, doordat Re-integratieRecht 

haar wortels heeft in meerdere rechtsgebieden: 

arbeidsovereenkomstenrecht, sociale verzekeringsrecht 

en sociale voorzieningenrecht. Verder zou het goed zijn 

als we bij de oplegging van maatregelen meer moed 

opbrengen om wel gedurfde stappen te zetten i.p.v. te 

handelen vanuit angst, die leidt tot kostbare verlamming.

Belangenanalyse Re-integratiekunde 
Zoals altijd is het essentieel om te analyseren wie welke 

belangen heeft. De werknemer heeft een nadrukkelijk 

financieel belang. Als de werknemer dat belang  

veiliggesteld ziet (eerst 104 weken loondoorbetalings-

verplichting en dan in een groot deel van de gevallen 

een WGA-uitkering van 70% van het laatstverdiende 

salaris) is het niet meer dan logisch dat je geen 

wonderen van diens ambitie tot re-integratie kunt 

verwachten. Voeg daar aan toe de houding van de 

gemiddelde nieuwe baas, die niet zit te wachten op  

een werknemer met een vlekje. Nog een negatieve 

prikkel.

Ik ben zelf gewend - al 20 jaar inmiddels – grotendeels 

te werken op basis van Betalen bij Succes. Ik word dus 

niet betaald alleen om dat ik maar wat doe, zonder 

verbinding met Resultaat. In al die jaren heb ik al veel 

re-integratiebedrijven voorbij zien komen. Velen 

daarvan zijn m.i. meer verworden tot Trajectverkopers 

dan Toegevoegde-waarde-leveranciers. Helaas.

Deels is het begrijpelijk, omdat het daadwerkelijk 

ongelooflijk moeilijk is om Tegen De Stroom In te 

moeten roeien. Aan de andere kant zit daar juist ook 

een grote uitdaging in. Bovendien: als het lukt, mag 

het mijns inziens ook wat kosten. De schadelast neemt 

Eric W
onnink, D

irecteur ZW
 C

ontrol, W
G

A
 C

ontrol, Loonsanctie.nl

Waarom verlopen re-integratietrajecten vaak zo 

moeizaam? Wat zijn de belangrijkste succesfactoren 

van re-integratie? En wat zijn belemmerende factoren? 

‘We moeten meer moed opbrengen 

gedurfde stappen te zetten’
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Elke re-integratie is een kwestie 
van geleidelijk opbouwen

De opbouw gebeurt dus in kleine stappen, maar de tijd 

tot de volgende stap moet niet te lang duren. Vaak 

houdt een werknemer vol dat hij maar vier uur kan 

werken. Dan zeg ik op zeker moment: “Wat gebeurt  

er als je vier uur en een kwartier werkt? Er zit toch een 

stijgende lijn in?” Laat nooit iemand maandenlang halve 

dagen of 50% werken. Ik ken geen medische kwaal 

waarbij je wel vier uur kunt werken en niet vier uur  

en een kwartier.

Stokt de re-integratie? Check de doelen!
Als een werknemer langere tijd wel vier uur kan 

werken en niet verder opbouwt, is het van belang om 

het re-integratiedoel maar eens te checken. Nogmaals: 

bij elke kwaal is het mogelijk geleidelijk, dus in kleine 

stapjes, op te bouwen. Maak desnoods de stapjes nog 

kleiner. Is er langer dan twee maanden geen opbouw, 

dan klopt er iets niet. Waarschijnlijk hebben werkgever 

en werknemer dan niet hetzelfde re-integratiedoel voor 

ogen. Van groot belang is dan dat er weer bevestiging 

komt over wat het doel van de werkgever is en wat het 

doel van de werknemer is. Als bedrijfsarts vraag ik 

hierop door, voorbij het sociaalwenselijke antwoord. 

Als iemand langere tijd uit de roulatie is  
en inmiddels aan de beterende hand, zal  
de re-integratie vaak beginnen met een 
opbouwtraject. Zo kan de werknemer 
stapsgewijs zijn gewenste einddoel bereiken. 
Mijn stelling is dat elke re-integratie een 
kwestie is van geleidelijk opbouwen. Je  
kan de stapjes altijd zo klein maken dat de 
werknemer ze kan zetten.

Het re-integratietraject loopt natuurlijk het beste  

als werkgever en werknemer samen achter het  

doel staan. Soms sturen ze een Plan van Aanpak naar  

me toe met de vraag ‘of het zo goed is’. Ik vind het 

altijd goed, zolang ze dat samen in overleg hebben 

opgesteld. Ze kennen elkaar soms al 20 jaar, dat is 

langer dan dat ik de werknemer ken. Ik hoef daar 

geen toestemming voor te geven. 

Onlangs nog had ik een werknemer die graag weer  

een uurtje wilde opbouwen (werkt nu 75%). De 

leidinggevende had hier moeite mee, omdat hij 

bang was dat er een terugval zou optreden. Dus 

vroeg de werknemer aan mij of ik goedkeuring aan 

de opbouw wilde geven. Dat doe ik altijd als de 

werknemer met een voorstel komt: niemand kan  

de pijn beter voelen dan de patiënt zelf. Mijn tip aan 

leidinggevenden is dan ook: vraag wat iemand kan. 

