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Geachte lezer,
’Denken in mogelijkheden’ is het motto van wie werkzaam is in het
complexe vakgebied sociale zekerheid. Ondanks de obstakels waarmee
we ons geconfronteerd zien, is het nog altijd mogelijk positief te sturen
op inzetbaarheid. Waar liggen kansen? Dat vraagstuk stond centraal in
ons congres ‘Denken in mogelijkheden’.
Verschillende sprekers hebben dit thema belicht: zij komen ook in deze
CS Verbindt aan het woord. Jeroen Breen benoemt bijvoorbeeld welke
oplossingsrichtingen hij ziet voor een betaalbaar sociaal zekerheidsstelsel.
Jurriaan Penders pleit voor aandacht voor preventie om ervoor te zorgen dat
we gezond de eindstreep halen. Alexander Jansen gaat in op wat er wel en
niet mag bij de verwerking van persoonsgegevens en Ruud de Quay geeft
aan welke mogelijkheden de WWZ nog wel biedt. Maar, ook de onmogelijkheden verdienen aandacht, stelt Eric Wonnink: er zijn nu eenmaal grenzen
aan de ‘verbeterbaarheid’ van zieke werknemers.
Vanuit CS gaan we in op de noodzaak van kwaliteitsborging en de scheiding
van rollen van verschillende typen casemanagers. Een belangrijk onderwerp
gezien de berichtgeving in de media en de kritiek van de Autoriteit Persoonsgegevens. Juist voor ons vakgebied is het belangrijk binnen de wettelijke
spelregels te blijven. Zaken als ‘verzuimverlof aanvragen’ en medische
informatie delen mogen simpelweg niet. Het snel in kaart brengen van de
mogelijkheden blijft essentieel. Hiervoor liggen kansen voor de specialisten
taakdelegatie die onder auspiciën van de bedrijfsarts werken. Frans van den
Nieuwenhof wijst op de strikte voorwaarden waaraan taakdelegatie moet
voldoen. Tot slot is er een interview met Marcel Boudewijnse, bestuurder
van het Register Specialistisch Casemanagement (RSC) die toelicht waarom
juist in deze tijd de kwaliteitsborging belangrijker is dan ooit.

De toekomst van de
sociale zekerheid
Nieuwe Arbowet daagt
werkgevers uit goed naar hun
deskundige bijstand te kijken
Hersenfitheid is te trainen!
Overpeinzingen over een
nieuw pensioenstelsel

CS Verbindt!

Marjol Nikkels-Agema
Herwin Schrijver

CS Verbindt vaker ontvangen?
CS Verbindt is het magazine van CS Opleidingen: de school voor beroepsonderwijs 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.
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Oplossingsrichtingen
voor een betaalbaar
sociaal zekerheidsstelsel
In Nederland kennen we een fraai sociaal
zekerheidsstelsel, maar hoe houden we dat
betaalbaar? Oplossingen vanuit de overheid
zijn tot nu toe zoveel mogelijk lasten en
verplichtingen bij de werkgever neerleggen
en de pensioenleeftijd gestaag verhogen.
Oplossingen waar niet iedereen heel
gelukkig mee is. Marjol Nikkels ging in
gesprek over oplossingsrichtingen met
actuaris Jeroen Breen, algemeen directeur
van het Koninklijk Actuarieel Genootschap
en Actuarieel Instituut.

WIA koppelen aan arbeidsverleden

De WIA-uitkering linken aan het arbeidsverleden,

Marjol maakt zich zorgen over de hoge

lijkt Jeroen een mooie oplossingsrichting: ‘Of je

instroom in de WIA, met name vanuit de

zou de werkgever minder verantwoordelijk moeten

flexgroep:

maken. Je mag als werkgever niks vragen, maar

‘Het is vreemd dat je meteen werknemers-

je verantwoordelijkheid is wel megagroot. Niet

rechten krijgt, ook al heb je maar een halve

voor niets zien we in Nederland steeds meer flex-

dag gewerkt. Mensen uit de flexgroep komen

medewerkers. Die groep zal ook niet gaan afnemen,

vaak uit uitkeringssituaties en hebben eerder

want werkgevers willen die flexibele schil houden.‘

nauwelijks als werknemer gewerkt. Stel dat
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een werkgever iemand aanneemt met een

Kortere loondoorbetalingsperiode

verslaving en die wordt na een halve dag ziek.

Werkgevers stappen over op flexwerkers, maar

Dan loopt de werkgever de kans vervolgens

daar wordt het probleem niet mee opgelost. En

12 jaar de rekening te krijgen. Dat is absurd.

als ze uitzendkrachten inzetten, wordt het risico

Hij was immers al ziek. Vroeger beschermde

alleen verschoven naar het uitzendbureau. Wat

artikel 44 ZW daartegen, maar die is in 2011

je nu ook ziet, is dat grote bedrijven een kleine

uit de wet gehaald omdat dat voor het UWV

opstap-bv oprichten die onder de 300.000 euro

zoveel werk betekende. Ik denk dat een nieuw

loonsom blijft, zodat ze eerst mensen kunnen

kabinet als eerste artikel 44 ZW weer moet

uitproberen. Dus dan detacheren ze nieuwe

invoeren. Al was het alleen maar om de werk-

werknemers vanuit dat kleine bedrijfje. Je kunt

gever dit terug te geven in de bezwaar- en

ook iemand aannemen met een no-riskpolis,

beroepfase. En er moeten veel strengere toe-

maar die betalen we uiteindelijk ook via de

tredingsregels komen, waarbij de uitkering

sectorale premie. Dus linksom of rechtsom:

afhankelijk is van je werkzame leven.’

de werkgever betaalt.

