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Praktijkopleidingen voor
casemanagers, arbeidsdeskundigen, bedrijfsartsen
HR-professionals en inkomensspecialisten

Verzuim en arbeidsongeschiktheid 
kosten elke organisatie veel geld: 
jaarlijks al snel 20 tot 30% van  
de loonsom! Hoe krijgt u grip op  
deze geldstromen? Dat leert u bij  
CS Opleidingen: dé opleider voor 
beroepsonderwijs Sociale Zekerheid. 

Kies uit onze gecertificeerde 
opleidingen:
• Post Bachelor 
 Register Casemanagement
• Post Bachelor 
 Register Arbeidsdeskundige
• Regie op Verzuim (hbo-niveau)
• Regie op Ziektewet (hbo-niveau)
• Casemanager Taakdelegatie

meer informatie: 
www.cs-opleidingen.nl

R E G I E  O P  G E L D S T R O M E N
S O C I A L E  Z E K E R H E I D

Controleer, neem regie en 
bespaar veel geld met VeReFi!

VeReFi Nieuwsabonnement
Voor slechts € 125 per jaar ontvangt u:

• Nieuwsbrieven en whitepapers met actuele 

ontwikkelingen op het gebied van sociale 

zekerheid

• toegang tot de FAQ databank

• Korting op kennisdagen

VeReFi Volledig abonnement
Voor € 600 heeft u alle voordelen van het Nieuws-

abonnement en kunt u ook nog gebruikmaken van:

• alle handige tools en applicaties, zoals de 

verzuimkostencalculator en de WIA-

uitkeringswijzer

• beleidsprotocollen, voorbeeldbrieven en 

formulieren 

• vragen stellen via de FAQ.

Een extra log-in is verkrijgbaar voor slechts € 100

Meer informatie: www.verefi.nl

VeReFi staat voor Verzuim, 
Re-integratie en Financiën en geeft 

handvatten om de geldstromen 
sociale zekerheid in uw organisatie 

inzichtelijk te maken. 
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CS Verbindt vaker ontvangen? 
CS Verbindt is het magazine van CS Opleidingen: de school voor beroeps-
onderwijs op het gebied van sociale zekerheid. Wilt u het magazine 
GRATIS ontvangen? Schrijf u dan in via www.csverbindt.nl. Hier kunt u 
ook alle voorgaande nummers inzien.

Geachte lezer,

Regie op geldstromen sociale zekerheid: hoe houdt u de kosten van verzuim 
en arbeidsongeschiktheid beheersbaar? Sociale zekerheidsgeldstromen 
bedragen al snel rond de 30% van de loonsom. Ca. 6% van de loonsom is 
beïnvloedbaar. Dit gaat om mega-bedragen. 

Helaas wordt er in veel organisaties nog vrij passief met verzuim omgegaan. 
Vaak is de gedachte: herstellen doe je thuis, maar dat kan juist averechts 
werken. Daarom komen de 5 A’s van actief casemanagement aan bod: 
anticiperen, aandacht, activeren, aanjagen en als het niet anders kan: afscheid.

Zo’n actieve verzuimbegeleiding wordt echter niet makkelijker gemaakt door 
de Autoriteit Persoonsgegevens. Jurgen van der Baan laat zien dat een werk-
gever nog maar zo weinig mag weten, dat er feitelijk geen afspraken over 
werkhervatting gemaakt kunnen worden. Hoe moet je hier nu mee omgaan? 

Ook klanten en casemanagers komen aan het woord. GGZ Noord-Holland-
Noord vertelt hoe zij alles op alles zetten om een arbeidsparticipatie van 
97,5% te gaan bereiken. 

Veel aandacht is er ook voor het Riskmanagement Sociale Zekerheid. Harry 
Korsten (WinRisk) bepleit dat organisaties eerst doorlichten waar de risico’s 
zitten, die aanpakken en dan pas kijken in hoeverre dat risico verzekerd moet 
worden. Leo Bil (Acture) sluit hierop aan en is de bedenker van ‘deels 
verzekeren’. Eigenrisicodragers moeten alleen het deel verzekeren dat zij niet 
zelf kunnen dragen. Zo houden zij een financiële prikkel om betrokken te 
blijven bij de re-integratie. 

Kortom: een gevarieerd nummer. We wensen u veel leesplezier!

Marjol Nikkels-Agema
Herwin Schrijver
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Elke jaar leiden we zo’n 500 studenten op. We leren ze te berekenen 

hoe groot de financiële impact van verzuim en arbeidsongeschiktheid  

is en waarom het belangrijk is zieke medewerkers te activeren. Toch  

is het in de praktijk vaak niet makkelijk de organisatie mee te krijgen  

en ervan te overtuigen het verzuimbeleid anders in te richten. Maar  

het kàn wel, zo blijkt uit het verhaal van GGZ Noord-Holland-Noord, 

die specialistische geestelijke gezondheidszorg biedt.

Gezondheidsbeleid  
in de praktijk:  

van links naar rechts:  
Monique Willems,  
Ingrid Vermeulen en  
Jacqueline Kleine

GGZ NHN op weg naar 
97,5% arbeidsparticipatie



5CS Verbindt!      

Toen Ingrid Vermeulen 5 jaar geleden aantrad als 

P&O-manager was het verzuimpercentage veel te 

hoog in vergelijking tot de branche. Ze kreeg de 

vraag het verzuimbeleid te actualiseren. Dat heeft 

ze vol enthousiasme aangepakt, samen met 

Jacqueline Kleine (adviseur P&O en in juni cum 

laude afgestudeerd voor de Post Bachelor Register 

Casemanagement) en sinds 2015 ook met Monique 

Willems (zelfstandig bedrijfsarts). Samen hebben 

zij een plan geschreven hoe zij de arbeidsparticipatie 

bij GGZ Noord-Holland-Noord kunnen maximali-

seren. Ze denken dat 97,5% haalbaar moet zijn. 

Daar zijn ze nog niet, maar de afgelopen jaren zijn  

er al wel grote slagen gemaakt.

‘Niemand wil bezig zijn met verzuim, verzuim is  

iets negatiefs’, begint Ingrid. ‘Daarom hebben we 

het over gezondheidsmanagement in plaats van 

verzuimbeleid. En spreken we niet over verzuim-

cijfers maar over arbeidsparticipatie. Het taal-

gebruik is essentieel omdat het helpt om 

consequent positief te denken: we gaan uit van 

mogelijkheden in plaats van beperkingen. Het 

streven was in eerste instantie de arbeidsparticipatie 

te verhogen van 94,5% naar 96%. Dat haalden we  

al vrij snel. In 2014 zaten we zelfs op 96,8% en 

behoorden we tot de besten van de branche. De 

raad van bestuur was dik tevreden en vond het mooi 

als we dit konden handhaven. Het was nog best 

lastig om hen ervan te overtuigen dat er nog meer 

mogelijk was, zowel in het belang van onze 

medewerkers als de organisatie.

Wat je moet doen, meteen goed doen
Jacqueline: ‘Ik heb de organisatiescan van de 

opleiding gebruikt om de kosten in kaart te 

brengen. Men kon het bijna niet geloven. Het 

verschil tussen 96% en 97,5% arbeidsparticipatie  

is bijna 1 miljoen aan directe loonkosten en daarbij 

komt dan nog hetzelfde bedrag voor indirecte 

kosten.’ 

Ingrid: ‘We hebben laten zien dat er veel te behalen 

valt zonder dat je daar nu verschrikkelijk veel extra 

voor moet doen. Je moet toch aan de slag met 

re-integratie. Dus eigenlijk gaat het erom dat je  

dat wat je toch moet doen, meteen goed doet. Zo 

hebben we de handen op elkaar gekregen om te 

streven naar een gezonde organisatie met gezonde 

medewerkers, met als maatstaf een arbeids-

participatie van 97,5%. Dat zou haalbaar moeten 

zijn.

De route naar FIT
Hiervoor hebben we een plan gemaakt: de route 

naar FIT. Waarbij FIT staat voor de kernwaarden van 

GGZ Noord-Holland-Noord: Flexibel, 

Innovatiekracht en Top ambulante zorg. Hierin 

hebben we zes acties benoemd: 

1. De re-integratiebegeleiding kan en moet beter. 

Re-integratiebegeleiding is een vak. Nu is dat 

belegd bij de leidinggevende, die op dit gebied 

geen expert is; 

2. Gericht preventie ontwikkelen, aansluitend bij  

de oorzaken van arbeidsongeschiktheid die we 

kunnen beïnvloeden;

3. Een digitale gezond-werken-gids met allerlei 

informatie over preventie en re-integratie;

4. Alleen ziekteverlof toekennen als er sprake is van 

ziekte. In andere gevallen de dialoog voeren over 

passende oplossingen; 

5. Een software-systeem dat past bij onze visie en 

medewerkers regie geeft over hun eigen 

arbeidsgeschiktheid;

6. Een digitale werkplaats: We willen een overzicht 

maken van interne re-integratiemogelijkheden 

zodat werkmogelijkheden snel kunnen worden 

benut. Nu loopt de re-integratie vaak vertraging 

op als de medewerker niet in zijn eigen werk kan 

re-integreren.

Het is knap dat jullie zoveel draagvlak hebben 
weten te creëren. Daar lopen veel van onze 
studenten toch wel tegenaan.

Ingrid: ‘Dat heeft ook best een aantal jaren geduurd. 

Wat ons helpt is de financiële onderbouwing, en dat 

we kunnen aansluiten bij de herstelbenadering van 

onze cliënten. De visie van onze organisatie is 

gericht op herstel en oplossingsgericht werken: we 

motiveren onze cliënten om zelf de regie te nemen 

over hun leven en hun mogelijkheden te benutten. 

Waarom zouden we die visie dan niet toepassen op 

onszelf als het gaat om preventie en re-integratie? ‘
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Centraal staat: wat heb je nodig?
Jullie hebben het over ‘aanvragen van ziekte-
verlof’. Wij zijn nooit zo gelukkig met die term, 
want dat wekt de indruk dat een leidinggevende 
gaat beoordelen of je ziek bent. Wat gebeurt er 
als een leidinggevende twijfels heeft?

Jacqueline: ‘Als een leidinggevende twijfelt of er 

sprake is van ziekte kan hij de aanvraag parkeren  

en de medewerker direct naar de bedrijfsarts 

doorsturen. Zij is twee keer per week aanwezig  

en ook altijd telefonisch bereikbaar.’

Monique: ‘Een van de redenen dat ik zelfstandig ben 

geworden, is dat ik de tijd kan nemen. Deze tijd is 

nodig om een goed contact te kunnen opbouwen  

en vervolgens een duidelijke probleemanalyse te 

kunnen maken. Als ik een medewerker de eerste 

keer spreek, trek ik daar een uur voor uit, om een 

goed beeld te krijgen van de situatie. Als er sprake  

is van ziekte, adviseer ik over de re-integratie. Als  

er geen sprake blijkt te zijn van ziekte, stel ik altijd 

de vraag: wat heb je nodig? Het gaat er om dat de 

medewerker zelf de regie heeft en keuzes kan 

maken die passen bij eigen waarden en normen. 

Maar dan natuurlijk wel passend binnen de 

wettelijke kaders van de Wet verbetering 

poortwachter. Soms is er behoefte aan een andere  

vorm van verlof zonder re-integratieverplichting, 

bijvoorbeeld om bij een ziek familielid te kunnen 

zijn’. 

Jacqueline: ‘Natuurlijk krijgt een medewerker 

ziekteverlof als er sprake is van ziekte. Maar, er 

wordt ook om ziekteverlof gevraagd als er iets 

anders aan de hand is. Bijvoorbeeld als er sprake  

is van ernstige ziekte van een partner of kind. We 

lopen dan het risico een situatie onterecht te 

medicaliseren. Het is belangrijk om dit met de 

medewerker te bespreken en samen te zoeken naar 

een passende oplossing. Het gaat erom te erkennen 

dat er een behoefte is aan verlof. Je kunt ook best 

aan de medewerker vragen: hoe zit je in je vrije 

dagen? Is onbetaald verlof een optie? Het is wellicht 

mogelijk om de uren anders over de week te 

verdelen, zodat er helemaal geen verlof nodig is.’

Monique: ‘Wat we eigenlijk vragen is dat mensen 

zelf een plan maken. Wat heb je nodig om een 

nieuwe balans te vinden. Bijvoorbeeld minder 

werken of anders werken. Of privé dingen anders 

organiseren. We vragen een stukje eigen regie om 

een oplossing voor lange termijn te vinden.’

Toch wel een enorme cultuuromslag,  
ook voor de leidinggevenden.

Ingrid: ‘Alle leidinggevende hebben training 

gehad, maar dat wil niet zeggen dat alles goed 

gaat. Re-integratiebegeleiding is een vak en als 

leidinggevende doe je daar te weinig ervaring 

mee op. We zien dat we steken laten vallen in de 

re-integratiebegeleiding, zoals het niet (tijdig) 

opvolgen van de adviezen van de bedrijfsarts. 

Gevolg is dat mogelijkheden van medewerkers 

onbenut blijven en dat ze daardoor langer 

arbeidsongeschikt zijn dan nodig. Dat is niet in 

hun belang en ook niet in dat van ons. Daarom 

gaan we met professionele re-integratie-

begeleiders werken.’

Uitval voorkomen
Jullie willen ook meer doen aan preventie. 
Daar zijn we natuurlijk voor, maar hoe zorg  
je dat preventie meetbaar iets oplevert?

Monique: ‘Op dit moment ligt de focus op 

preventiebeleid gericht op werkgerelateerde 

gezondheidsrisico’s. Ik heb bijvoorbeeld in 1,5 jaar 

tijd 9 beroepsziektemeldingen gedaan wegens 



Echt regie op uw verzuimkosten?

Gezonde werknemers zijn de basis voor het succes en continuïteit 

van een organisatie. De werknemer weet het beste wat hij nodig 

heeft bij (dreigend) verzuim en arbeidsongeschiktheid. Daarom 

staat de werknemer bij ons centraal.

  

Hoe?

Wij maken de werknemer bewust en verantwoordelijk. Wij laten 

hem met onze dienstverlening de mogelijkheden en het belang van 

arbeid in zien.

Resultaat
 Een arbeidsdeelname van 98%

      Voorkomen van Ziektewet- en WGA-instroom

 Financiële besparing op verzuim en arbeidsongeschiktheid

 De werknemer is verantwoordelijk (de casemanager)

info@synthra.nl | 010-4045380 | www.synthra.nl

Bij ons doet de werknemer zelf een aanvraag tot 
Loondoorbetaling bij Ziekte (LBZ) in het door ons 
ontwikkelde Arbeidsdeelnamesysteem. 

Verder bieden wij ondersteuning met ons 

Multidisciplinair Team (MDT). Hiermee verzorgen wij 

een bedrijfsarts, medicam, psycholoog, fysiotherapeut 

en verzuimmanager.

Het Arbeidsdeelnamesysteem is de door Synthra 

ontwikkelde software waarmee wij werkgever en 

werknemer ondersteunen in alle activiteiten rondom  

verzuim en arbeid.

In dit systeem objectiveert de werknemer ook zijn 

eigen belastbaarheid met de Mogelijkheden- en 

BelemmeringenLijst (MOBEL).
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Post Traumatische Stress Stoornis (PTSS). We gaan 

aan de betrokken medewerkers vragen: hoe hadden 

we kunnen voorkomen dat het zo is gegaan als het is 

gegaan, welke mogelijkheden zie jij om de risico’s te 

voorkomen of adequaat te kunnen ingrijpen als er 

sprake is van een incident? Zo kun je concrete 

maatregelen nemen die zouden moeten leiden tot 

minder beroepsziektemeldingen. Daarmee kun je de 

gevolgen van het preventieve beleid direct meetbaar 

maken.’