Dat kunnen ze vrij goed aangeven, misschien wel 

beter dan de dokter. 
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Opbouw met klachten
Voor de opbouw is het niet noodzakelijk dat 

iemand klachtenvrij is. Ik zie veel mensen door  

een maandenlange medische molen gaan, op zoek 

naar de oorzaak van bijvoorbeeld rugpijn. Eerst  

de huisarts, dan naar de fysiotherapeut, dan toch 

maar een scan en dan twee maanden wachten  

op de uitslag. Vaak is er wel pijn maar kan er geen 

duidelijke diagnose gesteld worden. Of er kan wel 

een diagnose gesteld worden, maar is er geen 

behandeling. Of de behandeling is niet effectief. 

Of de behandeling is rustig aan bewegen, maar  

niet belasten. 

Het gaat uiteindelijk om de vraag: wat kun je nog 

wel? Als een werknemer stelt dat hij niet kan 

opbouwen omdat hij pijn heeft, vraag ik wat hij 

thuis dan allemaal doet. Vaak blijkt dan dat hij nog 

heel wat kan. En ook al is dat niet veel, hij kan 

meestal wel naar het werk toe komen om een kopje 

koffie te drinken. Als iemand al langer dan drie 

maanden pijn heeft, is de kans klein dat dat de 

volgende dag weg is, of de volgende week. Dan  

stel ik voor om te gaan opbouwen met pijn. Als het 

opbouwen lukt, heb je over een maand misschien 

nog dezelfde pijn, maar werk je wel. Als het doel  

is ‘Terugkeer naar eigen werk’, dan moet je ooit 

opbouwen anders haal je je doel niet. Bovendien: 

bij thuisblijven wordt de pijn ook niet minder.

In overleg met werknemer
Het opbouwschema stel ik in overleg met de 

werknemer op. Mijn eerste vraag aan hem is wat 

voor hem een logische eerste stap is. Dat voorstel 

halveer ik dan meestal, maar de eerste stap kan  

altijd een bezoekje aan het werk zijn. Vervolgens 

overleggen we over de tweede en derde stap.  

Zo wordt het stappenplan meestal wel duidelijk. 

Daarna komt de vraag: om de hoeveel tijd wil je  

een stap zetten? Elke dag? Elke week? Elke twee 

weken? En de laatste vraag is: wanneer zet je de 

eerste stap? Met deze vragen ligt het opbouw-

schema vast. Vervolgens komt het aan op uitvoeren, 

bewaken en opkomende problemen oplossen.

Hoewel veel werknemers in eerste instantie  

zeggen dat ze geen idee hebben hoe lang hun 

re-integratie gaat duren, kunnen ze dat meestal  

vrij precies aangeven. En bijna altijd is dat langer 

dan een maand, maar niet langer dan drie maanden. 

Als ze verwachten dat het langer dan een half jaar 

duurt, gaan we samen kijken of dat sneller kan.  

Op deze manier maak je de werknemer zelf 

verantwoordelijk voor het re-integratieproces  

en moet hij met een verklaring komen als het  

eerste schema niet gehaald is.

Kortom, de ingrediënten voor de beste  

re-integratiestrategie zijn: 
• Leidinggevende en werknemer zijn het steeds 

eens over het doel.
• Werkbezoek wordt gestimuleerd.
• Opbouw in stapjes. Desnoods heel kleine stapjes, 

maar wel gestaag verder.
• Bij problemen en stagnatie overleg en bijstelling. 

 

Elke re-integratie eindigt in een  
van de volgende doelen:

 1 Voltijds terug in eigen werk

 2 Gedeeltelijk terug in eigen werk 

  (minder uren)

 3 Ander werk bij eigen werkgever (spoor 1)

 4 Werk bij andere werkgever (spoor 2)

 5 Niet meer werken (pensioen, uitkering) 

‘Voor de opbouw hoeft iemand  

niet klachtenvrij te zijn’
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Baas, veeg je mijn 
snotneus even af?

Een goede verzuimaanpak bespaart geld en voorkomt 
slepende emotionele kwesties op het werk. Iemand die 
twee jaar verzuimt, kost alleen aan begeleiding al snel  
€ 15.000. Tel daarbij de loonkosten, kosten voor vervanging 
en immateriële schade op en de conclusie is onomstotelijk: 
voorkomen is goedkoper dan genezen. Bewust van de 
enorme financiële risico’s wapenen werkgevers zich 
massaal tegen verzuim. Grote bedrijven proberen met man 
en macht werkstress te verminderen, om zo peperdure 
burn-outs te voorkomen. De vitaliteitsprogramma’s 
schieten als paddenstoelen uit de grond. Werknemers 
kunnen gratis gebruikmaken van sportfaciliteiten, krijgen 
een massage op hun werkplek, kunnen starten met een 
stoppen-met-rokentraject en ga zo maar door. Stuk voor 
stuk waardevolle thema’s, toch raakt geen van allen de  
kern van verzuim.