‘Daar moet echt verandering in komen. Als je
kijkt wat Nederlandse werkgevers bij verzuim en
arbeidsongeschiktheid betalen in vergelijking met
de landen om ons heen, sla je steil achterover. Ik ben
dan ook nog steeds verbaasd over het CPB-rapport
waarin gesteld werd dat teruggaan naar een loondoorbetalingsperiode van 1 jaar duurder zou zijn dan
de huidige 2 jaar. Ik wist niet wat ik las: als je alles
wat je in 2 jaar regelt terugbrengt naar 1 jaar, dan
moet dat goedkoper zijn. Het kan niet anders dan
dat er dan meer mensen eerder gekeurd worden
en dus eerder in het arbeidsproces terug kunnen
worden geplaatst.‘

Ik denk dat private verzekeraars hier ook veel

‘Als je de loondoorbetaling
terugbrengt van 2 naar 1 jaar
moet dat goedkoper zijn’

laten liggen. Ze sturen alleen maar op uitkeringen
niet op werk. Terwijl als iemand werk heeft, je
niet hoeft uit te keren. Dat is een gemiste kans.
Je hebt partijen nodig die het werk organiseren.
Wie gaat dat oppakken?
‘Verzekeraars gaan het naar de toekomst toe lastig
krijgen: ze moeten nadenken over hun huidige
business model. De oude rol van schadeverzekeraars

Sturen op werk, niet op uitkeringen

was vooral kijken naar het verleden, terwijl ze

De overheid heeft als beleid dat werken lonend

tegenwoordig steeds meer gaan werken met data

moet zijn, maar vooral bij de lagere inkomens

analytics en predictive modelling. Op basis van

zien we dat dat niet het geval is. Er is weinig

allerlei beschikbare data kunnen ze de schade

verschil tussen lage inkomens en de bijstand.

monitoren en daarmee ook voorspellen. Als je kunt

‘Dat klopt, maar ook belangrijk is de hoeveelheid

voorspellen, kun je van tevoren ingrijpen en dus

werk in de BV Nederland. Stel dat we iedereen die

schades ‘voorkomen’. Minder schade betekent

‘onterecht’ ziek of arbeidsongeschikt thuiszit de

minder premie. Dus het business model moet

stempel ‘geschikt voor werk’ geven. Vanuit werk-

verschuiven van premie naar risico, en van uitkering

geversstandpunt zou dat mooi zijn, want die hebben

naar preventie. Verzekeraars zijn nu nog te veel

nu lasten, terwijl daar geen baten tegenover staan.

uitkeringsfabrieken. Dat moeten ze veranderen,

Sterker nog, ze hebben dubbele lasten, want als ze

anders worden ze de volgende Kodak.

zijn verzekerd gaat de verzekeringspremie omhoog

CS Verbindt!

en ze moeten loon doorbetalen. Maar als die groep

Wat is er mooier dan mensen aan het werk kunnen

vrijkomt voor het arbeidsproces moet er wel

krijgen? Niemand wil ziek zijn! En de verzekeraar

passend werk voorhanden zijn. Op zichzelf is er

heeft een belang, namelijk schadereductie. Ik zou

misschien werk genoeg, maar dan moeten mensen

zeggen: praat met elkaar. Kijk naar wie je in je

ook bereid zijn andersoortig werk te doen. Dat

portefeuille hebt en ga met die mensen in gesprek.

geldt overigens voor iedereen, want de kans dat

Wat zouden ze nog wel kunnen en willen? Praat met

onze kinderen straks werk gaan doen dat nu nog

de industrie. Betaal desnoods het eerste jaar de

niet bestaat is 70%.‘

uitkering voor de helft door.’
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Dat moet dan ook lonend zijn voor de werknemer. Een probleem is nu ook de goudgerande
cao’s. Uit onderzoek is gebleken dat een
terugval naar 70% echt werkt, dan zijn mensen
bereid passende arbeid te doen. Als die prikkel
er niet is, zie je een beperkte re-integratie.
‘Het verschil tussen werken en een uitkering is bij
lage inkomens inderdaad vaak klein. Anderzijds ken
ik genoeg mensen die echt graag aan de slag willen
en dat ook doen als ze 1 euro meer ontvangen dan
hun uitkering. Die willen graag deelnemen aan de
maatschappij.‘

Basisinkomen onderzoeken
‘Dat brengt me op mijn stokpaardje: het basisinkomen. In mijn beleving moeten we anders
kijken naar de Nederlandse bevolking. Er zijn nu

moment voor een werkgever om een gesprek in te

3 groepen:

lassen met de werknemer met als insteek: wat wil

•

0 -20 jaar: de jeugd

•

20 – 65/67/70 jaar (dat nu wordt opgerekt naar

•

je met de rest van je werkzame leven doen?

67-70 jaar): de werkende beroepsbevolking

Het moet dan ook maatschappelijk aanvaard zijn om

70+: de niet-werkende beroepsbevolking

een stapje terug te doen. Dat zal ook wel moeten,
want er is nu al een tekort aan mantelzorgers. Er

We hebben te maken met een dubbele vergrijzing:

komt een scheiding aan: mensen die moeten zorgen

de babyboomgeneratie bereikt de pensioenleeftijd

en mensen die genoeg geld hebben om die zorg in

en wordt ook nog ouder dan we dachten. De

te kopen. In Duitsland zijn de kinderen verantwoor-

oplossing is gezocht in het verhogen van de AOW-

delijk voor de kosten van het verpleeghuis van

leeftijd, maar dat levert weer nieuwe problemen

hun ouders. En als ze die niet kunnen opbrengen,

op, bijvoorbeeld voor de ‘zware beroepen’. Zij

moeten ze de ouders maar in huis nemen.

zijn op hun 61-ste gewoon op. Moeten ze dan nog
door tot hun 67-ste of 70-ste?’