Ingrid: ‘Gezondheidsmanagement is preventie én 

re-integratie. We zijn eerst met re-integratie aan de 

slag gegaan, en zijn nu toe aan het oppakken van 

preventie. De bedrijfsarts heeft van alle mede-

werkers die zij gesproken heeft in kaart gebracht  

wat de oorzaak was van hun ziekte. Dan blijkt dat 

25% van onze ziekteverlofaanvragen een relatie 

heeft met werk. Daar kunnen we invloed op 

uitoefenen. Bij 65% ligt de oorzaak in de persoon, 

zoals een inadequate manier van omgaan met 

problemen. En bij 10% ligt de oorzaak in de privé-  

en gezinssituatie, zoals studie, zorg voor kinderen  

en mantelzorg. Daar kunnen we ook aandacht aan 

besteden. Zo kun je gericht dingen doen die in je 

organisatie spelen en dat ook meten.

We vinden het belangrijk dat elke medewerker zijn 

werk gezond, veilig, goed en met plezier doet. Dat 

betekent ook dat je je aanpast aan veranderingen en 

ontwikkelingen die zich in ieders leven voordoen. 

Dat faciliteren wij. Als medewerker heb je daar zelf 

ook een verantwoordelijkheid in: namelijk jezelf met 

enige regelmaat afvragen of je je werk nog goed en 

met plezier doet (jobfit), nadenken over je leefstijl 

(topfit) en in beweging komen als dat nodig is.’     n
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Werk is de beste sociale zekerheid 

Actief begeleiden van zieke werknemers en waar 
mogelijk voorkomen dat mensen uitvallen: dat is 
optimale schadelastbeheersing. De praktijk laat echter 
zien dat er in veel organisaties nog vrij passief met 
verzuim wordt omgegaan. Vaak is de gedachte: 
herstellen doe je thuis. Helaas kan die goed bedoelde 
rust juist averechts werken. Daarom in dit artikel 
aandacht voor de A’s van Actief Casemanagement.

We roepen het al jaren: ‘Werk is de beste sociale 

zekerheid’. Werken is gezond. Het geeft structuur en 

een doel in het leven. En het voorkomt dat de werk-

nemer uiteindelijk in de bijstand belandt. Heeft de 

werknemer arbeidsmogelijkheden, zet dan alles op 

alles om deze mogelijkheden te benutten en passend 

werk te organiseren. Binnen of buiten de organisatie. 

De A’s van Actief Casemanagement zijn juist in het 

belang van de werknemer zelf. Namelijk om waar 

mogelijk de 5e A van afscheid te voorkomen.

Anticiperen
Anticipeer op signalen op de werkvloer! Elke 

organisatie moet zorgen voor een gezonde en veilige 

werkplek en waar mogelijk verzuim voorkomen. 

Wanneer iemand zich niet meer veilig voelt binnen zijn 

werk, leidt dit automatisch tot verzuim. Zorg daarom 

altijd voor een prettige en open werksfeer, waarin 

onderlinge spanningen direct besproken worden.  

Wees er als manager alert op dat niemand wordt 

buitengesloten en pak signalen op dat er wrijving  

tussen mensen ontstaat. Bijvoorbeeld mensen die 

gejaagd zijn, geagiteerd reageren, geen rustpauzes 

meer nemen of juist steeds te laat komen en te vroeg 

vertrekken. Bewaak dat iedereen op tijd vakantie neemt. 

Ook een hoog personeelsverloop is een signaal.

Maak beleid voor de psychosociale arbeidsrisico’s,  

zoals pesten op het werk, agressie en geweld, seksuele 

intimidatie en werkdruk. Zorg dat werknemers weten 

waar ze terecht kunnen als ze problemen ervaren  

(bijv. vertrouwenscoach of preventief spreekuur bij 

bedrijfsarts). Wees creatief in het meedenken in 

oplossingen hoe (mantel)zorg en werk gecombineerd 

kunnen worden. Ook een loonbeslag is een belangrijk 

signaal. Probeer te voorkomen dat problematische 

schulden leiden tot ziekteverzuim en zet bijvoorbeeld 

een externe budgetcoach in. Of laat de bedrijfsarts een 

analyse van de bestaande verzuimoorzaken maken:  

dat laat zien op welk gebied wellicht preventieve 

maatregelen genomen kunnen worden.

Aandacht
Een zieke werknemer mag weten dat hij gemist  

wordt. Geef hem of haar aandacht in de vorm van een 

bloemetje of kaart namens de collega’s. Dat werkt 

motiverend en houdt de afstand tot het werk klein. Een 

leidinggevende dient regelmatig te bellen en eventueel 

op ziekenbezoek te gaan. Door in gesprek te blijven, 

kunt u ook herkennen of er sprake is van een blokkerend 

sentiment dat de re-integratie belemmert. Veel 

langdurig verzuim kan worden voorkomen door tijdig 

de onderliggende oorzaak bespreekbaar te maken: wat 

speelt er nu eigenlijk echt?

Auteur: Marjol Nikkels-Agema , specialist sociale wetgeving en directeur CS Opleidingen BV

De A’s van Actief Casemanagement
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Ook het succesvol re-integreren vraagt om aandacht. 

Aandacht om de werknemer betrokken te houden, 

passend werk te organiseren, vervolgens te bewaken 

hoe het gaat en indien nodig bij te sturen om het 

re-integratiedoel te behalen. 

Activeren 
Help de werknemer de resterende arbeidsmogelijk-

heden te benutten. Dat betekent: denken in mogelijk-

heden. Wat kan iemand nog wel doen, ondanks de 

beperkingen? Er zijn maar heel weinig mensen die 

medisch gezien niets meer kunnen. Misschien is minder 

uren werken een oplossing. Of kan hij of zij tijdelijk 

andere werkzaamheden doen, eventueel vanaf huis. 

Stimuleer dat de werknemer ook zelf meedenkt over 

hetgeen hij wel kan doen.

Onderzoeken laten zien dat focus op activering met 

name in de eerste drie maanden het belangrijkste is. 

Hoe langer iemand thuiszit, hoe hoger de terug-

keerdrempel. Als er aanvankelijk nog geen arbeids-

mogelijkheden zijn, is aandacht minstens zo belangrijk. 

Houd de werknemer op de hoogte van veranderingen 

die er spelen. Laat hem indien mogelijk koffie komen 

drinken. Zorg dat hij mailcontact blijft houden. En  

zodra het mogelijk is, laat de werknemer starten in 

(aangepast) werk. Vaak gaat dit met een door de 

bedrijfsarts voorgeschreven opbouwschema. 

Veelal is het re-integratiedoel volledige en duurzame 

terugkeer in het eigen werk. Wanneer dit niet mogelijk 

is, dient tijdig het einddoel van de re-integratie bij-

gesteld te worden. Zet eventueel een omscholings-

programma in zodat de werknemer beter inzetbaar 

wordt op wel passende structurele functies.

Aanjagen
Aanjagen betekent er bovenop blijven zitten en focus 

houden dat er voortgang in de re-integratie zit. Dat 

houdt in het verrichten van loonvormende arbeid 

(intern of buiten het bedrijf). Alleen wat vrijwilligers-

werk of tijdelijke klusjes doen, leidt niet tot structurele 

werkhervatting. Heb voortdurend de focus of optimaal 

alle mogelijkheden worden benut. Als herstel uitblijft, 

zonder dat er een duidelijke verklaring voor is, zal nader 

onderzoek in de vorm van een medische expertise 

nodig zijn. Zo kan meetbaar worden gemaakt wat de 

betreffende werknemer nog wel kan: vaak is dat meer 

dan hij zelf denkt.

Aanjagen houdt ook in dat niet geaccepteerd wordt dat 

de zieke werknemer maandenlang op hetzelfde schema 

zit. Belangrijk is dat er een stijgende lijn zichtbaar is. Is 

dat echt niet meer haalbaar, dan dient onderbouwd te 

worden waarom het maximum van de re-integratie is 

bereikt. 

Verder is van belang dat de werknemer niet het idee 

krijgt, dat hij twee jaar de tijd heeft. Maak hem duidelijk 

hoe belangrijk het is dat hij alles op alles zet voor een 

optimale re-integratie. Bijvoorbeeld door al na  

13 weken ziekte een financieel plaatje te schetsen  

van het verschil tussen wel werken en niet werken. 

Werknemers schuiven de problemen voor zich uit en 

denken nog te makkelijk dat het niet zover zal komen  

of dat de overheid wel voor hen zorgt.

Afscheid 
Als de werkhervatting niet slaagt, zal er na twee jaar 

afscheid genomen worden. Dat kan heel vervelend 

uitpakken voor de werknemer. Zijn er geen aanvullende 

verzekeringen of andere geldpotjes, dan belandt de 

werknemer op bijstandsniveau. Wie kan er tot de 

pensioenleeftijd overbruggen wanneer hij meer dan  

€ 1000 in de maand in inkomen terugvalt? Heeft u wel 

eens naar de voorbeeldbegrotingen van het Nibud 

gekeken? Ze tonen aan dat gezinnen structureel geld 

tekort komen. Kortom, wie wil nu niet de A van 

afscheid voorkomen? Werken is de beste sociale 

zekerheid.     n
 

1. Anticiperen

2. Aandacht 

3. Activeren

4. Aanjagen (acceleren)

5. Afscheid

De A's van Actief  
 Casemanagement
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Risicobeheersing: 

De afgelopen jaren hebben veel bedrijven 

niet zelf de hoge rekening ervaren van de 

WGA-instroom. Ze hadden een volledige 

verzekeringsdekking bij de private 

verzekeraar en het verminderen van de 

forse schadelast  moest de verzekeraar 

maar doen. Actuaris Leo Bil betoogt dat 

de forse schade die verzekeraars hebben 

gekregen ook een gevolg is van verkeerd 

neergelegde financiële prikkels. 

Leo is directeur Sociale Zekerheid bij Acture en  

als actuaris ook adviseur bij VSZ Assuradeuren. 

Daarvoor heeft hij directiefuncties bekleed bij 

Achmea en adviesbureau Mercer. Al jaren werkt 

Leo op het snijvlak van productontwikkeling en  

de daarbij behorende risicopremieberekeningen.  

Zo ontstond bij hem het idee om de re-integratie-

uitvoering en het dragen van het risico met 

bedrijven samen te gaan doen, oftewel ‘deels 

verzekeren’. Daarbij hebben zowel de werkgever 

als de risicodrager een win-win-belang bij een goed 

resultaat. Marjol Nikkels sprak Leo over dit idee.

Wat bedoel je met verkeerd neergelegde 
financiële prikkels?
‘De gedachte ‘de verzekeraar betaalt toch wel’, 

werkte averechts. Daardoor konden werkgevers 

achterover leunen. Terwijl kiezen voor eigenrisico-

dragen WGA betekent dat de organisatie zelf de 

regie in eigen handen moet nemen. Het afschuiven 

van de risico’s op de verzekeraars is nu voorbij. 

Uiteindelijk betalen de bedrijven daar alsnog de 

rekening voor door de fors hogere premies. Zou  

een bedrijf nu voor de WGA terugkeren naar UWV, 

dan wordt de premie berekend op basis van de 

leg de financiële 
prikkels op de 
juiste plaats
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eigen historische schade. En voor een nieuwe 

verzekeringsofferte bij een private verzekeraar telt 

ook de historische schade van het eigen bedrijf mee. 

Kortom, de bewustwording dat een ieder er belang 

bij heeft om samen te werken aan de vermindering 

van de schadelast, begint nu pas door te dringen.’ 

Hoe houden we risico’s dan wel beheersbaar?
‘Vanaf 1 januari 2017 kunnen werkgevers voor de 

totale WGA-lasten (flex en vast) eigenrisicodrager 

worden. Dat heeft best wat voeten in aarde gehad: 

na het verlies van 1,6 miljard op de WGA-markt was 

het de vraag of verzekeraars dit risico überhaupt 

nog wel wilden verzekeren. Ook het flex-risico 

brengt voor verzekeraars veel onzekerheden mee. 

De Wet verbetering hybride markt WGA heeft wat 

dat betreft de nodige plooien glad gestreken, maar 

we zien nog veel huiver bij de verzekeraars terug-

komen in de premiestellingen of in het uitsluiten van 

doelgroepen. Begin 2015 al voorzagen we dat het 

voor bijvoorbeeld  uitzendbedrijven  onmogelijk 

zou worden uit het publieke bestel te stappen 

vanwege hun hoge flex-risico. Verzekeraars wilden 

dat risico niet. Dus toen hebben we gedacht: hoe 

gaan we daar iets voor vinden? Zo kwamen we  

op een integrale oplossing voor uitvoering en 

verzekering, waarbij de werkgever zelf een deel  

van het risico draagt. 

Met andere woorden: de werkgever verzekert 

alleen het deel dat hij niet zelf kan dragen. Zo 

zorgen we ervoor dat de werkgever niet loskomt 

van het risico; er is een directe financiële prikkel  

om betrokken te blijven bij de re-integratie.  

Immers, als hij veel aan re-integratie doet, daalt  

de uitkeringslast, dus hij heeft direct voordeel.  

Het is ook belangrijk om die prikkel bij de werk-

gever te houden: hij is de enige die voor een baan 

met reële loonwaarde kan zorgen.’ 

Maar waar ligt dan de grens, een klein bedrijf 
zal dat risico niet kunnen dragen.
‘Klopt, bedrijven tot zo’n € 1,5 miljoen loonsom 

kunnen het volledige risico beter overdragen aan  

de verzekeraar of ervoor kiezen om bij UWV te 

blijven. Ook verzekeren we niet zomaar iedereen. 

Het uitgangspunt is dat de werkgever alleen het 

risico dat hij niet kan dragen elders onderbrengt.  

De juiste balans is onder meer afhankelijk van  

de grootte van het bedrijf, maar ook van het 

faillissementsrisico, de bedrijfscultuur en het  

interne verzuimbeleid. De propositie is in principe 

ontwikkeld voor bedrijven met meer dan 50 mede- 

werkers. Dit zogenaamde middenbedrijf verzekert 

dan nog wel 75% van de schade en draagt 25% van 

het risico zelf. Grote bedrijven met meer dan € 15 

miljoen loonsom kunnen ervoor kiezen om juist 

omgekeerd bijvoorbeeld 25% van de schade te 

verzekeren en zelf 75% van het risico te dragen.‘ 

Is deze grens voor deels verzekeren bij  
€ 1,5 miljoen loonsom niet erg laag?
‘Het gaat om wat de werkgever zelf kan dragen  

en daarom kijken we ook naar de financiële  

situatie van het bedrijf zelf. Ze moeten wel in staat 

zijn dit risico te lopen. We geven immers ook een 

borgstelling af voor het faillisementsrisico. Het 

grote voordeel om de dekking aan te bieden is de 

betrokkenheid die de bedrijven houden bij een 

beperking van de uitkeringslast en het rechtstreekse 

financiële voordeel dat ze daarvan hebben als ze  

het goed doen. ‘

Doen bedrijven genoeg om het risico op 
flex-schade te beperken?
‘Als je kijkt naar degene om wie het uiteindelijk 

gaat, de werknemer, maakt het niet uit of hij vast of 

flex is. Je moet hoe dan ook ervoor zorgen dat de 

re-integratiekansen optimaal zijn. Dat doe je door 

erbovenop te zitten. Als je meteen actie onder-

neemt, wordt het verzuim minder. Verrassend 

genoeg niet alleen het korte, maar ook het langere 

verzuim. Hoe eerder je op een positieve manier 

begint met de begeleiding, hoe beter het is. De 

focus moet liggen op re-integratie: niet ten koste 

van mensen, maar ten dienste van mensen.’