Auteurs: Ruud Jan Verhoeff                                               Cindy van der Linde, KRACHTinwerk 

Onderzoek laat zien dat psychisch verzuim in negen van 

de tien gevallen grotendeels privégerelateerd is. Vaak 

zien we een combinatie van problemen in de driehoek 

wonen, werken en wederhelft. Met alle prikkels die we 

krijgen, moeten we ieder uur van de dag zinvol invullen 

met ons gezin, werk, hobby’s en on- en offline sociale 

contacten. Stel je voor dat je naast de dagelijkse prikkels 

en prestatiedruk op je werk, een kind met ADHD hebt, 

je partner werkloos thuis zit, je ouders stevige mantel-

zorg nodig hebben en je zelf van al die stress ’s nachts  

al weken geen oog meer dicht doet. Zou jij jezelf 

ziekmelden? 

Investeren in het verminderen van werkstress en  

het boosten van gezondheid is goed, het raakt  

alleen niet de kern van het probleem. Vitaliteits-

programma’s activeren werknemers bij (dreigend) 

verzuim namelijk niet om in beweging te komen  

en eigen verantwoordelijkheid te pakken. Blijkbaar 

creëerden we een systeem, waarin sommige 

mensen berekenend misbruik maken van hun 

verworvenheden. Terwijl je echt niet topfit en 

psychisch in orde hoeft te zijn om te kunnen 

werken. Verzuim mag geen vluchtroute zijn die 

directe gevolgen heeft voor je werkgever, collega’s 

en jezelf. 

Verantwoordelijkheid bij Jan en alleman 
‘Het systeem’ maakt verzuim een lastig thema.  

Onze mistige wet- en regelgeving doet ook een duit 

in het zakje. Allerlei regeltjes maken het onmogelijk 

problemen bij de wortel aan te pakken. Zo verbiedt 

de Wet Bescherming Persoonsgegevens een 

bedrijfsarts man en paard te noemen in het verzuim-

‘Vitaliteitsprogramma’s raken  

niet de kern van het probleem’
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rapport. Werkgever en verzekeraar moeten het doen 

met wazige termen als ‘beperkt in bukken, tillen, lang 

staan, duwen en trekken’ (rugklachten) en ‘energetisch 

beperkt’ (moe). Zulke spelregels maken het vrijwel 

onuitvoerbaar om met iemand in gesprek te gaan over 

zijn klachten. Als je niet mag weten dat iemand last  

van zijn rug heeft, hoe kun je zijn werk(-plek) dan 

aanpassen?! 

In het oerwoud van verzuim lijken we de regie volledig 

kwijt. We hebben de mond vol van eigen verantwoor-

delijkheid van de werknemer, terwijl de praktijk leert 

dat deze bij Jan en alleman ligt. Na zes weken verzuim 

verschijnen bedrijfsarts, mensen van de arbodienst, 

re-integratiespecialisten, arbeidsdeskundigen en 

verzekeringsgeneeskundigen ten tonele. Uiteindelijk  

is daar ook het UWV. Alsof dat nog niet genoeg is, 

bemoeien gaandeweg ook de huisarts, specialisten  

en andere interventiepartijen zich ermee. Nu de 

werknemer door de bomen het bos niet meer ziet, 

verwachten we dat hij actief re-integreert en herstelt. 

Drama. Zeker doordat het systeem vooral in 

beperkingen denkt en nauwelijks naar mogelijkheden 

kijkt. In de zogenaamde Functionele Mogelijkheden 

Lijst (FML) staat vooral wat iemand niet kan?! Deze 

wirwar van spelregels en betrokkenen leidt snel tot 

(onbedoelde) verkeerde adviezen, die de arbeids-

productiviteit juist belemmeren en notabene tot 

ziekmelding leiden. Een voorbarige diagnose ‘burn- 

out of overspanning’ kan grote effecten hebben. De 

verzuimer belandt gemakkelijk in een eigen circuit  

en zie dan als leidinggevende maar eens inzicht en 

beweging in de situatie te krijgen. 

Leg de bal bij werknemers 
Succesvolle verzuimaanpak gaat over regie en 

verantwoordelijkheid. Maar bij wie ligt die? Bij de 

werkgever? Die verzekert zich steeds vaker tegen de 

kosten van verzuim. In plaats van de bal meer bij de 

werknemer te leggen, zien werkgevers zich min of 

meer gedwongen hun werknemers te verzorgen. Nog 

even en de baas mag de snotneus van zijn personeel 

afvegen. Dat kan niet de bedoeling zijn. Wij pleiten 

ervoor de verzuimer zelf meer verantwoordelijk te 

maken voor zijn verzuim. Dat doen we ook bij zelf-

standig ondernemers. Zij denken wel twee keer na 

voordat ze verzuimen. Een dag niet gewerkt, is een  

dag niet verdiend. 