Op tijd in gesprek
Jeroen geeft aan: ‘Ik vind dan ook dat we naar

‘Het basisinkomen kan de
samenleving prettiger maken’

een andere indeling moeten:
•

0-20 jaar

•

20-50 jaar

•

50-75 jaar

Op een andere manier naar werk kijken

•

75+

Daarbij is er nog een ander punt: als we met zijn
allen langer moeten doorwerken, is er dan wel
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De groep 20-50 jaar is grofweg de groep van

werk genoeg voor die totale groep? Zeker gezien

carrière opbouwen, een huis kopen en kinderen

de automatisering en robotisering. Ik denk dat we

krijgen en opvoeden. Kortom: een kostbare

op een andere manier naar arbeid moeten kijken.

periode. Beland je in de groep 50-75 dan zijn de

Arbeid is nu gelinkt aan inkomen. Dat gaat op enig

kinderen zo ongeveer het huis uit, is het huis

moment wringen. Het basisinkomen kan dan een

afbetaald en krijg je al dan niet te maken met

mooi middel zijn om te komen tot een prettigere

mantelzorg voor je ouders. Dat lijkt me een mooi

samenleving.’

Hoe hoog zou dat basisinkomen dan moeten

Veranderen is lastig als je 25 jaar hetzelfde hebt

zijn?

gedaan: daar ligt ook een plicht voor de werkgever.

‘Dat is lastig om aan te geven, maar ik denk zo’n
25-40% boven de AOW: daarmee kun je in principe

Maak pensioen minder kostbaar

rondkomen. Ik ken een pilot waarbij 12 personen

Wat ouderen kostbaar maakt, is vooral de pensioen-

gedurende een half jaar gevolgd zijn. Ze hoefden

regeling. Het Nederlandse pensioenstelsel bestaat

niet te werken en hadden ook geen sollicitatieplicht,

uit 3 pensioenpijlers:

maar kregen wel maandelijks een basisvergoeding

1. het wettelijke basispensioen vanuit de staat
(AOW en ANW)

waar ze van rond konden komen. 9 van deze 12
personen zijn na die zes maanden ondernemer

2. pensioenregeling vanuit de werkgever

geworden en met innovaties aan het werk gegaan.

3. vrijwillige, individuele pensioenvoorzieningen

Het is natuurlijk maar een klein experiment, maar ik
geloof wel dat een basisinkomen het vrije denken

De tweede pijler kost de werkgever veel geld:

stimuleert. Het zou een interessante richting kunnen

als we daar iets aan veranderen, krijgen ouderen

zijn. We moeten arbeid veel meer vanuit een holis-

makkelijker een baan. Ik zeg: verhoog de AOW en

tische blik bekijken. Nu hebben we allerlei lastige

verlaag de pensioenregeling via de werkgever naar

en manipulatieve regels en die werken helaas niet.

maximaal 1 of 2 maal modaal. Wil je meer, dan regel
je dat zelf in de derde pijler.

Je ziet nu dat vooral oudere werknemers het
moeilijk hebben op de arbeidsmarkt. We maken nu

In het algemeen zou ik willen zeggen: kijk om

vooral een kostenafweging; dat zou niet zo moeten

je heen, blijf anticiperen. Als je stil zit, word je

zijn. Oudere werknemers zijn op dit moment

ingehaald en mis je misschien wel de boot.

kostbaar, maar daarnaast zijn ze ook zeer waardevol.

Uiteindelijk is toch het doel om samen te leven

Zorg dat je je werknemers laat ontwikkelen. Zorg

in een fijne, beschaafde omgeving en om samen

dat ze bagage hebben om mee te veranderen.

zo gezond mogelijk oud te worden.’ n
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•
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•
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conform het nieuwste curriculum

heeft voor werkgever en werknemer, welke

arbeidsdeskundige opleidingen (CADO)

verplichtingen beiden hebben, hoe en op welke

geaccrediteerd door Hobéon SKO/

momenten u actie moet ondernemen

Stichting Post HBO Nederland

•

Loonwaarde Expert

•

i.s.m. Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Leer hoe u de loonwaarde vaststelt van een

•
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arbeidsongeschikte werknemer (i.s.m. Dariuz)

meer informatie:
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De verwerking van persoonsgegevens van een zieke werknemer

Pas op:

een fout is snel gemaakt

Net als veel andere Nederlanders kijk ik op zondagavond naar Studio Sport. Met enige
regelmaat valt een speler na een grove tackle geblesseerd uit. Tijdens de persconferentie
vertelt de coach en/of de teamarts dat de speler naar het ziekenhuis is voor nader onderzoek,
omdat ze vrezen dat het om een ernstige achillespeesblessure gaat. De speler ligt met pijn in
het ziekenhuis en heel Nederland weet de voorlopige diagnose al.

Een werknemer belt ’s ochtend naar kantoor om zijn

vager. Denk bijvoorbeeld aan thuiswerken, waarbij

direct leidinggevende mee te delen dat hij ziek is.

de werkgever zijn intrede doet in de woning van de

De secretaresse geeft aan dat de leidinggevende er

werknemer. Dit levert een spanningsveld op tussen

nog niet is, maar vraagt of zij iets kan doorgeven. De

het grondrecht op bescherming van de persoonlijke

werknemer vertelt dat hij ziek is. De secretaresse

levenssfeer versus de bestaande gezagsverhouding

toont haar medeleven, vraagt wat er is en of er

tussen een werkgever en een werknemer. Bij

werkzaamheden moeten worden overgenomen.

ziekte is er nog een extra specifiek spanningsveld

De werknemer zegt dat hij de griep heeft en dat hij

aanwezig: het belang van de werkgever dat de

verwacht dat het nog wel enkele dagen kan duren.