‘Vermindering schadelast is  

een gezamenlijk belang’
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Voor optimale re-integratie is wel nodig dat  
er werk is. Zieke flexwerkers hebben geen 
werkgever meer, dus dat is een stuk lastiger. 
Daarom wordt de flexgroep ook door UWV  
als een hoog risico gezien.
‘Het hoge risico van de flexgroep komt door meer 

factoren, veelal zijn het degenen met een zwakkere 

positie op de arbeidsmarkt. Ook kunnen ze al een 

arbeidsongeschiktheidsverleden hebben. Op zich 

zou de no-riskpolis daarbij kunnen helpen, maar  

het lastige is dat UWV weet wie no-risk is en wij  

dat niet weten. Als ik zie wat UWV meldt als 

percentage no-risk en wat wij als percentage 

hebben, dan zit daar een groot verschil tussen.’ 

Dus er zou een pleidooi richting de politiek 
moeten komen dat werkgevers ook automatisch 
moeten kunnen zien wie no-risk is. Maar dat 
kan weer niet in verband met privacy. Wij 
adviseren werkgevers er wel naar te vragen, 
maar niet iedereen geeft eerlijk antwoord. 
‘Wat je ziet, is dat veel werknemers ook gewoon 

niet reageren. Daar zou vanuit de werkgever ook 

meer focus op moeten zijn. Daarom is het belangrijk 

ervoor te zorgen dat er een prikkel blijft. Wat mij 

opvalt, is dat na 2 jaar ziekte de WGA-instroom 50% 

bedraagt. 50% komt er dus niet in. Die mensen 

hebben dan wel 2 jaar niet of beperkt gewerkt, en 

zitten dan meteen met een problematiek. Ze gaan 

hooguit 2 jaar de WW in en daarna door naar de 

bijstand. Terwijl ze waarschijnlijk al veel eerder 

hadden kunnen re-integreren. Dus daar zitten  

veel meer re-integratiemogelijkheden in.’

Er is een discussie over de duur van de loon-
doorbetaling voor kleine bedrijven. Hoe denk  
je daarover?
‘Je kunt je afvragen of het stelsel waarin een 

werkgever 12 jaar financiële verantwoordelijkheid 

draagt zinvol is. Als je veel aan re-integratie doet,  

is 6 jaar al lang. Aan de andere kant zien we dat de 

herbeoordeling na 1 jaar bij de flexgroep best goed 

werkt. Ik denk dus dat je naar een periode van 1 jaar 

loondoorbetaling en 5 jaar WGA zou moeten. Dat 

geldt dan voor alle bedrijven, anders wordt het veel 

te complex. 

Als er in die 6 jaar niet genoeg re-integratie-

inspanningen zijn geleverd, zou je daar een sanctie 

op kunnen zetten. Maar als iemand al langer dan  

5 jaar in WGA 80-100 zit, moet je je afvragen of dat 

echt individueel aan de werkgever toegerekend 

moet worden of dat dat iets is dat collectief gedragen 

moet worden. Het gaat erom dat de juiste prikkels op 

de juiste plaats gelegd worden. Mensen maken nu 

eenmaal altijd geld gedreven, economische keuzes. 

Dat is een gegeven. Daarom is risicomanagement 

belangrijk, zo zorg je voor reductie van de 

uitkeringslast.’

Wanneer ben je tevreden als je over 5 jaar 
terugkijkt? Wanneer heb je het goed gedaan?
‘Vijf jaar is best een korte termijn, maar ik zou  

willen dat de instroom in de WGA bij onze klanten 

dan lager is dan gemiddeld in de markt. Dat moet 

mogelijk zijn, ook doordat we werken met de pre- 

WGA scan. Elke 3 maanden maken we op basis van 

een overzicht van alle lopende verzuimgevallen  

een analyse van het risico op WGA-instroom  

met behulp van risicoprofielen die Acture heeft 

samengesteld. Dan kunnen eventueel aanvullende  

interventies ingezet worden om WGA-instroom  

te voorkomen. De interventiekosten zijn tijdens de 

loondoorbetalingsperiode bij ziekte wel voor de 

werkgever; vanwege de inkorting van de verzuim-

duur heeft hij daar immers zelf direct belang en 

voordeel bij.’     n

‘Te weinig focus op  

no-riskadministratie’

Hoeveel 
dekking 
heb ik 
nodig
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Verkrijg duidelijkheid 
over ziekte en 
arbeidsongeschiktheid

> Multidisciplinaire diagnostiek met gecombineerd 
behandel- en belastbaarheidsadvies

> Zorgnetwerk van medisch specialisten uit 
ziekenhuizen en klinieken door heel Nederland

> FML-labs voor fysiek, psychisch en neuropsycho-
logisch belastbaarheidsonderzoek

Medische expertises en second opinions

Tel. 024 845 78 60  |  E-mail info@ergatis.nl  |  www.ergatis.nl

WGA Control: 
uw partner in het publieke domein

A D V E R T O R I A L

Zuivere EigenRisicoDragers
Ook voor zuivere EigenRisicoDragers is het concept van WGA 
Control ideaal. Zij merken direct resultaat van een succes 
(bijvoorbeeld omzetting van een WGA-uitkering naar een 
IVA-uitkering). Op het declaratie-overzicht van het UWV is na 
ingrijpen door WGA Control de betreffende uitkeringslast niet  
meer aanwezig.  

Betalen bij Succes
WGA Control is de enige aanbieder, die deze specifieke, hoog-
waardige dienstverlening aanbiedt o.b.v. Betalen bij Succes. 
Oftewel: voor de inzet op dossiers waar voor de werkgever geen 
financieel voordeel behaald wordt, volgt geen rekening. Wordt wel 
een voordeel behaald, dan vraagt WGA Control een percentage van 
het gerealiseerde voordeel. Indien gewenst werkt WGA Control op 
basis van urendeclaratie. 

Privacy en Vertrouwelijkheid
Het UWV erkent WGA Control als professioneel rechtshulpverlener, 
evenals de rechtbanken. Voor WGA Control is bescherming van 
verkregen gegevens het hoogste goed. De organisatie is beveiligd 
om de privacy van haar relaties optimaal te beschermen. 
  
    www.wgacontrol.nl

Veel bij het UWV verzekerde werkgevers denken dat 
WGA-schadelast in het publieke domein nauwelijks 
beïnvloedbaar is. Dat is een grote misvatting.

50% reductie van schadelast
Het strategische concept van WGA Control behelst het consequent 
controleren van WGA-dossiers op medische, arbeidsdeskundige en 
juridische correctheid waardoor in 4 jaar de initiële schadelast met 
50% wordt gereduceerd. WGA Control pakt alle WGA-dossiers op  
en voert bezwaar- en beroepsprocedures. WGA Control heeft een 
`stevig` imago en een goede naam bij het UWV, als hoogwaardige 
inhoudelijke partij. 

Terug naar het UWV:  
direct een verhoogde premie
Als een werkgever per 1 januari a.s. terugkeert naar het UWV, 
betaalt hij direct een verhoogde premie. Deze premie is gebaseerd 
op de uitkeringslasten van twee jaar terug. Het is van het grootste 
belang om de WGA-dossiers die deze verhoging veroorzaken zo 
snel mogelijk op te pakken, zodat de premie kan dalen. Overigens, 
de wereld is essentieel veranderd op dit punt. Vroeger betaalde de 
werkgever na terugkeer pas na 4 jaar een verhoogde premie. Nu 
dus per direct.
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Net als in de Sociale Zekerheid gaat de ontwikkeling van het vakgebied van de 

register casemanager met een enorme vaart. Waar de register casemanager zich 10 

jaar geleden alleen maar bezighield met de verzuimbegeleiding, zijn allerlei 

doorontwikkelingen en specialisaties vandaag de dag de normaalste zaak van de 

wereld. Maar hoe onderscheidt een werkgever, werknemer of bijvoorbeeld een 

bedrijfsarts de gespecialiseerde casemanager van haar vakbroeders en -zusters? 

Gespecialiseerde casemanagers ondersteunen 

toenemend bedrijfsartsen, werken samen met 

juristen op het juridisch vlak of leveren met 

kompasgesprekken een bijdrage aan werk-

hervatting of het maken van keuzes. Allemaal 

activiteiten gericht op de werknemer en op het 

voorkomen van onnodig (lang) verzuim. Door 

steeds nieuwe, geaccrediteerde specialisaties aan  

te bieden, komen we tegemoet aan de marktvraag 

naar gespecialiseerde professionals. Natuurlijk is 

het dan ook prettig als het voor de buitenwereld 

zichtbaar is dat een casemanager gespecialiseerd is. 

Zeker in een tijd dat er steeds meer om specialisaties 

wordt gevraagd. 

Begin 2017 komt er daarom een aanvullend register 

voor de casemanagers die één of meerdere van  

deze opleidingen hebben gevolgd en het examen 

en/of assessment succesvol hebben afgelegd. Zij 

kunnen zich inschrijven in het Specialisatie Register 

Casemanagement. Een bedrijfsarts die dan bijvoor-

beeld voor werkzaamheden in taakdelegatie of de 

verlengde arm ondersteuning zoekt, kan zo vrij 

eenvoudig de juiste professional vinden.

Complementair aan RNVC
De administratie en registratie van deze 

verschillende specialisten vergt veel tijd en is  

secuur werk dat ieder jaar weer opnieuw moet 

gebeuren. Bijscholingen, intervisies, werkstages 

moeten worden geregistreerd zodat de aantekening 

ook weer voor de nieuwe periode van toepassing is. 

Om tal van redenen, waaronder bovenstaande, heeft 

het bestuur van de RNVC na 2 jaar overleg van onze 

zijde helaas toch gemeend haar deuren voor deze 

nieuwe lichting specialisaties gesloten te moeten 

houden. Vandaar dat we verder gaan met een eigen 

register. Let wel: dit register is complementair aan 

de RNVC, niet vervangend. De RNVC is als 

beroepsvereniging de wettelijke vertegenwoordiger 

van de casemanagers in Nederland en beheert de 

titels Register case en caremanager (Rccm) en 

Casemanager regie op verzuim (Crov). 

Hoe werkt het Specialisatie Register 
Casemanagement?
Professionals met de juiste papieren kunnen zich 

inschrijven in het Register om vervolgens de 

bijbehorende titel met de aantekening achter de 

Specialisatie Register Casemanagement 
                 en 
          VeReFi KennisKring 



15

Een stichting om 
kwaliteit te borgen

Voor de VeReFi KennisKring  

en het beheer van het 

Specialisatie Register 

Casemanagement hebben we 

ervoor gekozen een stichting  

op te richten. Hiervoor hebben 

we de hulp ingeroepen van  

mr. Jörg Gerrits, partner bij 

Van 't Hullenaar & partners 

advocaten. Hij licht de keuze 

voor een stichting toe: 

‘Aan mij is onder andere de 

vraag voorgelegd welke rechts-

vorm het meest geschikt zou 

zijn om het ideële doel van de 

VeReFi KennisKring en het 

daaraan verbonden Register te 

verwezenlijken. VeReFi wilde 

hiertoe een vereniging of een 

stichting oprichten. Het 

belangrijkste verschil zit in  

het feit dat het bestuur van  

een stichting in beginsel aan 

anderen geen verantwoording 

schuldig is. Een vereniging  

moet daarentegen rekening en 

verantwoording afleggen aan 

haar leden en die leden kunnen 

– door middel van de algemene 

VeReFi zich uiteraard bewust 

van het bestaan van het risico 

dat leden op enig moment 

rechtstreeks zaken met elkaar 

gaan doen, buiten de kring om. 

Juridisch gezien is het mogelijk 

om dat risico te beperken door 

een verbod op te nemen om 

tijdens de duur van het lid-

maatschap en een bepaalde 

periode daarna rechtstreeks 

zaken te doen met andere leden 

van de VeReFi KennisKring. 

Overtreding zou dan kunnen 

worden gesanctioneerd met een 

forse contractuele boete. Echter, 

dat is niet wat VeReFi wil. Het 

doel van de VeReFi KennisKring 

is namelijk om leden te laten 

excelleren, topexpertises bij 

elkaar te brengen en de kwaliteit 

van kennis en dienstverlening 

voor specialisten en hun klanten 

te borgen en te bevorderen. Een 

contractueel verbod om recht-

streeks zaken met elkaar te 

doen, past niet bij dit ideële 

doel.’

ledenvergadering – ook een 

grote invloed uitoefenen. VeReFi 

wil met het oprichten van een 

stichting de regie grotendeels  

in eigen hand houden en voor- 

komen dat zij haar ideële doel 

niet kan verwezenlijken. Om  

de kwaliteit van de stichting te 

borgen, wordt op dit moment 

overwogen om direct ook een 

orgaan op te richten dat toezicht 

moet gaan houden op de 

stichting.

 

De stichting zal worden 

opgericht bij notariële akte. 

Daarin worden ook direct de 

statuten opgenomen, waarin 

onder meer wordt vastgelegd 

wat het doel is van de stichting, 

de wijze waarop bestuurders 

dienen te worden benoemd en 

ontslagen en de bevoegdheden 

en de verplichtingen van de 

bestuurders. Nadat de stichting 

is opgericht, zal een deelnemers-

reglement worden vastgesteld. 

Hierin zal onder andere worden 

opgenomen wat de voorwaarden 

zijn voor het deelnemerschap, 

welke verplichtingen een 

deelnemer heeft en de gronden 

waarop het deelnemerschap  

kan worden beëindigd.

 

Het is de ambitie en de bedoeling 

dat leden van de VeReFi Kennis-

Kring (specialisten en werk-

gevers) via die kring met elkaar 

zaken gaan doen. Hierbij is 

‘Het doel van de 

VeReFi KennisKring 

is leden te laten 

excelleren en 

topexpertises bij 

elkaar te brengen’



naam te mogen zetten. Eenmaal ingeschreven 

gelden spelregels, bijvoorbeeld verplichte 

bijscholingsmomenten. Dit kunnen daadwerkelijke 

opleidingen zijn, maar ook met het volgen van 

actualiteitsprogramma’s of in sommige gevallen 

intervisies kunnen PE-punten worden gehaald.  

De stichting die de Registers beheert zal de PE-

activiteiten uitbesteden aan de VeReFi KennisKring, 

die hiervoor jaarlijks op tal van verschillende 

momenten programma’s en diensten gaat 

aanbieden. Denk aan de VeReFi kennisdagen, de 

VeReFi Zomermarkt, allerlei tools en onderlinge 

dienstenplatforms, inkoopvoordelen, etc. 

Op dit moment werken we hard aan de oprichting 

van de stichting en de precieze invulling van het 

aanbod. Houd verefi.nl en cs-opleidingen.nl in de 

gaten voor het laatste nieuws.     n 
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Geld besparen met sociale zekerheid.
Maak kennis met Winrisk.

Hoe heeft uw organisatie het WGA en 
Ziektewet risico verzekerd?

www.winrisk.nlinfo@winrisk.nl

‘Een register voor casemanagers die  

een specialisatie hebben gevolgd’
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Botst privacy met  
     actieve verzuimbegeleiding?

Terwijl iedereen druk bezig is te onderzoeken wat de samenvoeging van de WGA-

premies voor vast en flexibel personeel voor hun betekent, dreigt iets anders aan de 

aandacht te ontsnappen. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) publiceerde begin 

2016 “De zieke werknemer - beleidsregels voor de verwerking van persoonsgegevens 

over de gezondheid van zieke werknemers”. Dit document vormt een bedreiging 

voor actieve verzuimbegeleiding.