Elkaar aanspreken 
Naast het pakken van verantwoordelijkheden gaat 

verzuimaanpak over elkaar aanspreken op verant-

woordelijkheden. Wij treffen maar weinig organisaties 

waarin dit vanzelfsprekend is. We zien mensen in een 

verzuimsituatie te vaak aanmodderen, zonder dat ze 

effectieve ondersteuning krijgen. Werknemer ziet op 

den duur geen weg meer terug en werkgever ervaart 

dat hij niet meer kan sturen. De problemen worden 

alleen maar erger en mensen gaan haast geruisloos van 

kort naar langdurig verzuim en van spoor 1 naar spoor 2. 

Dan is de enige gang nog de uitgang. 

Terwijl je als werkgever een ziekmelding die voort lijkt 

te komen uit een vluchtroute niet zomaar als een ziek-

melding hoeft te accepteren. Kies voor een time-out en 

ga eerst in gesprek met de werknemer. Of stuur hem 

dezelfde dag nog door naar de bedrijfsarts, zodat deze 

kan bepalen of de werknemer ziek is. Beter is nog om al 

eerder het gesprek aan te gaan. Waarom accepteren we 

schulden of een loonbeslag als reden voor verzuim? Is 

het niet logischer dat we de medewerker vragen hoe hij 

zijn schulden denkt te hanteren of op te lossen, zodat ze 

geen effect hebben op zijn prestaties en zijn werk? 

Voor de duidelijkheid: iemand aanspreken op zijn eigen 

verantwoordelijkheid is niet bedoeld om te pesten. 

Integendeel. Werkgevers hebben het recht én de plicht 

met de werknemer in gesprek te gaan over zijn gedrag. 

Dat is in ieders belang.

Op hetzelfde spoor 
Ergens zijn we de grip verloren. Als we niet oppassen, 

blijven we naar elkaar kijken en verzanden we in het 

juridiseren van verzuim. Het is hoog tijd het systeem 

aan een kritische blik te onderwerpen. Laten we de 

werknemer meer verantwoordelijk maken voor zijn 

verzuim en als werkgever en werknemer samen 

afspraken maken over hoe we met elkaar omgaan. 

Waarom zeggen we het niet tegen elkaar als ons iets 

niet bevalt of als we ergens mee zitten? Alleen zo 

kunnen werkgever en werknemer verzuim samen 

vroegtijdig voorkomen. Door niet in verzuim te denken, 

maar in inzetbaarheid. Door samen te zorgen voor een 

goed functionerende organisatie, waarin mensen  

weten wat ze van elkaar verwachten en hier op een 

professionele manier invulling aan geven. Niet omdat 

het moet, maar omdat je het wilt. De vraag is dus niet in 

welk spoor iemand zit, maar of we op hetzelfde spoor 

zitten.
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Welke psychische  
factoren zijn van invloed 
op re-integratie?

Auteurs: Suzanne Leeuwenburgh                                          Rachel Mokveld, Het Blikveld

Er zijn tal van factoren van invloed op het re-integratie-
proces, waardoor dit niet altijd even soepel verloopt en 
zelfs behoorlijk ingewikkeld en complex kan zijn. Denk 
hierbij aan medische, psychische, sociaaleconomische, 
omgevings- en werkgerelateerde factoren. Vanuit onze 
expertise besteden we in dit artikel vooral aandacht  
aan de psychische factoren die van invloed zijn op het 
re-integratieproces.

Wanneer iemand uitvalt als gevolg van psychische 

klachten, wordt er direct aangestuurd op een 

psychologische interventie om klachten te reduceren  

en de belastbaarheid van deze persoon te vergroten. 

Maar ook als de reden voor verzuim niet direct op het 

psychische vlak ligt, kunnen psychische factoren de 

re-integratie belemmeren. We noemen de belangrijkste 

factoren voor de voortgang in het proces.

Zingeving
Mensen werken niet (meer) alleen om inkomsten  

te vergaren, maar ook om zichzelf te ontplooien, 

richting en zin te geven aan hun leven. Bij re-integratie 

na een (langere) periode van verzuim, is de richting die 

arbeid geeft aan een mensenleven vaak gigantisch 

veranderd. Iemand heeft bijvoorbeeld een andere rol/

plaats gekregen in een team, iemand kan niet meer 

functioneren op het oude niveau, heeft bepaalde 

aanpassingen nodig in het werk of is zelfs ongewild  

een geheel nieuwe richting ingeslagen. Het is dan ook 

belangrijk om goed te onderzoeken op welke manier  

de werknemer die veranderingen kan inpassen in zijn  

of haar mogelijkheden.

Acceptatieproblematiek
Zeker wanneer een medewerker zijn eigen werk niet 

meer uit kan voeren en uit moet kijken naar iets anders, 

is het belangrijk om aandacht te besteden aan het 

verwerkingsproces (vergelijkbaar met rouw). Zonder 

een goed verwerkingsproces is het moeilijk om met  

een open blik naar andere mogelijkheden te kijken.  

Dat betekent overigens niet dat de heroriëntatie op de 

arbeidsmarkt niet opgestart kan worden; door het in 

kaart brengen van iemands competenties en vaardig-

heden kan het zelfvertrouwen opgebouwd worden.  

En door de vertaalslag naar mogelijkheden te maken, 

eventueel met korte snuffelstages, kan de interesse in 

en het enthousiasme voor andere werkzaamheden 

bijdragen aan de verwerking.