zieke werknemer zo snel mogelijk weer aan het

De secretaresse neemt dit vervolgens in een e-mail

werk gaat versus het recht op privacy en het recht

naar de leidinggevende op, waarbij de e-mail

op lichamelijke en geestelijke integriteit.

automatisch wordt opgeslagen in het digitale
dossier van de individuele werknemer. Op die

Gegevens over de gezondheid van een werknemer

manier wordt de ziekmelding verwerkt.

zijn bijzondere persoonsgegevens. Verwerking van
deze gegevens is verboden, met uitzondering van

8

Twee voorbeelden uit de praktijk van alledag. Niets

de in de wet genoemde specifieke gevallen. Denk

vreemds aan, denkt u wellicht. Toch wordt hier in

aan hulpverleners voor zover dat met het oog op

meer of mindere mate in strijd met de rechten van

een goede behandeling of verzorging van de

de werknemer gehandeld.

betrokkene noodzakelijk is.

Spanningsveld

Ondubbelzinnige toestemming

Mede door allerlei technologische ontwikkelingen

Verwerking van gezondheidsgegevens mag wel

wordt de scheidslijn tussen werk en privé steeds

plaatsvinden met ondubbelzinnige toestemming van

de werknemer of op het moment dat deze

Autoriteit Persoonsgegevens naar de volgende

gegevens door de werknemer duidelijk openbaar

gegevens vragen en deze registreren:

zijn gemaakt. In de praktijk lossen werkgevers dit

•

het telefoonnummer en het (verpleeg)adres;

probleem vaak op met de volgende bepaling:

•

de vermoedelijke duur van het verzuim;

•

de lopende werkzaamheden en afspraken;

•

of werknemer onder een van de vangnet-

De werknemer verleent de werkgever door ondertekening van deze arbeidsovereenkomst ondubbel-

bepalingen van de Ziektewet valt, maar niet

zinnig toestemming om al zijn persoonsgegevens te

onder welke precies;

verwerken in het kader van de arbeidsverhouding.

•

of de werknemer onder de no-riskpolis valt

Laat ik duidelijk zijn; deze bepaling voldoet niet! De

•

of de ziekte verband houdt met een

(na twee maanden dienstverband);
arbeidsongeval;

werknemer moet namelijk uit vrije wil en met zoveel
woorden hebben ingestemd met de gegevensverwerking, waarbij de werknemer zich door de

•

of sprake is van een verkeersongeval met
regresmogelijkheid.

verhouding die hij ten opzichte van de verantwoordelijke (lees: de werkgever) heeft niet genoodzaakt

Het vragen naar de aard van de ziekmelding mag

mag zien om toestemming te verlenen. Gelet op de

dus niet. Heeft een werkgever dit toch in zijn

gezagsverhouding die aanwezig is in een arbeids-

reglement staan of vraagt een werkgever dit toch,

relatie moet terughoudend worden omgesprongen

dan is de werkgever in overtreding. De werkgever

met een werknemer die toestemming verleent. Van

moet dit verwijderen en mag deze gegevens niet

ondubbelzinnige toestemming is niet snel sprake.

registreren. Als een werknemer uit zichzelf vertelt

Daarnaast moet de werknemer weten waarvoor

wat hij heeft, zou ik dit ook niet zomaar registreren.

hij precies toestemming geeft: welke persoons-

Het is immers de vraag of dit als een uitdrukkelijke

gegevens worden er verwerkt en voor welke

toestemming mag worden gezien.

doeleinden. Ook moet duidelijk zijn aan wie de
gegevens mogelijkerwijs worden verstrekt. De

Wie heeft toegang tot de gegevens?

toestemming moet dus voldoende specifiek zijn,

Tot slot gebeurt het in de praktijk vaak dat de

terwijl de werknemer voldoende en op een

ziekmelding opgeslagen wordt in een digitale

begrijpelijke manier moet worden geïnformeerd

map die toegankelijk is voor alle medewerkers

over de specifieke gegevensverwerking. Een

op de afdeling HR en voor alle leidinggevenden.

algemene toestemmingsverklaring zoals hiervoor

Belangrijk te beseffen is dat gezondheidsgegevens

weergegeven voldoet hier in beginsel niet aan.

op grond van de wet als bijzondere gegevens
worden aangemerkt. Dit betekent dat hoge eisen

‘Een algemene toestemmingsverklaring voldoet niet!’

worden gesteld aan de beveiliging van deze
gegevens. Voor verzuimsystemen geldt als
belangrijk vereiste dat een systeem dat via
internet toegankelijk is, minimaal een ‘tweefactorauthenticatie’ moet hebben (bijvoorbeeld een
wachtwoord en een token), terwijl de beveiligings-

Beperkt lijstje vragen

risico’s periodiek in kaart moeten worden gebracht.

Het wettelijk uitgangspunt is dus helder. Een

CS Verbindt!

werkgever mag slechts bij hoge uitzondering

Conclusie is dat een werkgever uitermate terug-

gezondheidsgegevens verwerken. Verder mag de

houdend moet zijn met het verwerken van gegevens

werkgever bij een zieke werknemer alleen gegevens

omtrent de ziekmelding van een werknemer, terwijl

verwerken die noodzakelijk zijn om te beoordelen

de kring van personen die toegang heeft tot de

hoe het op/met het werk verder moet, waarbij dus

persoonsgegevens zo klein mogelijk moet zijn. Ook

geen medische gegevens mogen worden verwerkt.

al heeft een werkgever de allerbeste bedoelingen,

Bij een ziekmelding mag de werkgever volgens de

een fout is snel gemaakt. n
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‘Het is belangrijk te
investeren in preventie
om mensen goed de
eindstreep te laten halen’
De NVAB (Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en
Bedrijfsgeneeskunde) maakt zich zorgen over het effect
van de verhoging van de pensioenleeftijd op de gezondheid
van werknemers. Langer doorwerken maakt de AOW
betaalbaar, maar leidt nu en in de toekomst tot gezondheidsproblemen bij grote groepen werknemers. Hoe kunnen we
ervoor zorgen dat werkend Nederland zijn pensioenleeftijd
op een goede manier haalt? Marjol Nikkels in gesprek met
Jurriaan Penders, voorzitter van de NVAB.