De kern: (bijna) alles is medische gegevens
In de beleidsregels geeft de AP aan dat een 

werkgever bij verzuim uitsluitend het volgende aan 

de werknemer mag vragen: 
• telefoonnummer en (verpleeg)adres;
• vermoedelijke duur van het verzuim;
• lopende afspraken en werkzaamheden;
• valt werknemer onder het vangnet van de 

Ziektewet (maar niet onder welke); 
• houdt ziekte verband met een arbeidsongeval;
• is er sprake van een verkeersongeval met een 

aansprakelijke derde (regresmogelijkheid). 

De AP zegt letterlijk het volgende: “De werkgever 

mag in principe geen andere gegevens over de 

gezondheid verwerken dan de hierboven genoemde 

gegevens. Ook niet met toestemming van de 

werknemer. Gelet op de gezagsverhouding tussen 

werkgever en werknemer kan een werknemer zich 

namelijk gedwongen voelen toestemming te 

verlenen, zodat geen sprake is van een ‘vrije’ 

wilsuiting.”

Op basis van bovenstaande vragen kun je als 

werkgever en werknemer geen afspraken maken 

over werkhervatting. Werkgevers die volgens  

‘best practice’ met hun werknemer in gesprek gaan  

en op basis van mogelijkheden naar (gedeeltelijke) 

werkhervatting kijken, zijn volgens de beleidsregels 

fout bezig.

Ook sociale factoren als privéproblemen en schulden-

problematiek vallen volgens de AP onder medische 

gegevens. In goed overleg een coach, bedrijfsmaat-

schappelijk werker of schuldhulpverlener inzetten  

om verzuim te voorkomen of te beperken, valt niet  

onder goed werkgeverschap, maar is daarmee een 

overtreding. 

Vragen naar de reden waarom een werknemer mogelijk 

onder de no-riskpolis valt (vangnet UWV) mag ook 

niet, omdat de werkgever dan indirect iets over de 

medische toestand van de werknemer af zou kunnen 

leiden. Jammer voor de werkgever dat de looptijd van 

de no-riskpolis en daarmee het financiële risico wel 

degelijk afhangt van het soort uitkering dat de 

werknemer kreeg.

Verder mag de bedrijfsarts de Probleemanalyse niet aan 

de werkgever geven omdat hier medische informatie in 

zou staan. Hiermee verdwijnt de belangrijkste input 

voor het opstellen van het Plan van Aanpak. 
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Vergissing of is hier meer aan de hand?
Branchevereniging OVAL heeft samen met het 

Verbond van Verzekeraars geconcludeerd dat de 

beleidsregels tot een onwerkbare situatie leiden.  

Zij hebben de AP in twee brieven om toelichting 

gevraagd. Dat heeft tot nu toe weinig effect gehad. 

Wat betreft de Probleemanalyse heeft de AP 

toegegeven dat er sprake was van een vergissing.  

De conclusie dat er in de Probleemanalyse medische 

gegevens staan, was gebaseerd op een oude 

definitie van dit stuk. 

Wat betreft het bespreken van mogelijkheden doet 

de AP er helaas nog een schepje bovenop. Naar 

aanleiding van een tweede brief van de AP schrijft 

OVAL het volgende: "AP geeft in zijn reactie geen 

enkele ruimte voor het vragen naar functionele 

beperkingen en mogelijkheden door de werkgever. 

Ook vragen naar arbeidsmogelijkheden wordt als 

strijdig met de norm gezien. Deze gegevens schaart 

AP allen onder het begrip 'gezondheidsgegevens' 

en mogen uitsluitend via de bedrijfsarts worden 

opgevraagd. AP is van mening dat de werkgever 

re-integratie en verzuimbegeleiding vanaf 

ziekmelding gewoon kan starten."

Over de laatste twee zinnen moest ik even 

nadenken. Hoe moet je met verzuimbegeleiding 

starten als werkgever en werknemer niet over 

(arbeids)mogelijkheden mogen praten? Zelf 

afspraken maken over gedeeltelijke werkhervatting 

of aangepast werk is er niet meer bij. Blijkbaar 

moeten dan eerst via de bedrijfsarts de arbeids-

mogelijkheden worden opgevraagd. Als je dit 

doortrekt dan moet bij elke aanpassing van 

afspraken opnieuw advies aan de bedrijfsarts 

worden gevraagd; ook dan geldt namelijk dat 

werkgever en werknemer niet over arbeids-

mogelijkheden mogen praten. 

Nodeloos medicaliserend
Kort samengevat zijn de beleidsregels van de AP 

nodeloos medicaliserend. De verantwoordelijkheid 

voor re-integratie wordt weer grotendeels bij 

werkgever en werknemer weggehaald en bij de 

bedrijfsarts neergelegd. Pikant detail is dat de NVAB 

(beroepsvereniging van bedrijfsartsen) hier anders 

naar kijkt. In de vragenrubriek op haar website zegt 

de NVAB: “Dit betekent niet dat de werkgever 

helemaal niets mag vragen of ‘altijd naar de bedrijfs-

arts moet verwijzen’. De werkgever mag vragen 

naar arbeidsmogelijkheden voor zover beperkt tot 

concreet werk of concrete taken (‘kun je aan de 

balie werken’ of ‘kun je het eigen werk wel in 

deeltijd doen’). Voorstellen van de werknemer 

mogen dan wel geregistreerd worden. Een 

beschrijving van vastgestelde beperkingen of 

functionele mogelijkheden is voorbehouden aan 

de bedrijfsarts.” 

Verwarring draagt niet bij aan re-integratie
De beleidsregels van de AP botsen met de eigen 

verantwoordelijkheid van werkgever en 

werknemer. OVAL concludeert: "De zienswijze 

van AP is een belemmering voor werkgevers en 

werknemers om te voldoen aan hun wettelijke 

verplichtingen in het kader van preventie, verzuim 

en re-integratie. Daar komt bij, dat deze inter-

pretaties haaks staan op de gewenste dialoog  

tussen werkgever en werknemer om verzuim te 

voorkomen, te begeleiden en te werken aan de 

duurzame inzetbaarheid van de werkende mens.”

‘Hoe moet je met 

verzuimbegeleiding starten  

als je niet over  

(arbeids)mogelijkheden  

mag praten?’
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OVAL verwijst hier naar recente campagnes  

waarin werkgevers wordt opgeroepen in gesprek  

te gaan over chronische aandoeningen, kanker en 

psychische klachten. Deze worden gesteund of zelfs 

gefinancierd door de overheid en dragen bij aan een 

dubbel signaal. De overheid nodigt uit tot een 

dialoog terwijl een overheidsinstantie het gespreks-

gebied verboden verklaart. 

Werkgever zit met de gebakken peren
Terwijl zich een vrij abstracte discussie ontspint, 

zitten vooral de werkgevers met de gebakken 

peren. In een stroom van juridische artikelen 

werden de aangescherpte regels helaas als nieuwe 

realiteit gepresenteerd. Er valt echter veel op de 

interpretatie van de AP af te dingen. Deze botst  

met uitvoeringseisen uit andere wetgeving. De 

financiële verantwoordelijkheid van de werkgever 

is steeds verder opgeschroefd om actieve sturing  

op re-integratie te stimuleren. Het is dan ook 

onrechtvaardig dat de beleidsregels (bij)sturen 

vervolgens onmogelijk maken. 

Hoe moet je hier als werkgever nou mee omgaan? 

Vanaf 2016 mag de AP boetes opleggen. Daarnaast 

zit geen enkele organisatie er op te wachten in een 

onderzoeksrapport te worden gefileerd. Gelukkig 

komt de AP pas in beeld als een werknemer daar 

een klacht heeft neergelegd. Ik adviseer werkgevers 

dan ook om gewoon over (arbeids)mogelijkheden 

te praten en problemen te bespreken die moeten 

worden opgelost. Harde medische informatie zoals 

diagnoses zijn daar niet bij nodig. Alleen door 

constant in gesprek te zijn, kun je als werkgever 

actief invulling geven aan de Wet verbetering 

poortwachter, verzuim onder controle houden, 

sancties voorkomen en WIA-instroom  

beperken. Precies zoals de overheid dat heeft 

bedoeld! De actieve betrokkenheid van de bedrijfs-

arts bij re-integratie en preventie  wordt daarbij 

meer dan genoeg geborgd door de recent 

aangescherpte Arbowet.

De ‘dreiging’ van de Autoriteit Persoonsgegevens 

blijft echter hangen. Onzekerheid over wat wel en 

niet mag, heeft een negatieve invloed op re-

integratie en preventie. Alhoewel minister Asscher 

zich hier niet (meer) mee wil bemoeien ligt hier wel 

degelijk een taak voor het Ministerie van SZW. Dit 

moet ervoor zorgen dat de brede interpretatie van 

medische gegevens van de AP wat meer in per-

spectief wordt geplaatst. De NVAB heeft een 

voorzet gedaan door aan te geven dat “de werk-

gever mag vragen naar arbeidsmogelijkheden voor 

zover beperkt tot concreet werk of concrete taken”. 

Veranker dit als uitzondering voor verwerking in de 

wetgeving. Het opstellen van een volledige FML 

blijft de taak van de bedrijfsarts.

Verder zou enige druk om ervoor te zorgen dat 

vrijwillig door werknemers verstrekte informatie 

onder voorwaarden (getekende toestemmings-

verklaring) mag worden verwerkt welkom zijn.  

Zo zorg je ervoor dat werkgevers en werknemers 

samen problemen oplossen. Misbruik mag worden 

bestraft, maar laat de weging over aan de 

rechterlijke macht.’     n

‘Onzekerheid over wat wel 

en niet mag, heeft een 

negatieve invloed op  

re-integratie en preventie’
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Mobiliteitsbonus wordt 
loonkostenvoordeel (LKV)

We kennen de mobiliteitsbonus nog niet zo lang:  
pas sinds 1 januari 2013. Het kwam toen in de plaats 
van de premiekorting arbeidsgehandicapten en de 
premiekorting voor oudere uitkeringsgerechtigden. 
Het systeem veranderde niet, wel werden de 
bedragen verhoogd. Inmiddels staat al weer een 
nieuwe regeling op stapel: het loonkostenvoordeel 
(LKV). Deze regeling kent een aantal belangrijke 
wijzigingen.

Waarom alweer een nieuwe regeling? Dat komt 

doordat de manier waarop de mobiliteitsbonus 

berekend wordt alleen loont voor grotere bedrijven.  

De mobiliteitsbonus is een premiekorting: een bedrijf 

verrekent deze korting met de te betalen premies 

werknemersverzekeringen (WAO/WIA, WW-Awf  

(of Ufo) en de sectorpremie. Kleine bedrijven 

ontvangen zo meestal niet het volledige bedrag aan 

mobiliteitsbonus omdat je nooit meer korting kan 

krijgen dan je in totaal moet betalen. Vandaar dat  

er is gezocht naar een nieuw systeem dat het ook voor 

kleinere bedrijven aantrekkelijker maakt om arbeids-

gehandicapten of oudere uitkeringsgerechtigden  

in dienst te nemen. De overheid wil hiervoor de 

mobiliteitsbonus vanaf 2018 vervangen door het 

Loonkostenvoordeel (LKV). Dit is geregeld met  

de Wet tegemoetkomingen loondomein (WTL). 

Verwar dit loonkostenvoordeel (LKV) niet met het 

Lage-inkomensvoordeel (LIV) dat al per 1 januari 2017 

in zal gaan. 

Vast bedrag per verloond uur
Het LKV is (net als het LIV) een tegemoetkoming 

per uur in plaats van per jaar: de werkgever krijgt 

een vast bedrag per verloond uur. Dit bedrag 

ontvangt hij pas achteraf van de Belastingdienst,  

dus na afloop van het kalenderjaar. Zo wordt het 

LKV over 2018 voor 1 juni 2019 uitbetaald, mits  

de aangiftes op tijd binnen zijn. Deze uitbetaling 

achteraf is een nadeel, want de huidige premie-

kortingen kunnen direct met de loonaangifte 

worden verrekend. Ook kan er achteraf discussie 

ontstaan met Belastingdienst of werknemer wel  

of niet onder de juiste doelgroep valt voor de 

tegemoetkoming. Verder wijzigt de hoogte van de 

tegemoetkoming: de maximale mobiliteitsbonus  

is nu nog € 7.000 per jaar en dit wordt € 6.000 per 

jaar. Voor personen die vallen onder de banen-

afspraak geldt een maximaal LKV van € 2.000. 

De duur van het LKV blijft hetzelfde als bij de 

mobiliteitsbonus: bij in dienst nemen van een 

nieuwe werknemer is de duur 3 jaar en bij het in 

dienst houden van iemand met een WIA-uitkering 

geldt het voordeel voor 1 jaar. 

LIV voor lage inkomens
Het Lage-inkomensvoordeel (LIV) gaat in per  

1 januari 2017. Het LIV is bedoeld om de mensen  

aan de onderkant van de arbeidsmarkt passende 

ondersteuning te bieden, zodat werkgevers ze 

sneller een kans geven. Het LIV geldt ook voor 

mensen in beschut werk en WSW’ers. De werk-

gever ontvangt een tegemoetkoming voor de 

werknemers die tussen 100% en 125% van het 

wettelijk minimumloon per uur verdienen: 
• voor werknemers die tussen de 100% en 110% van 

het minimumloon verdienen, krijgt de werkgever 

maximaal € 2.000 per werknemer per jaar. 

Auteur: Marjol Nikkels-Agema, directeur CS Opleidingen BV
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• voor werknemers die tussen de 110% en de  

125% van het minimumloon verdienen, krijgt  

de werkgever maximaal € 1.000 per werknemer 

per jaar.

Verder geldt als voorwaarde dat de werknemer 

minimaal 1248 verloonde uren in een jaar heeft en 

dat hij nog niet de AOW-gerechtigde leeftijd heeft 

bereikt. Het LIV kent geen maximumduur en is van 

toepassing zolang iemand aan de voorwaarden 

voldoet.

Groot nadeel: geen toepassing met 
terugwerkende kracht
Het voordeel van de mobiliteitsbonus is dat deze 

nog met vijf jaar terugwerkende kracht mag worden 

toegepast. Dit kan via een correctiebericht op de 

ingediende loonaangifte. Dat is gunstig als een 

werkgever er pas later achter komt dat werknemer 

arbeidsgehandicapt is of structurele functionele 

beperkingen heeft (bijv. recht op een WAO-, 

WIA- of Wajong-uitkering, WSW-indicatie, recente 

verklaring onderwijsbelemmeringen van UWV etc). 

Bij het nieuwe systeem geldt dat de werkgever 

periodiek bij elke loonaangifte moet aangeven voor 

wie hij het LKV claimt. Is een werkgever niet goed 

geïnformeerd, dan loopt hij dus het loonkosten-

voordeel mis. Een mogelijkheid van terugwerkende 

kracht is niet opgenomen in de Wet tegemoet-

koming loondomein. 

Uitvraag 2 maanden na indiensttreding nu  
nog belangrijker
Het is dus nog belangrijker geworden om direct na 

twee maanden dienstverband uit te vragen bij de 

werknemer of er sprake is van een arbeidshandicap 

of structurele functionele beperkingen. Zo kan dit 

direct meegenomen worden bij de loonaangifte.

Een werknemer is verplicht deze informatie aan de 

werkgever te verstrekken conform Artikel 38b 

Ziektewet. De werkgever moet er wel zelf actief 

naar vragen. Dit is lonend voor elke werkgever! 

Niet alleen voor de premiekorting en straks het 

loonkostenvoordeel, maar ook om te weten of de 

werknemer recht heeft op de no-riskpolis. In dat 

geval betaalt het UWV gedurende de eerste vijf jaar 

van het dienstverband een eventuele ziekteperiode 

van de werknemer. Ook mag een eventuele 

daaropvolgende WGA-uitkering niet worden 

doorbelast aan de werkgever. 