Copingstijl
Ook de manier waarop iemand met vervelende 

gebeurtenissen of problemen omgaat, speelt een 

cruciale rol in het re-integratieproces. Er zijn mensen 

die zich volledig door problemen in beslag laten nemen, 

zich afzonderen, zaken somber inzien en de kans lopen 

depressieve klachten te ontwikkelen. Ook zijn er 

mensen die op zoek gaan naar afleiding, extra veel  

gaan eten of drinken of vervelende gebeurtenissen 

vermijden. Hierdoor kunnen problemen zich verder 

opstapelen en is er een risico op het ontwikkelen van 

verslavingsproblematiek. 

De meeste mensen beschikken over verschillende 

manieren om met problemen om te gaan. Het meest 

effectief zijn relativeren, positief herinterpreteren, 

openstaan voor steun en advies van anderen en het 
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actief aanpakken van problemen. Beschikt een 

medewerker over weinig effectieve copingstijlen, dan 

is het belangrijk om hem hier inzicht in te geven. Geef 

hem handvatten hoe hij anders tegen een situatie aan 

kan kijken en deze anders aan kan pakken.

Zelfvertrouwen
In het proces van verzuim en re-integratie raakt het 

zelfvertrouwen niet zelden in de knel; als het vóór het 

verzuim al positief was. Er zijn grofweg twee manieren 

waarop mensen kunnen reageren. Een medewerker kan 

de eigen beperkingen ontkennen en deze compenseren 

door zich zelfverzekerd te presenteren. Hij wil niet 

inzien dat hij bijvoorbeeld niet meer op het oude  

niveau kan functioneren en wil vasthouden aan het 

functioneren en de ‘status’ van vóór het verzuim. 

Hierbij is het in de begeleiding van de medewerker 

belangrijk om iedere stap die gezet wordt goed te 

kunnen onderbouwen. Haak in op zaken die goed gaan 

en denk op constructieve wijze mee over zaken die 

minder goed verlopen (benoemen van concrete 

mogelijkheden en oplossingen). 

Er zijn ook medewerkers die de eigen onzekerheid  

juist bepalend laten zijn in hun doen en laten. Er 

ontstaat faalangst, angst om anderen teleur te stellen  

en angst voor verandering. Ook kan angst voor terug-

val of terugkeer van klachten een rol spelen. Het kan 

dan helpen waardering uit te spreken, veiligheid te 

creëren en de eigen kracht en competenties te laten 

ervaren door kleine stapjes te zetten. 

Cultuurgebonden aspecten
De manier waarop iemand met tegenslagen of 

kwetsbaarheden omgaat én deze aan de omgeving laat 

blijken, wordt deels ingegeven door de cultuur die deze 

persoon van huis uit mee heeft gekregen. In sommige 

culturen ligt er een taboe op psychische klachten, met 

als gevolg dat deze middels psychosomatische en 

cognitieve klachten tot uiting komen. Het signaleren 

van de onderliggende psychische component wordt 

hierdoor moeilijk. Inzet van een psycholoog die bekend 

is met de culturele achtergrond is in dergelijke situaties 

waardevol. 

Relatie werkgever-werknemer
Binnen een re-integratietraject heerst niet zelden 

wantrouwen over de intenties van de werkgever.  

Uit angst voor baanverlies stellen medewerkers het 

bespreekbaar maken van psychische problematiek uit. 

Het is ook de vraag of het openlijk bespreken van de 

problematiek wel wenselijk is. Toch kan de psychische 

component van verzuim niet worden genegeerd; hoe 

langer de situatie voortduurt, hoe langer uiteindelijk  

de duur van het verzuim en hoe moeilijker de terugkeer 

naar werk zal zijn. Een vertrouwenspersoon op de 

werkvloer of een goed contact met de bedrijfsarts  

kan ervoor zorgen dat de signalen, die wijzen op  

een verhoogd risico op uitval, vroegtijdig worden 

gesignaleerd. 

Inzet arbeidspsychologisch onderzoek
De genoemde factoren zijn niet uitputtend. Zo spelen 

bijvoorbeeld herstelgedrag, motivatie, ziekte-inzicht, 

werkdruk en het contact met collega’s, ook een rol. Dit 

geeft aan hoe complex het re-integratieproces kan zijn. 

Inzet van een arbeidspsychologisch onderzoek kan van 

toegevoegde waarde zijn om de problematiek goed  

in kaart te brengen, advies te krijgen over passende 

interventies en om stappen in het proces van verzuim  

en re-integratie te zetten. Maatwerk en het opbouwen 

van een vertrouwensband zijn daarbij sleutelwoorden.