De NVAB was begin dit jaar volop in het nieuws.

Het punt is ook dat de schade die nu ontstaat

Jullie zien dat veel mensen hun werkzaamheden

volledig op het bordje van de werkgever wordt

niet volhouden tot hun 65e, laat staan tot hun

gelegd.

67e of 68e.

‘Wij onderkennen het financiële risico wel, maar

‘Ja, vooral laagopgeleiden worden gedurende hun

daar ligt niet onze expertise. Wij hebben vooral een

loopbaan zo zwaar belast dat het een keer ophoudt.

rol in het kijken wat er qua gezondheid gebeurt:

Maatregelen om mensen voor te bereiden op langer

wat zijn de problemen en welke oplossings-

doorwerken, zijn nu vooral effectief voor hoger

richtingen zien we daarvoor?

opgeleiden die minder fysiek belast worden.
Werkgevers doen nog te weinig om personeel te

Waar ik nog wel een voorbeeld in zie, is het

ontzien. Dat is ook lastig, want je verwacht van

Scandinavische model dat een geleidelijkere

werkgevers dat ze gaan investeren, terwijl ze het

overgang kent van werk naar pensioen en waar

rendement van die investering pas over 15, 20 jaar

loon directer aan de arbeidsprestatie kan worden

terugzien. En tegelijk hebben ze het gevoel dat het

gekoppeld. Het is daar veel logischer dat mensen

geen zin heeft, want ze zien veel mensen op de

aan het einde van hun carrière een stapje terug doen

arbeidsmarkt die nu niet goed meer passen. Dat

en daar dan ook naar betaald worden. De oudere

komt natuurlijk doordat we 20 jaar geleden niet

werknemer blijft daardoor aantrekkelijk voor de

geïnvesteerd hebben. Dat patroon moeten we

arbeidsmarkt. In Nederland is dat lastiger omdat we

doorbreken: we moeten de maatschappij ervan

met zaken als eindloonpensioen te maken hebben.’

bewust maken dat we met elkaar moeten investeren
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om de generatie die nu jonger is dan 45 jaar goed de

Die slag hebben we hier in Nederland volkomen

eindstreep te laten halen. Bij de groep daarboven

gemist: minder presteren en dan ook minder

moet je kijken of er nog wat te doen is aan de schade

loon is hier niet gebruikelijk. Bij onze salaris-

die al ontstaan is. Het is te laat om die nog helemaal

modellen ga je op basis van dienstjaren steeds

te voorkomen’.

meer verdienen.

‘Er wordt wel over nagedacht, maar de politiek

Welke gedachte hebben jullie vanuit de NVAB

durft dit niet aan te kaarten. Zeker niet de afgelopen

om de preventie te stimuleren?

anderhalf jaar met verkiezingen in het vooruitzicht.

‘Als we kijken naar arbeid en gezondheid zien we

Ik denk dat we iets moeten doen aan de vraagkant:

preventie op 2 domeinen:

wat wordt er nu verwacht van die werknemer en

1. Preventie aan de kant van het werk: zorgen dat

kan die vraag wat omlaag? Als je er dan tegelijker-

werk minder gezondheidsgevolgen heeft door

tijd voor kunt zorgen dat die werkende wat meer

goede risico-inventarisatie, tijdige omscholing en

werkzaamheden kan doen die bij zijn vermogens

ervoor zorgen dat mensen voorbereid blijven op

passen en je zorgt ervoor dat hij goed geschoold

de uitdagingen van morgen;

en medisch gezien in conditie blijft, dan kan hij
makkelijker de pensioenleeftijd bereiken.’

2. Preventie aan de gezondheidskant: denk aan
leefstijl, meer bewegen, gezond eten etc.’

Wat voor problemen kom je in de spreekkamer
tegen?
‘ We zien dat chronische ziekten op steeds jongere

‘De aandacht ligt op genezing,

leeftijd voorkomen. Daarin zien we ook een twee-

niet op voorkomen van ziekte’

deling in de maatschappij: bij de laagopgeleiden
gaat dat veel harder dan bij hoogopgeleiden. De
grootste risicofactor voor het krijgen van een
tweede chronische ziekte is het hebben van een
eerste chronische ziekte. Dus als iemand een

De werkgever heeft niet veel invloed op de

chronische ziekte heeft, zullen er vrij snel meer

leefstijl van een werknemer. Dat is toch de

gezondheidsproblemen bij komen. Dat zien we bij

verantwoordelijkheid van de werknemer zelf?

laagopgeleiden op hun 45-ste en bij hoogopgeleiden

‘Ja, maar als werkgever kun je dat wel stimuleren.

op hun 55-ste. Dat is een groot verschil. En juist een

We weten dat een appeltje op de balie weinig

laagopgeleide heeft zijn lichaam nodig om zijn werk

helpt, maar het stimuleren van gezondheid heeft

te kunnen doen.

uiteindelijk voor grote groepen toch zin. We doen
nu in ieder geval te weinig en daarmee schiet de

Het is een trend die je wereldwijd ziet, het is een

duurzame inzetbaarheid zeker tekort.’

welvaartsprobleem: weinig bewegen, roken,
ongezonde voeding etc. Daarnaast ligt de aandacht

Heb je ervaring met hoe preventie wel werkt?

