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 vloerkleedhond 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 (premiedifferentiatie en marktwerking bij arbeidsongeschiktheidsverzekeringen) 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 flexwerknemer 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
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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
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