‘Maatwerk en het opbouwen  

van een vertrouwensband zijn 

sleutelwoorden’
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Taakdelegatie draagt  
actief bij aan slagvaardige 
verzuimbegeleiding

Uit onderzoek* onder arbodienstverleners  

is gebleken dat taakdelegatie (ook wel de 

verlengde-arm-constructie genoemd) veel 

terrein wint. ‘Bij 62,9 procent van de onder-

zochte aanbieders werkt de casemanager 

inmiddels onder gedelegeerde verantwoorde-

lijkheid van de bedrijfsarts. Dit was vorig jaar 

nog maar 48 procent, een forse stijging dus’, 

aldus de onderzoekers. Taakdelegatie is echter 

meer dan een intern organisatiemodel voor 

arbodienstverleners. De juiste toepassing  

van dit model levert niet alleen de arbodienst,  

maar ook de opdrachtgevers profijt op. 

Taakdelegatie kan helpen om de begeleiding  

van verzuim ‘vleugels te geven’. Een goede taak-

verdeling tussen bedrijfsarts en casemanagers  

geeft de mogelijkheid sneller en gerichter de  

juiste stappen in te zetten. Hoe gaat dit in praktijk  

in zijn werk:

Casemanager als vooruitgeschoven post
De casemanager is vaak de ‘vooruitgeschoven post’ 

naar de werkgever. Hij is in staat om niet alleen snel, 

maar ook herhaaldelijk contact te leggen met zowel 

werkgever en werknemer om in kaart te brengen 

wat er moet gebeuren. Contact, afstemming en 

bewaking behoren tot de hoofdtaken van de 

casemanager. Bedrijfsartsen kunnen hier tussen 

strak ingeplande spreekuren door over het 

algemeen weinig tijd voor vinden. Dit lijkt 

misschien een detail, maar is dat gezien de bereik-

baarheid van de verschillende betrokkenen niet.

Snelle inventarisatie en risicoprofilering
Het spreekuur van de bedrijfsarts staat over het 

algemeen sterk onder druk. Snelle inventarisatie en 

vooral ook risicoprofilering kan ervoor zorgen dat 

er heel gericht aandacht aan werknemers wordt 

geschonken. Niet alle verzuimende werknemers 

hoeven door de bedrijfsarts te worden gezien. Het 

gebruik van triage-modellen kan helpen de risico-

dossiers te identificeren en waar nodig heel gericht 

de bedrijfsarts in te zetten. Door gericht informatie 

te inventariseren kan bovendien worden gekeken 

welke prioriteit een uitnodiging bij een bedrijfsarts 

heeft. Waar nodig kan daardoor snel worden 

geschakeld. Deze ruimte ontstaat mede door het feit 

dat er minder gaten in de spreekuren van bedrijfs-

artsen ontstaan; deze worden vaak veroorzaakt 

door het laat afzeggen van afspraken of ‘no shows’ 

omdat kort verzuimende werknemers hun werk 

weer hebben hervat.

Auteurs: Rick van Buuren (en Jurgen van der Baan), TriageExpert



geaccrediteerd door de HAN

37CS Verbindt!      

Medische beoordeling doet de bedrijfsarts
Arbodiensten die het taakdelegatiemodel goed 

hebben ingericht, dragen er zorg voor dat de 

kwaliteit van de verzuimbegeleiding goed geborgd 

is. De bedrijfsarts blijft de eindverantwoordelijke 

voor een aantal zaken, maar wordt daarbij 

gefaciliteerd door de casemanager. Kort samengevat 

treedt de casemanager op als procesbegeleider en 

zal hij informatie verzamelen (binnen de grenzen 

van de Wet bescherming Persoonsgegevens). 

Medische beoordelingen blijven aan de bedrijfsarts 

voorbehouden.

Effectief en kostenbesparend
De veranderingen in de taakverdeling zijn niet 

alleen effectief maar ook kostenefficiënt. Dit is  

iets dat de meeste opdrachtgevers aan zal spreken. 

De grootste besparing zit naar verwachting niet in 

de uiteindelijke kostprijs, maar in strakkere, meer 

gerichte begeleiding en de hogere schadelast-

beheersing die daaruit voort komt.

Taakdelegatie is een samenwerkingsmodel
De crux van het taakdelegatiemodel is samen-

werking. De wet BIG stelt strenge eisen aan de 

toepassing van taakdelegatie. Bedrijfsartsen en 

casemanagers moeten binnen dit kader heel nauw 

en intensief samen gaan werken. Het conflictmodel 

dat we in het verleden vaak zagen wordt vervangen 

door een gezamenlijk referentiekader. De rol-

verdeling is complementair waardoor zowel de 

bedrijfarts als de casemanager optimaal hun kennis 

en kunde kunnen benutten en elkaar ook scherp 

kunnen houden. 

De opdrachtgever krijgt daardoor met een  

geoliede machine te maken die in staat is effectief 

maatwerk te leveren. Door de casemanager hierbij 

‘Bedrijfsarts en casemanager 

werken nauw samen voor het  

beste resultaat’

laagdrempelig als eerste lijn in te zetten kan de 

samenwerking met de opdrachtgevers worden 

geïntensiveerd. Casemanager en werkgever gaan 

samen aan de slag met de aspecten die binnen de 

invloedsfeer van de werkgever vallen. Het model 

geeft daarbij de gelegenheid om volledig te 

concentreren op waar het om gaat: passend  

werk vinden en organiseren, opbouwend naar 

volledige hervatting in eigen werk. Pas wanneer 

geconstateerd wordt dat daarvoor medische of 

andere belemmeringen zijn, is een deskundige  

aan zet. Door middel van taakdelegatie is de 

bedrijfsarts vroeger betrokken bij risicodossiers en 

gaat meekijken. Ziet hij aanleiding tot verdieping, 

beoordeling of de inzet van interventies, dan is er 

alle gelegenheid hierop te acteren. 