in de gezondheidszorg nog steeds op genezing en

Wij zijn voor preventie, maar we zeggen altijd:

behandeling van ziekte, niet op voorkomen van

het mag niet komen uit het budget voor

ziekte. Wat dat betreft zijn we raar bezig.’

verzuimbegeleiding.
‘Ik ben bedrijfsarts bij een adviesbureau in de wegen waterbouw. Daar werken jongens die met een
grondboor grond omhoog halen. Dat betekent veel
fysieke belasting: repeterende bewegingen, met
schouder- en nekklachten als gevolg. We hebben
ervoor gezorgd dat ze met ergo-coaches aan de slag
zijn gegaan, zodat ze hun werk in ieder geval op
een betere manier doen. En we hebben met de
werkgever gekeken naar het circuleren van taken,
zodat er meer afwisseling is in de werkzaamheden.
Ook hebben we gekeken of ze met hun ervaring op
een gegeven moment ook een ander type werk
kunnen doen. Want 10 of 15 jaar is dit werk wel vol
te houden, maar daarna gaat de slijtage toenemen.
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Bij dit bedrijf is het gelukt om die mensen tegen die

medische omstandigheden van de persoon en tot

tijd een andere plek in de organisatie te geven. Dat

het werk en de werkplek met alle kenmerken daarvan.

moet natuurlijk wel passen en zal niet overal kunnen,

En dat kan alleen gecombineerd worden door een arts

maar kijk in ieder geval creatief met elkaar naar

aan een bedrijf te koppelen. Anders krijg je een soort

oplossingen. Het rendement is enorm: natuurlijk kost

arbeids-arts die verstand heeft van arbeid in het

het op korte termijn geld, maar vele malen minder

algemeen. Wat ons werk zo bijzonder maakt, is dat

dan de kosten van arbeidsongeschiktheid op de

iedere persoon zijn eigen medische omstandigheden

langere termijn.

heeft. De ene stratenmaker is de andere niet en de
ene consultant is de andere niet qua werk en werk-

Veel bedrijfsartsen willen wel meer doen aan

belasting. Juist in het bij elkaar brengen van de

preventie, maar zijn terughoudend omdat de

individuele omstandigheden van werk en gezondheid

werkgever vaak niet thuis geeft. Ik denk dat de

zit onze expertise.’

casemanager daarin ook een rol kan spelen. Met
elkaar moet de bereidheid komen om te investeren.‘

Ben je blij met de nieuwe wet?
‘ Ja, ik ben blij met een aantal verbeteringen die daarin

Per 1 juli wordt de nieuwe Arbowet van kracht.

zitten. Tegelijk denk ik dat we voor goede preventie

Werknemers krijgen dan recht op een second

nog een aantal dingen extra zouden moeten regelen.

opinion. De wetgever denkt dat hier niet veel

Je kunt er als overheid voor kiezen om het publiek te

gebruik van gemaakt zal worden, maar als ik

regelen, maar dat past niet bij het huidige politieke

zie hoeveel deskundigenoordelen bij het

klimaat. Dit kabinet staat marktwerking voor, maar

UWV aangevraagd worden, zet ik daar mijn

geeft niet concreet aan wat werkgevers zouden

vraagtekens bij.

moeten doen. Wij vinden dat als je als overheid vanuit

‘Ik denk dat er een goed onderscheid moet zijn

de wet een aantal dingen voorschrijft, dat je die

in wanneer je een DO aanvraagt en wanneer een

concreet moet maken en dan ook moet handhaven.

medische second opinion. Bij een second opinion

Helaas is de arbeidsinspectie niet goed toegerust

ben je het niet eens met de medische uitkomst, dat

om dat goed te bewaken en begeleiden. Ik ben overall

staat los van wat de werkgever ermee doet in het

best tevreden met de verbeteringen, maar denk niet

kader van de re-integratie. In algemeenheid zijn we

dat de nieuwe Arbowet een verregaande verandering

voorstander van de mogelijkheid van een second

gaat opleveren.’ n

opinion. Als professionals staan we voor transparant
en toetsbaar handelen. Toch zijn een aantal randvoorwaarden van belang. Om te veel aanvragen en
shopgedrag te voorkomen, zou je een drempel
kunnen overwegen, bijvoorbeeld dezelfde bijdrage
als bij het UWV. Ik ben ook niet voor een volledige
vrije artsenkeuze. Ons idee is een pool van 10 of 15
artsen te starten die ervaring hebben met second
opinions en die dat op een vergelijkbare manier
aanpakken.’

Ik krijg steeds de vraag: als de second opinion
afwijkt van de first opinion hoe gaat dat dan? De
werknemer kiest de partij met wie hij verder
gaat, staat in de wet.
‘Wat wij heel belangrijk vinden, is dat de arts zowel
het werk als de persoon kent. Wij kunnen ons werk
alleen goed doen als we toegang hebben tot de
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VeReFi
KennisKring

van start

VeReFi biedt al jarenlang informatie en (reken)
tools op het gebied van verzuim, re-integratie
en financiën. Door het delen van kennis en het
aanbieden van allerlei tools geeft VeReFi
casemanagers handvatten om regie te nemen
op de geldstromen sociale zekerheid in hun
organisatie. Met de VeReFi KennisKring zet
VeReFi een extra stap om haar leden te ondersteunen, verbinden en faciliteren.