Het is belangrijk hierop controle te houden. Het 

belang van het LKV loopt op tot € 18.000 euro,  

maar het belang van de no-riskpolis kan bij 

langdurige arbeidsongeschiktheid oplopen tot  

meer dan € 200.000!      n

Niet meerdere voordelen voor dezelfde 
werknemer
Werkgevers kunnen niet voor dezelfde werknemer 

LKV én LIV ontvangen. Alleen voor het jaar 2017 

kan de werkgever in aanmerking komen voor zowel 

het LIV als de bestaande premiekorting doelgroep 

banenafspraak.

Vanaf 2018 is het LKV van toepassing gedurende de 

eerste drie jaar van het dienstverband. Daarna kan 

de werkgever voor betrokkene recht hebben op 

LIV. Tenminste, als betrokkene voldoet aan de 

voorwaarden van tenminste 1248 verloonde uren op 

jaarbasis, nog niet de AOW-leeftijd heeft bereikt en 

minder verdient dan 125% van het minimumloon. 

Doelgroep Huidige 
premiekorting

Maximum 
tegemoetkoming 
LKV/LIV

LIV 100% tot 110% WML
(vanaf 2017)

n.v.t. € 2.000 

LIV 110% tot 125% WML
(vanaf 2017)

n.v.t. € 1.000 

LKV voor ouderen (56+) –
Wijziging per 2018

€ 7.000 € 6.000 

LKV voor Arbeidsgehandicapten 
(o.a. WAO en WIA) – 
Wijziging per 2018

€ 7.000 € 6.000 

LKV voor doelgroep
Banenafspraak - 
wijziging per 2018

Verschillend € 2.000 
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Second opinion 
nodig?
De WGA-oplossing van VSZ:
verzekeren naar draagkracht,
uitvoering met bewezen resultaat.
Klaar voor de toekomst!

Succesvol eigenrisicodragen vraagt om actieve regie!

De Nieuwe WGA levert eigenrisicodragers 

uitdagingen op, maar vooral ook grote 

kansen. Als casemanager kunt u hierbij  

als geen ander de weg wijzen. VSZ 

biedt een unieke verzekeringsoplossing  

waarbij de werkgever alleen verzekert 

wat hij zelf niet kan of wil dragen. De 

best mogelijke garantie voor eigen 

betrokkenheid en regie bij verzuim en 

arbeidsongeschiktheid. En daarmee het 

perfecte alternatief voor het verlengings-

voorstel van de huidige verzekeraar. 

Meer eigen betrokkenheid, optimale grip 

op de schadelast, een betere cashflow: 

Zorg dat de voordelen van deze optie op 

zijn minst worden meegenomen in de 

overwegingen! 

Interesse? Bel (020) 260 24 20 of ga naar 

vszassuradeuren.nl/nieuweWGA. 

Wij zijn u graag van dienst!
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Eigen Regie en taakdelegatie: 
tegenspraak of 
     effectieve toevoeging?
“Wij gaan eigen regie doen” zegt de HR-adviseur van een organisatie met  

1.000 werknemers. “Wij vinden dat onze leidinggevenden het best in staat zijn 

hun werknemers weer aan de slag te krijgen”. Geamuseerd vraag ik wat dat 

dan in zou houden. “De leidinggevende wordt eindverantwoordelijk voor de 

begeleiding van zieke werknemers en WIA-instromers. Uiteraard ondersteund 

door ons als HR-adviseurs en onze arbodienst”. 

“Heel goed” zeg ik, “Dus jullie leidinggevenden 

gaan niet alleen in gesprek met hun werknemers 

over terugkeer in eigen, aangepast eigen, ander  

of aangepast werk, maar gaan ook vroegtijdig 

WIA-instroomrisico’s signaleren en managen, 

concreet vragen stellen aan bedrijfsartsen, sturen  

op interventies, bepalen wanneer spoor 2 wordt 

ingezet, strategisch een Deskundigenoordeel bij  

het UWV aanvragen en een sluitend re-integratie-

verslag bijhouden?”

Eigen regie leidt niet automatisch tot meer 
grip
Er ontstond een interessant en levendig gesprek. De 

HR-adviseur erkende dat er zaken zijn die je niet aan 

de leidinggevenden over kan laten. Door voor het 

‘Eigen-Regiemodel’ te kiezen wilde zijn organisatie 

meer grip krijgen op verzuimbegeleiding en WIA- 

instroom. De gemaakte keuze leidt echter niet 

automatisch tot de gewenste grip. Strategische 

doelstellingen moeten worden vertaald naar een 

effectieve taak- en rolverdeling. In (proces)

managementmodellen wordt vaak onderscheid 

gemaakt tussen Strategische, Tactische en 

Operationele taken of managementniveaus (STO). 

Dit is een verhelderend kader als je naar verzuim-

begeleiding gaat kijken.

De keuze voor een Eigen-Regiemodel is een 

strategische keuze. Op organisatieniveau moet  

dan worden bepaald welke doelen je daarmee wil 

realiseren, hoe dit in consistent beleid wordt vertaald 

en hoe dit wordt gefinancierd en gefaciliteerd. Denk 

aan het verzuimsysteem, de inzet van interventies  

en de rol van de arbodienst. En worden de managers 

alleen voor 2 jaar begeleiding van het regulier 

verzuim ingezet of hebben ze ook een rol als een 

werknemer uiteindelijk een WIA-uitkering krijgt 

(potentieel 10 jaar begeleiding)? 

Al snel stevige uitdagingen
In het Eigen-Regiemodel heeft de leidinggevende 

een sleutelrol bij de begeleiding terug naar eigen 

werk. Hij heeft het eerste contact met de werknemer 

Auteurs: 
Frans van den Nieuwenhof, directeur VerzuimConsult en 

Rick van Buuren, directeur TriageExpert 
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en kijkt of er afspraken over werkhervatting kunnen 

worden gemaakt. Het grootste deel van het kort 

verzuim kan effectief door de leidinggevende 

worden begeleid.

Het wordt al wat spannender als het verzuim langer 

duurt. Het risico op lang verzuim en eventuele 

WIA-instroom neemt toe. Ook dan houdt de 

leidinggevende echter een belangrijke en vooral 

ook centrale rol. Bij re-integratie zoekt hij passende 

werkzaamheden, bewaakt hij de voortgang van de 

re-integratie en zorgt hij voor bijsturing. Hierbij 

wordt hij in toenemende mate afhankelijk van 

‘input’ van arbeidsdeskundigen over mogelijk-

heden, beperkingen en benodigde interventies.

Als je kritisch nadenkt over de kennis en vaardig-

heden die hiervoor nodig zijn, doemen al snel 

‘uitdagingen’ op. Het speelveld van re-integratie  

is complex en de regels zijn continu in beweging. 

Leidinggevenden hebben over het algemeen 

onvoldoende gelegenheid om niet alleen de kennis 

en vaardigheden op te doen, maar ook nog eens te 

onderhouden en verder te ontwikkelen. 

Naarmate het risico op lang verzuim en WIA-

instroom toeneemt, spelen tactische beslissingen 

een steeds grotere rol. Bij het opstellen van het Plan 

van Aanpak (PvA) bijvoorbeeld, moet goed naar de 

doelstelling op de lange termijn worden gekeken. 

Het vereist interpretatie van de probleemanalyse en 

andere stukken, creativiteit en de vaardigheid om 

tot afspraken te komen die ook door de werknemer 

worden gedragen. De begeleiding van de uitvoering 

van het PvA is daarna weer een operationele 

verantwoordelijkheid. De (aangepaste) werk-

afspraken moeten dagelijks worden georganiseerd 

en de voortgang gezamenlijk worden geëvalueerd.

Multi-disciplinaire aanpak nodig
Werkgevers die kiezen voor Eigen Regie willen niet 

alleen meer grip op het korte verzuim, maar vooral 

ook op het lang verzuim en uiteindelijk de WIA-

instroom. Risicobeheersing bij complex en 

langdurig verzuim vraagt om extra sturing. Wil je 

geen re-integratiekansen missen, dan moeten niet 

alleen taken op mogelijkheden en beperkingen 

worden afgestemd, maar spelen gedrag, de 

diagnose of het ontbreken daarvan, behandeling, 

interventies en financiering een rol. Dit complexe 

krachtenveld vraagt om een multi-disciplinaire 

aanpak en een nauwe samenwerking met de 

bedrijfsarts. Dat vereist niet alleen veel kennis en 

ervaring, maar raakt door het gebruik van medische 

gegevens direct de Wet bescherming persoons-

gegevens; de werkgever mag zelf niet over deze 
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‘Casemanager in taakdelegatie  

kan er actief voor zorgen dat geen 

kansen worden gemist’

informatie beschikken. Om juist bij risicovol verzuim 

‘door te kunnen pakken’ is de inzet van casemanagers 

in taakdelegatie zinvol. 

De casemanager in taakdelegatie als 
procesbewaker en actieve schakel 
Een optimale invulling van risicobeheersing ontstaat 

als bedrijfsarts en casemanager als een koppel 

samenwerken, elkaar aanvullen en scherp houden. 

Een casemanager ‘in taakdelegatie’ vervult daarbij 

een bijzondere rol. Onder verantwoordelijkheid van 

de bedrijfsarts kan hij taken overnemen. Als schakel 

tussen werkgever en bedrijfsarts zorgt hij ervoor dat 

informatie en signalen vanuit de werkgever worden 

vertaald naar zinvolle vragen aan de bedrijfsarts. En 

met inachtneming van de privacywetgeving zorgt hij 

ervoor dat bevindingen en adviezen van de bedrijfs-

arts optimaal worden vertaald naar activiteiten en 

dat deze als afspraken worden verwerkt in het PvA 

en evaluaties. Als procesbewaker kan hij vanuit zijn 

totaaloverzicht zowel de werkgever als de bedrijfs-

arts scherp houden en er actief voor zorgen dat er 

geen kansen worden gemist.

Een dergelijke casemanager zal over het algemeen 

niet bij de werkgever zelf werken. Geef je de regie 

dan niet uit handen? Nee, juist op deze manier  

kan Eigen Regie krachtig ingevuld worden. Het 

toevoegen van extra kennis en vaardigheden en  

een betere afstemming van informatie tussen alle 

betrokkenen, stelt werkgever en leidinggevende 

beter in staat de beslissingen op tactisch niveau te 

nemen die noodzakelijk zijn voor de beheersing  

van (de risico’s van) lang en complex verzuim.     n
 

R E G I E  O P  G E L D S T R O M E N
S O C I A L E  Z E K E R H E I D

De opleider voor  
arbeidsdeskundigen in het verzuimvak

Voor wie arbeidsdeskundige wil worden

Post Bachelor 
Register Arbeidsdeskundige  
• conform het nieuwste curriculum 

arbeidsdeskundige opleidingen (CADO)

• geaccrediteerd door Hobéon SKO/  

Stichting Post HBO Nederland

• i.s.m. Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

• beste prijs - kwaliteit

Maar ook voor wie al arbeidsdeskundige  
is en zich wil specialiseren
• Regie op Verzuim 

Leer welke financieel-juridische gevolgen verzuim 

heeft voor werkgever en werknemer, welke 

verplichtingen beiden hebben, hoe en op welke 

momenten u actie moet ondernemen 

• Loonwaarde Expert 

Leer hoe u de loonwaarde vaststelt van een 

arbeidsongeschikte werknemer (i.s.m. Dariuz)

meer informatie: 
www.cs-opleidingen.nl
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Een arbeidsdeskundig onderzoek 

Wat een arbeidsdeskundige doet, is 

voor veel mensen onduidelijk. Dat is 

jammer, want een arbeidsdeskundige 

kan veel doen om de re-integratie van 

een zieke werknemer te bevorderen 

en een bedrijf zo veel geld besparen. 

Arbeidsdeskundigen zijn werkzaam in verschillende 

werkvelden en voor zeer uiteenlopende opdracht-

gevers als UWV, letselschadebedrijven, private 

verzekeraars etc. In dit artikel richt ik mij vooral op 

het arbeidskundig onderzoek in opdracht van 

werkgevers.

Wanneer zet u een arbeidsdeskundige in?
Een arbeidsdeskundige kan in de volgende situaties 

helpen:

• als een medewerker (langdurig) ziek is en 

aangeeft het werk niet meer te kunnen doen;

• als het niet duidelijk is of een zieke medewerker 

in de toekomst het werk weer zal kunnen doen;

• als het niet duidelijk is wat de 

arbeidsmogelijkheden van een medewerker zijn 

na of tijdens de ziekteperiode;

• als de re-integratie moeizaam verloopt en de 

reden daarvoor niet helemaal duidelijk is;

• als het (eind)doel van de re-integratie onduidelijk 

is.

Arbeidsdeskundigen denken in mogelijkheden: 

waar liggen re-integratiekansen, wat is er nodig om 

deze kansen te benutten? Is dit mogelijk binnen het 

eigen werk of ander werk in de eigen organisatie,  

al dan niet met aanpassingen? Of is het beter om 

breder te kijken, lees: buiten de eigen organisatie? 

De centrale doelstelling is de stagnatie doorbreken 

en re-integratie bevorderen door beweging te 

creëren.

   

Wat doet een arbeidsdeskundige?
Om antwoord te krijgen op de vraag of en hoe de 

werknemer gere-integreerd kan worden, doet de 

arbeidsdeskundige onderzoek. Hij of zij praat met 

werkgever en werknemer, eventueel bedrijfsarts en 

andere betrokkenen. Hij onderzoekt het bedrijf en 

het bedrijfsproces; die zijn immers zeer bepalend 

voor de re-integratiemogelijkheden. Wat zijn de 

hieruit voortvloeiende, voor de vraagstelling 

relevante, functies en re-integratiemogelijkheden? 

De arbeidsdeskundige heeft hierbij oog voor 

mogelijke aanpassingen en de consequenties 

daarvan. Hij evalueert met werkgever en werk-

nemer en legt zijn bevindingen vast in een 

arbeidsdeskundig rapport.

Wat doet een arbeidsdeskundige niet?
De arbeidsdeskundige is geen dokter en speelt  

ook geen doktertje, hij richt zich op arbeids-

mogelijkheden en gebruikt daarbij de bevindingen 

van de bedrijfsarts. De arbeidsdeskundige richt zich 

niet op de vraag wat iemand nog kan in fysiek en 

mentaal opzicht (de functionele mogelijkheden). 

Dit is voorbehouden aan de bedrijfsarts en zijn 

bevindingen vormen een belangrijk basisgegeven 

voor de arbeidsdeskundige.

helpt stagnatie te doorbreken
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Hoe ziet een goede rapportage eruit?
Een goed arbeidsdeskundig rapport is helder en 

geeft in klare taal concreet antwoord op de gestelde 

vragen middels een logische en consistente 

beschrijving. Het bestaat uit de volgende 

onderdelen:  

Aanleiding en vraagstelling

De rapportage begint met de vraagstelling van de 

opdrachtgever: wat is de vraag of zijn de vragen 

waarop het rapport antwoord geeft?

Onderzoek

In dit deel geeft de arbeidsdeskundige aan wat hij 

heeft gedaan voor het onderzoek, welke activiteiten 

hij heeft ondernomen. Ook schetst hij een beeld van 

de werknemer (opleiding en arbeidsverleden) en 

de werksituatie (de organisatie en het bedrijfs-

proces). Om de mogelijkheden voor werkhervatting 

te onderzoeken, wordt eerst de huidige functie 

beschreven. Per taak wordt ook aangegeven wat  

de relevante belasting is (in FML-termen) en wat 

daarbij de knelpunten zijn. Vervolgens geeft de 

arbeidsdeskundige zo goed mogelijk weer wat  

er besproken is met werknemer en werkgever.  

