Casemanagers,

ken je klassiekers!
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 regelgeving om moet gaan.

Interpretatie van regelgeving
Die klassiekers van de Hoge Raad zijn voor casemanagers belangrijk, omdat deze de interpretatie
van regelgeving neerleggen. Neem de zaak van
Vixia en Gerrits, waarin een werkgever de arbeidsovereenkomst 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 medewerker 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
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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.
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Zaken over loonsancties
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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.

Arbeidsrecht in relatie tot verzuim

schadevergoeding. In deze casus werden ook de

Voor casemanagers en
inkomensspecialisten
hebben wij een praktisch
boekje samengesteld

reiskosten meegenomen in de eis van de werkgever.

over arbeidsrecht in

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

De CRvB wijst de vorderingen van de werkgever

veroorzaakte ziekte, cosmetische operaties, passende arbeid, twijfel bij ziekte,
wel of niet voortzetting van de bedongen arbeid etc.

toe. Les voor iedere casemanager: zorg ervoor dat

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.

je bij het aanvechten van een loonsanctie alle kosten
meeneemt, die redelijkerwijs aan het derde jaar
www.cs-opleidingen.nl

loondoorbetaling zijn verbonden.
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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

relatie tot verzuim, met
Arbeidsrecht in
relatie tot verzuim
Hoofdlijnen voor Casemanagers en Inkomensspecialisten
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daarin veel aandacht
voor jurisprudentie.
Te koop in de webshop
op cs-opleidingen.nl.
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