Extra tools VeReFi Kenniskring Abonnement
Leden van de kenniskring kunnen daarnaast
beschikken over een exclusief VeReFi-abonnement
met extra tools. Bijvoorbeeld:
•

VeReFi VerzuimInzicht:
laat zien welk financieel risico een organisatie
loopt met de huidige verzuimdossiers en waar de

Het doel van de VeReFi KennisKring is een netwerk

aandachtsgebieden liggen. De rapportage biedt

van professionals te realiseren, die kennis delen en

een mooie basis voor advies aan uw klant.

elkaar helpen bij specifieke vraagstukken rond

•

VeReFi Verzuimbalans:

verzuim en arbeidsongeschiktheid. Hiervoor

maakt zichtbaar waar het verschil ligt tussen

hanteren ze waar mogelijk onderling speciale

denken en doen als het gaat om verzuim. Zo krijgt

tarieven. De KennisKring is zo een uniek platform

u objectieve handvatten voor een goed gesprek

om in contact te komen met andere gespecialiseerde

met uw klant. Ook laat het zien wat voor een

dienstverleners.

bedrijf een passend moment is om voor een
verzuimdossier professionele hulp in te schakelen.

Meer business met VeReFi Expertiseloket

•

Leden van de KennisKring kunnen zichzelf

een AP-proof verzuimsysteem speciaal voor de

presenteren op de website van de KennisKring,
zodat ze makkelijk vindbaar zijn voor wie een

VeReFi Timeline:
Specialist Taakdelegatie.

•

HR Verzuimkostenscan:

bepaalde expertise of dienstverlening zoekt.

een handige tool om de directe verzuimkosten

Daarnaast kunnen ze inschrijven op aanvragen

zichtbaar te maken voor kort, lang en middellang

die via het VeReFi Expertiseloket binnenkomen.

verzuim.

Op het VeReFi Expertiseloket mag iedereen (dus
ook niet-leden) een oproep plaatsen voor een

Andere voordelen van het KennisKring lidmaatschap

advies of hulp op het gebied van verzuim, arbeids-

zijn bijvoorbeeld een gratis lidmaatschap van het

ongeschiktheid en re-integratie. Bijvoorbeeld een

Register Specialistisch Casemanagement en de

aanvraag voor een second opinion, hulp bij een

mogelijkheid 4 maal per jaar gratis een bijscholings-

complex verzuimdossier of advies over eigenrisico-

bijeenkomst bij te wonen.

dragerschap. KennisKring-leden kunnen reageren
op een dergelijke aanvraag en zo gemakkelijk in

Alle informatie over hoe u lid kunt worden van de

contact komen met nieuwe opdrachtgevers. Zeker

KennisKring en welke voordelen dat oplevert, vindt

voor de MKB-markt een ideale manier om kennis-

u op www.verefi-kenniskring.nl n

op-maat in te kopen.
CS Verbindt!
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Auteur: Ruud de Quay, 2BW Advocaten

Denken in Mogelijkheden:

de WWZ biedt kansen!
er verstandig aan om een goed gesprek te voeren en

De Wet Werk en Zekerheid blijft voor veel hoofdbrekens
zorgen. Dat lijkt in tegenspraak met het congresthema
‘Denken in Mogelijkheden’. Maar juist dat weerbarstige
nieuwe ontslagrecht biedt wel degelijk ook mogelijkheden.

naar de oorzaak te zoeken. Dat klinkt als een persoonlijk mantra en in zekere zin is dat ook zo. Maar met een
dergelijke instelling of (om het modieus te zeggen)
‘mindset’ biedt de WWZ wel degelijk mogelijkheden,
ongeacht de te selecteren redelijke ontslaggrond.

Sinds de invoering van de WWZ (1 juli 2015) zijn de

Inspanningsplicht

ontslaggronden strak omlijnd in de wet vastgelegd

Met de invoering van de WWZ is niet alleen een

(art. 7:669 lid 3 BW). Werkgevers ervaren dat als te

redelijke grond nodig voor opzegging, maar ook moet

beknellend en in de verkiezingsstrijd is door een aantal

aangetoond worden dat ‘herplaatsing niet mogelijk is

partijen hard geroepen dat het ontslagrecht weer wat

of niet in de rede ligt’. Hoe ver strekt die inspannings-

soepeler moet.

plicht, afgezien van het feit dat de Ontslagregeling
(art 9 en 10) een aantal harde spelregels kent? En hoe

Niet echt nieuw

kunt u als HRM-medewerker juist met deze regel-

De wettelijke vastlegging van wat als ‘een redelijke

geving in de hand de zaak doen kantelen? Met een

grond’ voor de beëindiging van de arbeidsovereen-

goede aanpak vormt u niet alleen een goed dossier, ook

komst geldt, is in zekere zin een vernieuwing, maar echt

kan via de herplaatsingsplicht een disfunctionerende

nieuw is dat niet. Sterker nog, de regering beoogde

werknemer ‘gestimuleerd’ worden een andere functie

geen wezenlijke verandering: veel van de nu in de

te accepteren. En wanneer dat op onwil of weerzin

wet vastgelegde gronden waren al omschreven in de

stuit… dan komt een vertrek(regeling) in zicht.

Beleidsregels Ontslagtaak UWV. Met de invoering van
de WWZ werd de preventieve toets (van voorheen art

Transitievergoeding

6 BBA 1945) gehandhaafd en werden deze ‘redelijke

Met de invoering van het nieuwe ontslagrecht zijn

gronden’ naar het BW overgeheveld en dus wettelijk

de torenhoge ontslagvergoedingen verleden tijd. In

vastgelegd.

principe volstaat de transitievergoeding bij ontslag.
Toch is het geklaag van werkgevers niet van de lucht.

Neem nou de ontslaggrond ‘disfunctioneren’ (art 7:

De nadere regelgeving die hierop betrekking heeft, is

669 lid 3 sub d BW): in de voormalige Beleidsregels

nog te weinig ontgonnen en juist ook die regelgeving

Ontslagtaak UWV treft u hierover een heel hoofdstuk

biedt werkgevers kansen en mogelijkheden. Denk aan

aan. Hetzelfde geldt voor de ontslaggrond ‘verstoorde

het ‘Besluit voorwaarden in mindering brengen kosten

arbeidsverhouding’: ‘de werkgever zal hebben aan te

op transitievergoeding’.

tonen dat de verstoring duurzaam is en dat herstel van
de relatie, al dat niet via overplaatsing, niet meer

Het muizengaatje is verbreed

mogelijk is.’ Ook dat is niets nieuws onder de zon.