* Zeeuw, M. de en Zeegers, B., 2015, Arbomarkt  

 kiest definitief voor verlengde arm bedrijfsarts 

Specialisatie

Casemanager 
Taakdelegatie

Specialisatie

Mediationvaardigheden 
voor casemanagers

Nieuw bij CS Opleidingen!

Leer samen met de bedrijfsarts te werken  
aan een optimale verzuimbegeleiding
•  6 dagen met veel rollenspellen

Leer effectief om te gaan met conflictverzuim
• 4 dagen met veel rollenspellen

Voor meer informatie en inschrijven: 

www.cs-opleidingen.nl
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Bedrijven hebben belang bij een helder advies over 

loonwaarde om re-integratie in het kader van ziekte 

(spoor 1 en 2) vorm te geven en te anticiperen op 

een beoordeling WIA. In een scheefgegroeide 

arbeidsverhouding kan het instrument basis bieden 

om te komen tot een nieuw evenwicht in eisen en 

verwachtingen. Bij disfunctioneren kan worden 

onderzocht hoe de medewerker in huidig of ander 

werk beter en duurzaam presteert. Daarnaast  

wijst de kantonrechter een verzoek om de arbeids-

overeenkomt te ontbinden in het kader van de 

WWZ af indien de grond disfunctioneren niet  

goed is onderbouwd. Ook verzekeraars en 

intermediairs hanteren steeds vaker het instrument 

loonwaardebepaling om in de letselschade het 

verlies aan arbeidsvermogen vast te stellen. 

Informatie over re-integratiemogelijkheden
Een van de meest gebruikte methoden voor loon-

waardebepaling is Dariuz. Deze methode biedt  

ook nauwgezet informatie over re-integratie-

mogelijkheden en mobiliteit. Het assessment  

wordt momenteel aangepast tot een handzame  

tool voor ontwikkeling, beoordeling en preventie 

van verzuim. De tool verschaft inzicht in de arbeids-

prestatie en de vraag of er sprake is van dreigend 

verzuim door arbeidsverhoudingen of een mis-

match. Een medewerker die overvraagd wordt  

kan vluchtgedrag vertonen of gestrest raken, wat 

uitmondt in verzuim. Op deze factoren is de grip  

nu veelal beperkt. Dariuz koppelt dus elementen  

die tot op heden meestal gescheiden worden 

benaderd: 

• Ontwikkeling van de medewerker
• Preventie van verzuim
• Gedragsaspecten van verzuim
• Arbeidsprestatie
• Re-integratie spoor 1 & 2

Een voorbeeld voor een jonggehandicapte
Een schema van de match van eisen in een functie  

en de prestatie van de medewerker is onderdeel van 

het rapport. In een oogopslag is in het schema op  

de volgende pagina duidelijk dat de medewerker in 

meerdere competenties wordt overvraagd. De match 

toont de arbeidsprestatie van een jonggehandicapte 

medewerker in de functie metaalbewerker, zonder  

dat de functie in taken wezenlijk is aangepast.

 

Duidelijk wordt dat:
• Het verlies in efficiëntie hoog is. Dit is het  

geval omdat het inzicht in het werk zeer matig  

is (leervermogen) en de medewerker niet de  

keuzes maakt die in het werkproces nodig zijn 

(zelfstandigheid). Dit heeft weerslag op het 

werktempo, de nauwkeurigheid en de benodigde 

begeleidingstijd (berekend op ruim 50 minuten 

dagelijks).
• De medewerker ‘goodwill’ heeft in het bedrijf.  

Dit blijkt uit scores op drie basale werknemers-

vaardigheden (afspraken nakomen, gevoel voor 

arbeidsverhoudingen en samenwerken & 

collegialiteit). Er is sprake van goede arbeids-

verhoudingen.
• De draagkracht om meer werkdruk te hanteren 

beperkt is (stressbestendigheid).

Loonwaarde wordt een  
vaste waarde bij bedrijven

De loonwaardevaststelling is inmiddels een begrip in de Participatiewet en Wajong. Maar 
ook bij bedrijven wordt loonwaardevaststelling steeds vaker toegepast: bij re-integratie 
en bijvoorbeeld bij disfunctioneren. Naar verwachting zal loonwaardevaststelling steeds 
meer een basistool voor ontwikkeling en beoordeling worden. 

Auteur: Raymond Laenen, directeur Loonwaarde-expert en mede-initiatiefnemer van Dariuz
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In de onderzochte casus verrichtte de medewerker 

vrijwel alle voorkomende taken van een metaal-

bewerker. De conclusie luidt dat dit niet haalbaar is. 