Hoe beleven zij de situatie en wat is hun visie op  

de  re-integratiemogelijkheden? De rapportage  

is tot zover met name feitelijk en beschrijvend.

Beschouwing/re-integratievisie

In dit onderdeel geeft de arbeidsdeskundige zijn 

visie op de situatie: waar ziet hij re-integratiekansen 

na weging van de door de bedrijfsarts aangereikte 

functionele mogelijkheden met de arbeidsmogelijk-

heden binnen de organisatie? Wat is er nodig om  

dit te realiseren en is dit realistisch? Hij weegt zijn 

bevindingen op basis van de juridische context 

(arbeidsrecht en sociale zekerheidsrecht) en de 

financiële consequenties voor werkgever en 

werknemer aan de hand van mogelijke scenario’s. 

Conclusie en planning

Op basis van alle feiten en overwegingen komt de 

arbeidsdeskundige tot zijn conclusie. Het laatste 

onderdeel van het rapport betreft de planning van 

de vervolgstappen: wat is nodig om het beoogde 

re-integratieresultaat te bewerkstelligen en 

daarmee de stagnatie te doorbreken.     n
 

Welke 4 vragen beantwoordt een 
arbeidsdeskundige?

1.  Kan de medewerker terug naar de eigen functie?

2.  Kan de medewerker terug naar de functie met  

 aanpassingen aan de werkplek?

3.  Kan de medewerker ander werk verrichten bij de  

 eigen werkgever? 

4.  Kan de medewerker bij een andere werkgever  

 werken (2e spoor)?

Hoe deelt de arbeidsdeskundige zijn 
bevindingen?
Normaliter deelt de arbeidsdeskundige zijn 

bevindingen al tijdens het onderzoek met 

werkgever en werknemer. Als afsluiting van het 

onderzoek schrijft hij een rapport, met daarin 

verwerkt de meningen van werkgever en werk-

nemer over de (on-) mogelijkheden. Deze 

schriftelijke verslaglegging van het onderzoek is 

belangrijk. In de eerste plaats moeten werkgever  

en werknemer verder kunnen met de bevindingen 

van het onderzoek. Het rapport moet daarom helder 

zijn: met een logische opbouw van vraagstelling  

via onderzoeksbevindingen naar overwegingen  

en conclusies. Het is de bedoeling werkgever en 

werknemer te helpen, zodat de stagnatie oplost  

en zij al dan niet gezamenlijk verder kunnen.

Maar, het rapport is in veel gevallen ook nood-

zakelijk voor het re-integratiedossier. Zeker in  

die gevallen waarbij de conclusie is dat werkgever 

en werknemer niet samen verder kunnen of de 

inzetbaarheid zeer gering is. De argumentatie moet 

dan onderbouwing leveren voor de eventuele 

verantwoording aan het UWV (poortwachtertoets).
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‘Als je samen naar iets 
toewerkt en dat slaagt, 
is dat fantastisch!’

Registercasemanagement is een mooi vak, vindt Brenda 
Damkat, eigenaar van Eureca en docent bij CS Opleidingen. 
Met hart en ziel zet zij zich in om werknemers als dat even 
kan zo snel mogelijk weer aan de slag te krijgen. En nee, 
daarbij hoef je helemaal niks medisch te weten. 

‘Vorige week had je er weer één op social media, 

zo’n casemanager die over het internet schreeuwt 

dat hij weer twee IVA’s voor een werkgever heeft 

geregeld. Kapot erger ik me daar aan!’ Brenda 

maakt zich boos om deze vorm van marketing in 

verzuimland. Want een IVA regel je niet, die is  

het gevolg van een zeer ernstige situatie. Voor de 

werknemer én de werkgever!

Ook zij en haar collega’s hebben al heel wat IVA- 

situaties meegemaakt. ‘Dat zijn vaak intensieve 

trajecten, waarin je de mensen achter het dossier in 

alle kwetsbaarheid leert kennen. Als je dan iets voor 

die werknemer en werkgever kunt betekenen, in  

de zin dat de financiële zorgen beperkt worden,  

dan is dat heel mooi. Maar zeker niet iets om van  

de daken te schreeuwen. Laatst wonnen we een 

IVA-rechtszaak en werd ik gefeliciteerd door de 

werknemer in kwestie. Ik vroeg of ik hem ook 

moest feliciteren. ‘Niet met mijn ziekte, maar wel 

met deze gewonnen zaak’, was het antwoord. Toch 

voelde dat vreemd. Want je hebt dan weliswaar de 

medewerker inkomenszekerheid kunnen bieden  

en de werkgever veel geld bespaard. Maar het feit 

waar het allemaal om begonnen is, blijft wrang.’

Casemanagement in de praktijk

Op zoek naar gezamenlijke belangen
Tien jaar geleden koos ze voor de onafhankelijk-

heid en begon ze voor zichzelf. ‘Het registercase-

management is een mooi vak waar ik als docent van 

CS Opleidingen ook graag de studenten warm voor 

maak. Het geeft enorm veel voldoening als het je 

lukt om in elke lastige situatie toch op zoek te gaan 

naar de gezamenlijke belangen, om partijen zelf te 

laten denken in mogelijkheden en als je op basis van 

die mogelijkheden haalbare doelen kunt stellen en 

halen. In mijn optiek kan dat alleen maar met 

directe, open en eerlijke communicatie. 

Wat iemand heeft, interesseert mij eigenlijk 

helemaal niet, daar praat ik ook nauwelijks over met 

mensen. Mensen gooien graag hun hele medische 

dossier op tafel om maar legitimatie te hebben voor 

hun ziek zijn. Als je dan zegt dat je het heel naar 

voor ze vindt, maar dat het gesprek nu gaat over de 

gevolgen van het ziekteverzuim, dan zijn ze eerst 

verrast. Maar het is wel een fijne manier van 

werken, dan hoef je je ook niet zo druk te maken 

over al dat privacy-gedoe. Ik ben absoluut niet in  

de wieg gelegd voor verpleegster of dokter, geen 
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enkele ambitie op dat vlak, dus ik neem heel graag 

aan van een dokter wat er kan en niet kan. Maar ik 

blijf wel altijd praktisch denken en hou niet van 

artsen die tegen de klippen op medicaliseren. 

Ik vind dat een bedrijfsarts stelling moet durven 

nemen. Ik kan niets met terugkoppelingen waarbij 

je al meteen merkt dat de bedrijfsarts zich aan het 

indekken is voor een loonsanctieclaim. Halfslachtig 

beleid in een dossier leidt mijns inziens eerder tot 

een loonsanctie dan klare taal. Dan heb je tenminste 

iets om het ofwel mee eens te zijn, ofwel weet je 

welke weg je in moet slaan als je het er niet mee 

eens bent. Lekker duidelijk dus. Een bedrijfsarts 

mag mij ook gerust terug in mijn hok zetten hoor, 

als iets medisch niet verantwoord is. Zoals toen ik 

de bedrijfsarts vroeg om een opbouwschema voor 

een mevrouw die na een operatie geen pijn meer 

had. Dat kreeg ik niet, want ze had nog minstens  

4 weken hersteltijd nodig om daarna veel duur-

zamer te kunnen re-integreren. Na een duidelijke 

uitleg hadden zowel mevrouw, haar werkgever en 

ik daar ook alle vrede mee. 

Zakelijk-sociaal gevolgen van ziekteverzuim 
uitleggen
Een registercasemanager die op dossierniveau 

werkt, spreekt zijn klant en diens werknemers 

regelmatig. Waar ik het graag over heb, is wat de 

gevolgen zijn van het ziekteverzuim. Wat betekent 

dit nu voor de werknemer, maar ook voor de 

werkgever, collega’s, partner etc. Reken in een 

gesprek maar eens voor wat verzuim kost en wat je 

kunt doen om een inkomensval of tien jaar schade te 

voorkomen. Zakelijk-sociaal noem ik dat. Je vertelt 

als casemanager lang niet altijd wat de werknemer 

of de werkgever graag wil horen. Maar als het lukt 

om de verborgen agenda’s van tafel te krijgen, je 

gezamenlijk naar iets toewerkt en dat slaagt, dan is 

dat fantastisch!’     n

Eigenrisicodrager WGA 01-01-2017:  

geen haast, niets moet

A D V E R T O R I A L

Voor werkgevers, die al per 1 januari a.s. eigenrisico- 
drager (hadden) willen worden of blijven, biedt Juiszt de 
mogelijkheid van een second opinion op de aanbiedingen. 
Het is in veel gevallen essentieel om een vertaalslag te  
maken, zodat appels met appels vergeleken worden.  

Over Juiszt
Juiszt staat voor onafhankelijk advies over de ontwikkelingen 
die op u afkomen binnen het domein sociale zekerheid.  
Juiszt beschikt over ruime ervaring op gebied van juridische, 
arbeidsrechtelijke en fiscale expertise. Juiszt stelt u in staat  
om een keuze te maken, zonder dat de uitkomst bij voorbaat 
al vaststaat. Wij maken ons sterk voor een objectief en eerlijk 
advies, waarbij uw belangen voorop staan. 

Voor u is het belangrijkste: weten waar u aan toe bent.  
Juiszt.nu!

          www.juiszt.nu

De door veel adviseurs veroorzaakte druk voor publiek 
verzekerden om voor 2 oktober de overstap naar privaat te 
maken is volkomen onterecht. Ook in 2017 of 2018 kan de 
keuze gemaakt worden, zodat er tijd is om de organisatie 
voor te bereiden op een eventueel eigenrisicodragerschap, 
het verzuim omlaag te brengen en de financiële gevolgen 
rustig te analyseren.

De keuze voor eigenrisicodragerschap is immers niet alleen 
een financiële, althans voor de werkgever. Het is essentieel 
om zowel de financiële, beleidsmatige, operationele als 
administratieve meerjarige gevolgen van de diverse 
scenario´s in kaart te brengen. Hierbij hoort ook het maken 
van een inschatting van eventuele kosten van terugkeer 
naar het publieke systeem. 

Bovendien is het zo, dat het op dit moment slecht kiezen  
is. Het aanbod van de verzekeraars is nog beperkt en de 
verwachting is dat dat aanbod volgend jaar volwassener zal 
zijn. Nog een reden dus om rustig de tijd te nemen. Voor een 
totaalbeeld van de gevolgen van de keuze voor publiek of 
privaat is een objectief, onafhankelijk en volledig onderzoek 
onontbeerlijk!
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Riskmanagement  
Sociale Zekerheid 

Eigenrisicodrager worden?  
Kijk eerst naar de risico’s! 

‘Wat mij opvalt is dat de meeste adviseurs en 

verzekeraars beginnen aan de achterkant: blijft u  

bij het UWV of wordt u eigenrisicodrager? Volgens 

mij moet je aan de voorkant beginnen: waar zitten 

de problemen en risico’s? Wat kan ik doen om de 

risico’s te beperken? Welke financiële oplossing 

zou dan de juiste zijn? Risicomanagement dus in 

plaats van even snel vergelijken wie goedkoper is. 

 

Een brandverzekering heb je gewoon nodig:  

het risico is klein, maar als het gebeurt kun je de 

gevolgen niet dragen. Toch wordt bij dit soort 

verzekeringen het risicomanagementprincipe al 

steeds meer toegepast. Er wordt eerst gekeken:  

wat zijn mijn risico’s en hoe kan ik voorkomen dat 

deze zich manifesteren? En vervolgens wordt er 

voor het restrisico een verzekering gesloten. Het 

WGA-risico is voor grote bedrijven vrij goed 

calculeerbaar. Het is dus de vraag of je überhaupt 

een (volledige) verzekering nodig hebt. Wat 

partijen nu doen, is kijken: wat betaal je bij UWV  

of bij een private verzekeraar. Men kiest dan de 

goedkoopste en leunt achterover. Eigenlijk zou  

je moeten zeggen: met het geld dat ik nu bespaar, 

breng ik intussen de risicogebieden op orde om  

te voorkomen dat de schadelast oploopt.

De afgelopen maanden heeft de BV Nederland  

zich massaal gebogen over de vraag: eigenrisico-

drager WGA worden of bij het UWV blijven?  

Een belangrijke vraag, maar eigenlijk niet de juiste 

volgens Harry Korsten, zelfstandig adviseur vanuit 

WinRisk en gespecialiseerd in Riskmanagement 

Sociale Zekerheid. In een gesprek met Marjol 

Nikkels geeft hij aan dat we de riskmanagement-

principes nog onvoldoende toepassen waar het  

gaat om de geldstromen sociale zekerheid. 

‘Het is de vraag of je überhaupt een 

(volledige) verzekering nodig hebt’
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Eigenrisicodrager worden?  
Kijk eerst naar de risico’s! 

Ik vind dat je nooit uitsluitend op basis van fiscale 

voordelen beslissingen moet nemen. Op een 

gegeven moment verandert dat weer, de overheid is 

wat dat betreft een onbetrouwbare partner. Je moet 

kijken: waar ben ik als organisatie op termijn het 

beste mee uit. Per saldo betaal je toch de rekening, 

een voordeel is altijd tijdelijk. Je moet je organisatie 

niet inrichten op fiscaal voordeel of subsidies van 

het UWV. Een voordeel meepakken is prima, maar 

niet als dat ertoe leidt dat je linksaf slaat terwijl je 

eigenlijk rechtsaf had gemoeten.

Begin aan de basis: waar zitten jouw risico’s op het 

gebied van sociale zekerheid? Hoe is de organisatie 

ingericht, zitten daar risico’s in die ervoor zorgen 

dat je te maken krijgt met ziekteverzuim, WGA? 

Worden er bijvoorbeeld referentiechecks gedaan  

als je iemand aanneemt? Is de no-riskadministratie 

op orde? Dan kun je de risico’s samen op orde 

brengen.’ 

Bedrijven moeten dus strakker organiseren op 
arbeid en werk, zeg je.
‘Mijn zoon heeft tijdens zijn bijbaantje een gasfles 

op zijn voet gehad. Hij zit nu al 4 weken thuis, daar 

wordt verder niet op gereageerd. Terwijl hij heel 

goed iets anders zou kunnen doen, zolang hij niet  

te veel hoeft rond te lopen. Hij zou bijvoorbeeld 

kunnen inventariseren wat er allemaal voor passend 

werk ligt: van die klusjes die anders blijven liggen. 

De volgende keer dat iemand zich ziek meldt, zou 

die dan zo’n klusje kunnen oppakken.’ 

Het is denk ik gewoon makkelijk om hem thuis 
te laten zitten. Niemand heeft er belang bij om 
hem achter de broek te zitten. Daar is een 
cultuuromslag voor nodig. Het voelt niet als 
eigen geld. Dat is bij kleine bedrijven anders.
‘Ik denk dat het belangrijk is om het financieel 

inzichtelijk te maken en alle pijnpunten bloot te 

leggen. Dan kun je iets aan preventie gaan doen. Ik 

vond de organisatiescan eigenlijk het interessantste 

deel van de opleiding Post Bachelor Register 

Casemanagement. Het probleem bij de organisatie 

waarvoor ik hem gemaakt heb, was dat de leiding-

gevenden de rol van casemanager hadden. En daar 

zag je een houding van: laat hem maar even ziek 

zijn. Ze hadden geen zin om een intensief gesprek 

te gaan voeren. Dus was er sprake van veel lang en 

extra lang verzuim. En de cao is dichtgetimmerd met 

zekerheden voor werknemers, dus de WGA wordt 

ruim aangevuld. Ik denk dat bestuurders van grote 

organisaties helemaal geen idee hebben welk effect 

hun cao heeft op de werkvloer.’ 

Ik heb me er altijd over verbaasd dat het WGA-
hiaat niet in natura wordt betaald: organiseer 
werk in plaats van geld. We hebben hiervoor 
een poging gedaan met Cylin werkt, maar we 
waren te vroeg. Verzekeraars waren bang dat 
ze een negatief imago zouden krijgen. Wat 
adviseer je de lezer?
‘Veel verzekeraars zeggen een compleet  

re-integratiepakket te bieden. Het is een mooie  

strik die om het verzekeringspakket zit. Maar als je 

de inventarisatie niet goed doet, zal de financiële 

oplossing nooit de juiste zijn. Adviseurs komen veel 

te snel met polisoplossingen zonder dat ze echt 

hebben geïnventariseerd waar nu exact het risico 

zit. Het volledig verzekeren van het risico is niet 

altijd de beste oplossing. Wel zie ik dat er een 

verandering is ingezet, bij verzekeraars die echt 

investeren in re-integratie. Er worden nu ook de 

nodige casemanagers opgeleid om vanaf de eerste 

dag actie te ondernemen. Ze willen meer grip op de 

eerste twee jaren ziekteverzuim, daar valt immers de 

meeste winst te behalen. Ze zijn op de goede weg en 

ik ben ervan overtuigd dat de verzekeraars uiteinde-

lijk de markt pakken en beter inrichten dan UWV.‘
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Als een werknemer ziek wordt, doet u als werkgever er 
alles aan om hem of haar te re-integreren: op de eigen 
werkplek of in andere passende arbeid. Maar wat als de 
werknemer dan opnieuw ziek wordt? En wat als u geen 
passende arbeid heeft? Beëindigt u dan de arbeids-
overeenkomst of niet? Elke keuze heeft gevolgen. Het  
is daarom belangrijk een re-integratiebeleid te hebben,  
zodat niet steeds het wiel opnieuw uitgevonden moet  
worden. In dit artikel geven we hiervoor handvatten.

Auteur: Marjol Nikkels-Agema , specialist sociale wetgeving en directeur CS Opleidingen BV

Hoe geeft u het  
re-integratiebeleid 
na 104 weken ziekte vorm?

dat het slapende dienstverband kan ontwaken als  

de werknemer (deels) herstelt en weer arbeid gaat 

verrichten. Dan geldt weer een nieuwe loondoor-

betalingsplicht. Bovendien: als u later besluit toch 

het dienstverband te beëindigen, zal de transitie-

vergoeding inmiddels ook weer hoger zijn. 

Overigens overweegt Minister Asscher een 

wetsverandering waardoor na langdurige arbeids-

ongeschiktheid de transitievergoeding niet meer 

door de werkgever wordt betaald, maar uit het 

Algemeen Werkloosheidsfonds. Als dit doorgaat,  

is dit op zijn vroegst in 2018.

Wel passende arbeid 
Een werkgever is verplicht om passende arbeid  

aan te bieden indien deze beschikbaar is in zijn 

organisatie (art. 7:658a BW). De vraag is dan wat er 

gaat gebeuren als de werknemer zich opnieuw ziek 

meldt. We benoemen de belangrijkste wettelijke 

bepalingen. 

Samengesteld verzuim

Bij een nieuwe ziekmelding kijken we eerst of er 

sprake is van ’samengesteld verzuim’. Periodes van 

arbeidsongeschiktheid die elkaar opvolgen met een 

onderbreking van minder dan 4 weken worden 

samengeteld. Ook als er een andere oorzaak is voor 

de arbeidsongeschiktheid. Is iemand langer dan  

4 weken volledig hersteld geweest, dan start voor 

de werkgever een nieuwe loondoorbetalingsplicht 

van 104 weken. 

Geen passende arbeid
Heeft u voldoende aan re-integratie gedaan en zelf 

geen passend werk voor de werknemer, dan kunt  

u bij het UWV een ontslagvergunning aanvragen 

vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid. Wel 

moet duidelijk zijn dat de werknemer niet meer 

binnen 26 weken in het eigen of aangepast werk  

kan hervatten. Krijgt u inderdaad een ontslag-

vergunning, dan heeft de werknemer recht op  

een transitievergoeding. 

Slapend dienstverband

Die transitievergoeding kan in sommige gevallen 

flink oplopen. Veel werkgevers kiezen er dan ook 

voor het dienstverband gewoon door te laten lopen 

in een zogenaamd ‘slapend dienstverband’. Dat gaat 

goed zolang de werknemer niet kan werken: geen 

werk, geen loon. U moet zich echter wel realiseren 
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Nieuw contract of nieuw bedongen arbeid

Is er sprake van een nieuw contract of het tewerk-

stellen in nieuw bedongen arbeid, dan geldt bij 

ziekte ook een nieuwe loondoorbetalingsplicht van 

104 weken. Nieuw bedongen arbeid betekent dat  

de kerntaken wezenlijk zijn gewijzigd (een taxi-

chauffeur wordt bijvoorbeeld logistiek planner).

Wel of geen Ziektewetvangnet?

Het kan zijn dat u recht heeft op een 

Ziektewetvangnetuitkering van het UWV. Houdt u 

iemand in dienst met recht op een WIA-uitkering, 

dan geldt de eerste vijf jaar na het in dienst houden 

het Ziektewetvangnet. Bij eventuele hernieuwde 

ziekte betaalt het UWV dan het ziekengeld. Dit 

geldt niet als u iemand in dienst houdt die geen 

WIA-uitkering ontvangt omdat hij of zij < 35% 

arbeidsongeschikt is. 

Vastlegging na 104 weken ziekte
Bij hernieuwde ziekte zult u in de meeste gevallen 

opnieuw gedurende 104 weken ziekte het loon 

moeten betalen. Dit is een aandachtspunt binnen 

het re-integratiebeleid. Voordat deze werknemer  

na 104 weken wachttijd een nieuw contract krijgt, 

zal eerst duidelijk moeten zijn dat deze werknemer 

ook echt geschikt is voor deze passende arbeid. 

Voor de casemanager is het van belang dat er goed 

bekeken wordt wat te doen na 104 weken ziekte en 

dat deze afspraken duidelijk worden vastgelegd. 

Vooral bij de 35-minner omdat voor hen geen 

Ziektewetvangnet geldt. Om te voorkomen dat  

er bij hernieuwde uitval na 104 weken arbeids-

ongeschiktheid een nieuwe loondoorbetalings-

verplichting ontstaat, moet in ieder geval duidelijk 

zijn dat er nog sprake is van beperkingen (geen 

volledig herstel), dat het re-integratietraject blijft 

lopen en dat de oorspronkelijke functie intact blijft. 

Indien dit goed wordt gecommuniceerd en in de 

praktijk wordt uitgevoerd, kan de werknemer niet 

zomaar aannemen dat de passende arbeid zijn 

nieuw bedongen arbeid is geworden. 

Handvatten re-integratiebeleid
Vanuit de wettelijke kaders kunnen we ook het 

re-integratiebeleid vormgeven. Bijvoorbeeld:

• Als een werknemer duidelijk andere passende 

arbeid verricht, kan dit het beste geformaliseerd 

worden in een nieuw contract. U heeft dan wel 

een nieuwe loondoorbetalingsplicht bij ziekte 

(eventueel met recht op Ziektewetvangnet).

• Bij gedeeltelijke terugkeer in dezelfde 

bedongen arbeid, rekening houdend met de 

beperkingen (dus geen volledig herstel) kan 

aan de werknemer bevestigd worden dat het 

oude contract in stand blijft en de re-integratie 

voortgezet wordt. Bij hernieuwde uitval heeft 

werknemer dan geen recht meer op ziekengeld. 

De werknemer zal veelal via de rechter 

proberen om loondoorbetaling bij ziekte te 

vorderen. De rechter zal dan altijd kijken naar 

de feiten en omstandigheden. Geldt er geen 

loondoorbetalingsplicht, dan kan de werk-

nemer mogelijk wel in aanmerking komen voor 

een WIA-uitkering (zonder wachttijd op basis 

van artikel 55 WIA) of een werkloosheids-

uitkering. In het ergste geval heeft de werk-

nemer geen enkel uitkeringsrecht. Desgewenst 

kan de werkgever hier coulancebeleid voor 

ontwikkelen. 

• Als u geen onduidelijke situatie voor de 

werknemer wil creëren, kunt u ervoor kiezen 

om wel een aangepast nieuw contract te geven. 

Bij hernieuwde ziekte geldt dan een nieuwe 

loondoorbetalingsplicht van 104 weken 

(eventueel met Ziektewetvangnet). 

Het is van belang dat de juiste kennis in de 

organisatie aanwezig is om beleid op maat vorm te 

geven, passend bij de eigen organisatie en rekening 

houdend met eventuele afwijkende cao-bepalingen. 

Register-casemanagers zijn opgeleid om u hierbij te 

ondersteunen.      n
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Casemanagers,  
ken je klassiekers!

Alle maatregelen die de overheid bedenkt, komen  

met grote regelmaat bij rechtbanken terecht. Als er 

bijvoorbeeld in een wet ‘redelijkheid en billijkheid’ 

staat, is de grote vraag wat daar nu precies mee wordt 

bedoeld. Interpretatie van wetgeving zorgt voor de 

noodzakelijke nuancering. Vooral uitspraken van  

de Hoge Raad en de Centrale Raad van Beroep zijn 

belangrijk. Arresten van deze instanties hebben vaak 

impact. Neem de beroemde zaak van Oskam en 

Kummeling, waarin de Hoge Raad uitlegde dat  

alleen het verstrijken van tijd niet genoeg is om  

van ‘passende arbeid’ ‘bedongen arbeid’ te maken; 

het gaat ook om re-integratie-inspanningen en 

communicatie. 

De eerste officieel opgeleide casemanagers 

hebben in 2002 hun diploma gekregen. Hun 

diplomering viert dus haar derde lustrum. De 

afgelopen vijftien jaar is de wereld van de 

casemanager wel fors veranderd. Want 2002 

was het jaar waarin de Poortwachter zijn  

plekje bij de poort bezette. Er was nog één  

jaar loondoorbetaling, Wet WIA stond in de 

steigers, BEZAVA was nog lang niet nodig en  

de arbeidsmarkt hoefde nog niet modern te 

worden. In die veranderende wereld is het 

belangrijk gerechtelijke uitspraken te volgen:  

ze laten zien hoe je met veranderende regel-

geving om moet gaan.

Interpretatie van regelgeving
Die klassiekers van de Hoge Raad zijn voor case-

managers belangrijk, omdat deze de interpretatie 

van regelgeving neerleggen. Neem de zaak van 

Vixia en Gerrits, waarin een werkgever de arbeids-

overeenkomst wilde laten ontbinden, omdat de 

werknemer zich niet aan de controlevoorschriften 

had gehouden. De Hoge Raad concludeerde dat  

die reden alleen niet voldoende is. Er moeten 

bijkomende redenen zijn, die de ontbinding 

rechtvaardigen. Gevolg: er is geen casemanager 

meer die op beëindiging aanstuurt als de mede-

werker niet op een afspraak bij de bedrijfsarts is 

verschenen.

Nog zo’n klassieker: de uitspraak over het stoppen 

van de loondoorbetaling als een werknemer weigert 

voor een deel van de uren in passend werk aan de 

slag te gaan. Mag dan het gehele loon worden 

stopgezet of alleen het loon over de uren die de 

werknemer wel kan werken? De Hoge Raad is 

helder: het is een sanctie en die gaat over het gehele 

loon. Alleen als in redelijkheid en billijkheid zo’n 

sanctie niet kan, is stopzetten van het gehele loon 

niet mogelijk. Maar wat dat voor redenen zijn, moet 

nog door rechters worden bepaald. Beetje een 

cliffhanger!

    ‘Klassiekers van de Hoge Raad  

laten zien hoe regelgeving 

geïntepreteerd wordt’
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Als register-casemanager moet u veel weten van het sociale zekerheidsrecht, 
maar ook het arbeidsrecht is belangrijke basiskennis. Ook inkomensspecialisten 
moeten veel van arbeidsrecht weten. Ze helpen klanten immers met het 
risicomanagement van alle personele risico’s. 

Wanneer is er sprake van een arbeidsovereenkomst? Hoe zit het met 
vakantierechten bij ziekte? Wanneer kan een werkgever de loondoorbetaling 
bij ziekte opschorten? Hoe zijn de rechten van flexwerknemers geregeld? 
Waarom is een goede dossieropbouw zo belangrijk? Hoe zit het ontslagrecht 
in elkaar? Omdat het arbeidsrecht geen zwart-wit rechtsgebied is, is het ook 
van belang om te weten hoe kantonrechters kijken naar bepaalde situaties. 
Daarom is er veel aandacht voor jurisprudentie over bijvoorbeeld opzettelijk 
veroorzaakte ziekte, cosmetische operaties, passende arbeid, twijfel bij ziekte, 
wel of niet voortzetting van de bedongen arbeid etc. 

Dit boek bevat de hoofdlijnen van het arbeidsrecht op een zo leesbaar 
mogelijke manier weergegeven. Zo kunt u de risico’s tijdig herkennen en hierop 
anticiperen. Uiteraard adviseren we voor specialistische vraagstukken altijd een 
arbeidsrechtadvocaat of specialist in te schakelen. 
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Zaken over loonsancties
Ook de CRvB doet regelmatig een duit in het 

juridische zakje. Recent speelde een aantal zaken 

over loonsancties. Loonsancties zijn voor een 

casemanager een doorn in het oog. De vraag is 

welke schadevergoeding het UWV betaalt als een 

loonsanctie ten onrechte is opgelegd. Het beleid 

was dat op basis van de gemiddelde duur van 

loonsancties een vergoeding werd berekend. 

Daarbij werd uitsluitend gekeken naar het loon.  

De CRvB breekt met die lijn en schrijft in ECLI:NL: 

CRVB:2015:4452 dat het in beginsel zo is, dat de 

schadevergoeding zodanig moet zijn dat de schuld-

eiser in de toestand moet worden gebracht waarin 

hij zou hebben verkeerd als het onterechte besluit 

niet had plaatsgevonden. Daarbij is wel van belang 

dat er een rechtstreeks verband is tussen de kosten 

en de opgelegde loonsanctie. Dan gaat het om 

betalingen waartoe de werkgever gedurende  

het derde ziektejaar verplicht was. Dus kosten  

die zijn vastgelegd in een cao of in de arbeids-

overeenkomst of uit de wet voortvloeien. De 

werkgever in deze casus wilde de kosten voor de 

uren van de HR-manager meenemen. Dat werd 

afgewezen omdat de manager in dienstbetrekking 

stond en er zodoende geen extra kosten zijn 

gemaakt. De kosten van een bedrijfsarts of arbeids-

deskundige die in het derde jaar zijn ingeschakeld 

kunnen wel worden meegenomen in de claim.

In ECLI:NL:CRVB:2015:4236 ging het ook over een 

schadevergoeding. In deze casus werden ook de 

premie van een WGA-hiaatverzekering en ANW-

gatverzekering en de aan de werknemer betaalde 

reiskosten meegenomen in de eis van de werkgever. 

De CRvB wijst de vorderingen van de werkgever 

toe. Les voor iedere casemanager: zorg ervoor dat  

je bij het aanvechten van een loonsanctie alle kosten 

meeneemt, die redelijkerwijs aan het derde jaar 

loondoorbetaling zijn verbonden.

Als de loonsanctie terecht is opgelegd, is er nog  

een kans om de kosten ergens anders neer te 

leggen. Hoe zit dat? Een werkgever is afhankelijk 

van de inzet van deskundigen: bedrijfsarts, arbo-

dienst, arbeidsdeskundige, re-integratiebedrijf e.d. 