Indien de taken worden vereenvoudigd, wordt er 

minder beroep gedaan op leervermogen en zelfstandig 

handelen. De medewerker heeft dan beter grip op het 

werk; de prestatie verbetert en de begeleidingstijd 

daalt fors. In deze casus waar de verschillen tussen eis 

en prestatie groot zijn, zou dit betekenen dat nieuwe 

arbeid wordt bedongen in de functie assemblage-

medewerker metaal. 

Ook voor reguliere medewerkers
Ging het in dit voorbeeld om een jonggehandicapte, 

dezelfde methodiek kun je ook toepassen voor 

reguliere medewerkers. In een zorginstelling zijn 

bijvoorbeeld afdelingsassistenten onderzocht. De 

werkgever liet weten dat het team niet functioneerde. 

Daarnaast zou de functie worden opgeheven en was 

een ontwikkeling tot woonbegeleider een optie. Nadat 

de prestatie van de medewerkers was onderzocht, is 

deze gespiegeld aan de vereisten van de huidige functie 

afdelingsassistent en de optie woonbegeleider. 

Duidelijk werd:
• welke competenties waren ondervertegenwoordigd 

in het team en wat dit betekende voor de team-

prestatie; 
• voor wie een ontwikkeltraject werd gestart tot 

woonbegeleider;
• voor wie een spoor 2 traject werd gestart.

Auteur: Raymond Laenen, directeur Loonwaarde-expert en mede-initiatiefnemer van Dariuz

Ik verwacht dat het over 1 à 2 jaar gangbaar is dat er 

binnen bedrijven instrumenten voor loonwaarde-

vaststelling worden gebruikt. Hierbij wordt gedacht aan 

twee kaders:

1.  Basistool voor ontwikkeling & beoordeling waarin 

tevens de arbeidsverhouding, de kwaliteit van de 

match en grip op dreigend verzuim is vervat. Deze 

tool kan door bedrijven zelf worden geadopteerd. 

Uitvoering: P&O, leidinggevenden en casemanagers.

2.  Verdiepend loonwaardeonderzoek waar nodig, 

uitgevoerd door een arbeidsdeskundige. Deze stelt 

de loonwaarde onafhankelijk vast met als  

mogelijke doelen:
 • de arbeidsprestatie te bepalen met het oog op  

de komende beoordeling WIA; 
 • de arbeidsprestatie te wegen ten opzichte van 

  de actuele normstelling (disfunctioneren);
 • de arbeidsprestatie te optimaliseren in het kader 

  van re-integratie; 
 • arbeidsmogelijkheden te verkennen die (beter) 

  aansluiten bij de competenties van de medewerker 

en deze te concretiseren in nieuw te bedingen 

arbeid.

De samenwerking tussen professionals binnen en buiten 

het bedrijf biedt een sterk kader om grip te krijgen op de 

arbeidsprestatie, verzuim, mobiliteit en daarmee groei en 

schadelastbeperking.  n
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Voor meer informatie: 
www.cs-opleidingen.nl De wetgeving vertaald naar de praktijk

Werkgevers en verzekeraars kunnen veel geld besparen met het 
regisseren van verzuim en waar mogelijk het voorkomen van 
langdurige arbeidsongeschiktheid. Regie op verzuim levert geld op. 
Elke verzuimdag kost gemiddeld zo’n € 150,-. Vooral langdurig verzuim 
gaat in de papieren lopen. De praktijk laat zien dat werknemers onnodig 
maandenlang thuiszitten en mogelijkheden onbenut blijven. Wat kan de 
werknemer nog wel? Hiervoor is het nodig de hele organisatie gericht 
te maken op het denken in mogelijkheden gekoppeld aan de financiële 
belangen voor alle partijen.

Aandacht voor subsidiekansen, besparingsmogelijkheden en de 
juistheid van beschikkingen van UWV en/of de Belastingdienst in 
cruciaal voor elk bedrijf. Vaak weten organisaties niet hoe ze dit op 
moeten pakken of het ontbreekt ze daarvoor aan de benodigde tijd en 
kennis. CS Opleidingen biedt de kennis met officieel geaccrediteerde 
hbo- en postbacheloropleidingen. De basis voor deze opleidingen is 
kennis van de sociale wetgeving. In dit boek is alle relevante wetgeving 
opgenomen, uitgaande van de stand van zaken op 1 januari 2015. 
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Praktijkopleidingen voor 
casemanagers, arbeidsdeskundigen, 
HR-professionals en bedrijfsartsen

• Post Bachelor Register Casemanagement

• Post Bachelor Register Arbeidsdeskundige

• Regie op Verzuim

• Regie op Ziektewet

• Cursus Casemanagement

• Specialisatie Casemanager Taakdelegatie

• Specialisatie Mediationvaardigheden

Maak vrijblijvend 
kennis met 
CS Opleidingen

Meld u nu aan voor een gratis 
abonnement op CS Verbindt op 
www.csverbindt.nl
U ontvangt dan ook het boek 

‘Verzuim, arbeids-
ongeschiktheid 
en re-integratie.  
De wetgeving  
vertaald naar de 
praktijk’ (zolang  
de voorraad strekt).