Als die deskundige zijn werk niet goed doet, kan de 

werkgever een loonsanctie krijgen. De werkgever  

is namelijk aansprakelijk als het re-integratieproces 

niet het gewenste resultaat oplevert. De werkgever 

kan dan een civiele zaak starten tegen de 

deskundige: wanprestatie! 

Bedrijfsartsen en arbodiensten zijn al regelmatig 

veroordeeld tot schadevergoedingen aan de 

werkgever. In ECLI:NL:GHDHA:2016:2231 liet  

een register-arbeidsdeskundige het na om tijdig  

een tweedespoortraject te starten, waarna de 

werkgever een loonsanctie kreeg. De werkgever 

stelde de arbeidsdeskundige aansprakelijk en kreeg 

gelijk. De arbeidsdeskundige is de deskundige en 

zal zijn taak naar behoren moeten uitvoeren. Zeker 

als alle informatie beschikbaar is en duidelijk is wat 

er van hem wordt verwacht. 

Ook hier weer een praktische tip voor case-

managers: stuur deskundigen goed aan en leg  

vast wat er van ze wordt verwacht. Mocht het dan 

misgaan dan is duidelijk waar de schuld ligt!  

Voor casemanagers en 

inkomensspecialisten 

hebben wij een praktisch 

boekje samengesteld  

over arbeidsrecht in  

relatie tot verzuim, met 

daarin veel aandacht  

voor jurisprudentie.  

Te koop in de webshop  

op cs-opleidingen.nl.



Ergens in 1996 verzorgden Marjol en ik voor leden  

van de toenmalige Raad van Bestuur van OHRA 

Verzekeringen een presentatie over verzuim, arbeids-

ongeschiktheid en de daarmee gepaard gaande geld-

stromen. Onze visie was (en is) om deze geldstromen 

positief te gaan beïnvloeden door een betere verzuim-

begeleiding en meer succesvolle re-integratie te 

realiseren. De bouwstenen hiervoor lagen besloten in 

opleidingen, lees kennis, voor een nieuwe professional, 

de register caremanager, wat later de register case-

manager zou worden. De rest is geschiedenis.

‘Onze visie:  

geldstromen beïnvloeden door  

betere verzuimbegeleiding en 

succesvolle re-integratie’

Over visie, geldstromen en 
mensen-mensen-zaken

Het is deze week medio augustus voor het eerst 

heerlijk zomers weer en hoe fijn is het dan om 

in Zeeland te zijn? Saar ligt als een vloerkleed-

hond uitgeteld op het gras, de jongens zijn naar 

het strand en ik zit met een kop koffie lekker  

in de schaduw. M’n schrift met aantekeningen 

en ideeën ligt op de tafel voor me, terwijl ik 

nadenk over de opleidingen die we de 

afgelopen 15 jaar hebben gegeven. 

Inmiddels 35 miljard euro
In die tijd betaalde een werkgever bij ziekte 1 jaar  

loon en het wetsvoorstel voor de wet Pemba (premie-

differentiatie en marktwerking bij arbeidsongeschikt-

heidsverzekeringen) lag al op de plank. Werkgevers 

moesten de rekening van de eigen WAO-instromers 

gedurende 5 jaar zelf betalen.

Inmiddels betalen werkgevers 2 jaar het loon en 10 jaar 

voor de WGA. Los daarvan is ook de financiering voor 

BeZaVa over de werkgeverslijn dichtgetimmerd; ook  

verzuim en arbeidsongeschiktheid van de flex-

werknemer wordt toegerekend aan de werkgever. 

Meer dan een verdubbeling van de kosten als je het 

risico niet goed managet. 

Bedrijfsmatig of gewoon rationeel gezien zou het dus 

niet meer dan logisch zijn dat de aandacht voor dit 

kostenplaatje, geschat op een slordige 35 miljard euro 

per jaar, nog meer dan vroeger zou uitnodigen om  

meer grip op deze geldstromen te krijgen. 

Tja, ik stel vast dat de veranderingsdynamiek met 

betrekking tot het ‘mensen-mensen-denken’ de 

snelheid waarmee ons sociale stelsel verandert helaas 

niet kan bijbenen, laat staan de financiering daarvan. 

Wat daarvan de gevolgen kunnen zijn, laat ik graag  

aan de experts over. Die kunnen over een aantal jaren 

mogelijk constateren dat het in de huidige tijd aan 

iedere vorm van financieel besef of aansprakelijkheid 

heeft ontbroken, waar het de begeleiding van verzuim 

en arbeidsongeschiktheid betreft. Met een adequaat 

budget en een paar gespecialiseerde actuarissen 

kunnen we nu bijvoorbeeld wel degelijk een betrouw-

baar onderzoek doen naar de schadeverhogende 

effecten van bijvoorbeeld het Eigen-Regiemodel of  

de zelfsturende teams.
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Onjuiste inschatting
Toch leert zelfreflectie op basis van dezelfde  

rationele en bedrijfsmatige insteek, dat we een  

onjuiste inschatting hebben gemaakt waar het onze 

visie betreft. Ook al hebben we in de loop van de 

afgelopen ruim 15 jaar iets van 2.000 opgeleide 

professionals afgeleverd die overal in Nederland bij  

tal van verschillende werkgevers als zelfstandige of in 

loondienst puik werk leveren en hoog gewaardeerd 

zijn. Ook al zijn advertenties voor de werving van 

casemanagers met; ‘Crov’er of RCCM’er gezocht’  

zo normaal dat onze collega’s in de markt het blijkbaar 

nodig vinden om onze opleidingen als ‘veel te finan-

cieel’ te betitelen. Omdat de aandacht alleen maar zou 

uitgaan naar de wettelijke kaders en de geldstromen, 

zou er veel te weinig rekening worden gehouden met 

de belangen van de werknemer. Dat mag je vinden, 

maar is wel pertinent onjuist.  

Visie blijkt een illusie
De missie, gediplomeerde professionals opleiden die 

door hun kennis en geleerde vaardigheden succesvol 

zijn, is dus aantoonbaar geslaagd, maar de visie blijkt 

een illusie. Er is dus blijkbaar meer nodig voor een 

verandering van de collectieve beleving dat verzuim  

en arbeidsongeschiktheid vooral om werknemers  

(in sommige kringen is dat een synoniem voor 

slachtoffers), rechten, medische kwesties, privacy  

en communicatie gaat. Probleempje dus…

Nog niet zo lang geleden had ik een studente in de klas, 

een HRM’er met het hart op de juiste plaats en als 

belangrijkste instrument een ‘goed werkgeverschap-

deken’ waaronder op kosten van de werkgever bijna 

alle problemen zacht en warm kon worden opgelost. 

Het lesonderdeel ging over ontslagrecht na 104 weken 

verzuim. Aan alle voorwaarden is voldaan, geen sanctie 

en herstel of dat soort dingen, de werkgever had ook 

netjes 2 jaar € 45.000,- betaald, dus er mag een 

ontslagvergunning worden aangevraagd. Studente 

steekt vinger op en zegt: ‘maar dat voelt niet goed’. 

‘Tja, dan winnen de feiten en de cijfers het van  

je gevoel’, was mijn antwoord. ‘Herwin, mijn gevoel is 

ook een feit’, was haar repliek. Blijkbaar zijn voor haar 

en met haar nog steeds zeer velen, alleen het wettelijk 

kader en de cijfermatige onderbouwing onvoldoende 

dwingend om op te schakelen. 

Emotie als feit

Wat zijn de mogelijke componenten die maken dat 

emotie als een feit wordt beleefd? De emotie zelf,  

de mens achter de werknemer, werknemersrechten, 

politieke idealen, eigenbelang (zelf ook werknemer), 

weerstand tegen wettelijke kaders, cijfertjes-angst of 

werknemers tegen de werkgever beschermen? Hoe 

dan ook, het zijn dit soort argumenten die maken dat 

iemand de keuze maakt om in te gaan tegen alleen 

rationeel, wettelijk en financieel onderbouwde 

standpunten. 

Als ik dat zo beschouw, is het misschien verstandiger 

om voor onze opleidingen toch een indeling te  

maken waarin het voor studenten eenvoudiger is  

een (emotioneel) passende keuze te kunnen maken: 

Arbeidsomgeving (financieel-juridisch), Arbeids-

relaties (juridisch-vaardigheden) en Persoonlijke 

relaties (vaardigheden). Met als brug tussen deze 

verschillende zuilen de op elkaar aansluitende 

opleidingsprogramma’s en accreditaties en een register 

met bijbehorende Kenniskring voor bijscholingen en 

intervisies. Leuke uitdaging, als ik er aan denk krijg  

ik er al zin in! Tijd voor een nieuwe, aangepaste visie?

‘Blijkbaar zijn het wettelijk kader  

en de cijfermatige onderbouwing 

onvoldoende dwingend’
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Loonsanctie 
eigenlijk altijd verdiend

Ieder jaar leveren werknemers en werkgevers circa 
40.000 re-integratieverslagen in bij UWV. Allemaal 
dossiers die eerst de Poortwachtertoets moeten 
doorstaan, voordat de arbeidsongeschikte werknemer 
zich voor de keuring bij de keuringsarts en de arbeids-
kundige mag melden. In bijna 10% van de gevallen zijn 
deze re-integratieverslagen reden voor een sanctie.  
Dat is jammer en eigenlijk onnodig.

Eerst administratieve toetsing
Als een werknemer twee jaar arbeidsongeschikt  

is, doet hij een aanvraag voor een WIA-uitkering. 

Op dat moment toetst het UWV of er voldoende  

is gedaan om de werknemer te re-integreren. 

Allereerst wordt er een administratieve toetsing 

gedaan: is het re-integratieverslag compleet? Dat 

wil zeggen, bevat het alle noodzakelijke stukken 

conform de Regeling Procesgang eerste en tweede 

ziektejaar? Bijvoorbeeld een plan van aanpak met 

eventuele bijstellingen en een actueel oordeel van 

de bedrijfsarts. Ontbreken er stukken, dan moeten 

deze alsnog binnen een week aangeleverd worden. 

Reageert de werkgever te laat, dan heeft hij de 

administratieve sanctie al te pakken.

Inhoudelijke toetsing

Is het verslag compleet, dan beoordeelt de 

verzekeringsarts het sociaal-medisch handelen van 

de bedrijfsarts. Kan de verzekeringsarts zich geen 

goed beeld vormen en voorziet de bedrijfsarts hem 

niet op tijd van aanvullende informatie, dan is dit 

ook weer reden voor een loonsanctie.

Is de verzekeringsarts het wel eens met de 

bedrijfsarts, dan gaat de arbeidsdeskundige verder 

met de RIV-toets. Daarbij draait het om 3 vragen:

1. Is er sprake van een bevredigend resultaat?

2. Zo nee, heeft de werkgever toch voldoende 

re-integratieinspanningen verricht?

3. Zo nee, heeft de werkgever daarvoor een goede 

reden?

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 mogelijkheden. 

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 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. 

 2014 2015
Inhoudelijke loonsancties 

(onvoldoende inspanning werkgever) 1.956 1.767  

Administratieve loonsancties 1.814 1.851  

Sancties voor onvoldoende inspanning werknemer kwamen 

niet voor! 

Bron: UWV
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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?

Overigens wil het Kabinet de beoordeling van  

re-integratietrajecten begrijpelijker en meer 

voorspelbaar maken. Hiermee moet worden 

voorkomen dat het tweede spoor alleen wordt 

opgestart om een loonsanctie te voorkomen. De 

uitwerking van dit plan is nog niet bekend.

Opleggen loonsanctie of door naar de WIA-
keuring
Kan de werkgever geen goede 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 werk-

nemer kan bezwaar maken. Gaat u in bezwaar, dan is 

ons advies om tegelijkertijd een bekorting van de 

loonsanctieperiode aan te vragen. Is het bezwaar niet 

gegrond, dan kan de bekorting nog veel geld opleveren. 

Redenen voor loonsancties
Vanuit onze praktijkervaring zien we deze sancties 

geregeld terugkomen: 
• Geen adequaat re-integratietraject, niet het  

juiste gedaan.
• Tweede spoor is te laat ingezet. Na het arbeids-

deskundig onderzoek moet het tweede spoor  

binnen zes weken gestart zijn! En niet alleen  

een intake om dan weer maanden te wachten. 
• Tweede spoor is niet doorgezet. Na mislukt traject 

van zes maanden is er geen vervolg aan het 

tweedespoortraject gegeven tot einde wachttijd. 

• Er is niet serieus naar loonvormende arbeid gekeken, 

te veel focus op vrijwilligerswerk om in het ritme te 

blijven maar geen echte re-integratie-inspanning.
• 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. Het UWV is van mening dat de arts  

een re-integratieblokkerend advies heeft gegeven). 
• Er is te veel klachtencontingent gehandeld  

in plaats van tijdcontingent waarin werkhervatting 

plaatsvindt o.b.v. een vooropgesteld tijdschema.
• Bedrijfsarts is te laat of te weinig ingezet waardoor 

verzekeringsarts van mening is dat er reële  

re-integratiekansen gemist zijn.
• Een werknemer is onvoldoende gesanctioneerd 

terwijl hij niet voldoende heeft meegewerkt aan het 

verkrijgen van passende arbeid. Werkgever had een 

loonstop moeten toepassen.

Dit zijn allemaal sancties die te voorkomen zijn met een 

strakke sturing!
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Tips voor casemanagers

Goede dossieropbouw is essentieel. Bij iedere 

beslissing in het dossier hoort een afdoende 

onderbouwing met de argumenten van 

bijvoorbeeld een arts of arbeidsdeskundige.

Een consistent re-integratietraject is voor  

UWV leidend. Vooral bij aanpassingen van het  

re-integratiedoel is een goede onderbouwing 

noodzakelijk.

Deskundigenoordelen zorgen voor zekerheid in  

het dossier. Bij twijfel is een DO het aangewezen 

middel.

Zorg ervoor dat alle betrokken partijen de juiste 

activiteiten ondernemen en dat voldoende 

afstemming plaatsvindt.

Geef de regie niet uit handen!
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 Publiek of Privaat verzekeren?
Kies voor een objectief advies over besluitvorming WGA/ZW. Juiszt.nu!

Onverzekerbaar door uw verzekeraar?
 
Verplicht terug naar het UWV? 

Is uw tussenpersoon met de 
noorderzon vertrokken?

• Slecht werk door uw WGA-verzekeraar maakt dat u als 
 werkgever een verhoogde premie bij het UWV gaat betalen! 
• Tijdens de periode van premiebetaling bent u een 
 gewaardeerde klant, daarna is het uit het oog uit het hart. 
• Terwijl de schadelast voor de werkgever bij het UWV start, voor 
 dossiers waar de verzekeraar niet hard voor heeft gelopen.

Waarom?
• De premie WGA voor 2017 is namelijk gebaseerd op uitkerings-
 lasten 2015 en daar heeft u meestal al premie voor betaald 
 aan de verzekeraar. De verzekeraar deed al weinig om de 
 WGA schadelast te reduceren en zullen nog minder aan uw 
 WGA schadelast doen na 2016.
• U betaalt door en eigenlijk meer dan dubbel.

Wat te doen?
• Neem zelf verantwoording voor deze dossiers.
• WGA Control verlaagt deze schadelast obv Betalen bij Succes.
• Baat het niet, dan schaadt het niet. Laat die dossiers niet 
 liggen, ze zijn zeer kostbaar.
• Zeker is dat WGA Control er alles aan doet om successen te 
 scoren voor u.
• Laat de verzekeraar de successen meefi nancieren!
• WGA Control vangt u op in het publieke domein en start 
 onmiddellijk met de aanpak van uw schadelast.

De oplossing! 
• WGA Control, uw partner in het publieke domein voor 
 duurzaam de laagste WGA-lasten.

T 010 - 519 1573       vanprivaatnaarpubliek.nl