Naast de transitievergoeding heeft de WWZ ook de
billijke vergoeding geïntroduceerd. De ruimte hiervoor
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Kijken naar alternatieven

is volgens de wetgever klein: in de wandelgangen

Wanneer een werknemer niet meer goed functioneert

wordt dit het muizengaatje van Asscher genoemd.

of wanneer de relatie verstoord raakt, en de werkgever

Ruimte voor de additionele billijke vergoeding is er pas

dus aan ontslag gaat denken, doet een goed werkgever

als er sprake is van “ernstig verwijtbaar handelen of

nalaten” van de werkgever. Met dit begrip werd een

Veel werkgevers hebben een bedrijfsreglement. Wat

nieuwe arbeidsrechtelijke graadmeter geïntroduceerd.

daarin echter vaak ontbreekt is een boetebeding. De

Inmiddels is er wat jurisprudentie beschikbaar en

naleving van voorschriften die echt opgevolgd moeten

kunnen we voorzichtig concluderen dat het muizen-

worden (denk aan veiligheidsvoorschriften) kan via

gaatje is verbreed. Dat geldt zeker als de werkgever

een boetebeding effectief worden afgedwongen.

er een potje van maakt door een ontslaggrond

Verder worstelen te veel werkgevers met social media.

(disfunctioneren) te forceren, waardoor de arbeids-

Heeft u een protocol voor het gebruik daarvan tijdens

relatie duurzaam verstoord wordt. Ook een onterecht

en buiten werktijden? Heeft u een beding waarmee

ontslag op staande voet wordt al gauw gekwalificeerd

geregeld wordt hoe uw werknemers zich afficheren op

als ‘ernstig verwijtbaar handelen’ en kan een werkgever

LinkedIn, ook na beëindiging van de arbeidsrelatie?

duur komen te staan. Het ‘muizengaatje’ kan soms een
behoorlijk gat slaan in de geldbuidel.

Een andere bron van werkgeversergernis is de
loondoorbetalingsplicht bij arbeidsongeschiktheid;

Andere instrumenten

zeker wanneer de ziekte veroorzaakt wordt door

Vaak wordt er te snel (door)geschoten en gedacht in

toedoen of schuld van werknemers zelf (denk daarbij

termen van ‘exit’ en/of ‘ontslag’. Naast het ontslagrecht

aan risicovolle of blessuregevoelige vormen van vrije-

biedt de wet werkgevers andere instrumenten die nogal

tijdsbesteding). Te vaak ligt klakkeloos vast (in het

eens onbenut gelaten worden. Te weinig wordt er

contract of cao) dat de werkgever in dat geval 100%

gebruikgemaakt van andere (disciplinaire) mogelijk-

doorbetaalt. Zeker voor werkgevers die niet aan een

heden om ongewenst gedrag en de gevolgen daarvan

cao gebonden zijn, geldt dat er mogelijkheden zijn

tegen te gaan. Op grond van het instructierecht (art.

om de bovenwettelijke aanvulling te koppelen aan

7:660 BW) mag een werkgever zeggen wat de normen

voorwaarden.

zijn, wat van de werknemers verwacht wordt.

Kortom, blijf denken in mogelijkheden! n

Oplossen stagnerend
verzuimdossier?
Schakel ons in voor een medische
expertise of second opinion
Verkrijg duidelijkheid over ziekte
en arbeidsongeschiktheid

Tel. 024 845 78 60 | E-mail info@ergatis.nl | www.ergatis.nl
CS Verbindt!
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Auteurs: Marjol Nikkels en Herwin Schrijver, directie CS Opleidingen en VeReFi BV

Positionering Casemanagement:

kwaliteitsborging en scheiding
rollen belangrijker dan ooit

Naar aanleiding van de Beleidsregels de zieke
werknemer van de Autoriteit Persoonsgegevens krijgen
we veel vragen van werkgevers en casemanagers wat
er nu wel en niet is toegestaan. Daarbij is het van belang
eerst onderscheid te maken in de verschillende soorten
en combinaties van casemanagement en de spelregels
die daarbij van belang zijn.

Kenmerkend is dat de grenzen van de disciplines
gedeeltelijk in elkaar kunnen overlopen. De casemanager slecht muren tussen afdelingen, in elk
geval die tussen HR en Finance. Meestal zijn deze
afdelingen elk verantwoordelijk voor een deel van
de processen rond ziekte en arbeidsongeschiktheid.
Goede samenwerking is daarom een voorwaarde

Register Casemanager namens werkgever

om risico's tijdig te signaleren en kansen zoveel

Een Register Casemanager is een professional

mogelijk te verzilveren. Een goed voorbeeld is de

die een intensief, geaccrediteerd en voor de titel

uitvoering van de no-riskpolis en het verkrijgen

verplicht opleidingsprogramma op HBO- of Post

van de mobiliteitsbonussen.

Bachelor niveau heeft gevolgd, hiervoor is geslaagd
en is ingeschreven bij één of beide Beroeps-

De spelregels

verenigingen (RSC of RNVC). Bij de opleiding

Het werk van een Register Casemanager is

is er onderscheid in 2 deelgebieden:

gebonden aan veel spelregels zoals bijvoorbeeld

1. het ‘operationele casemanagement’:

de Wet verbetering poortwachter, Arbowet, Wet

de professional die vanuit een regiefunctie

bescherming persoonsgegevens, beleidsregels AP

alle partijen in het verzuimproces aanstuurt en

en cao’s. En dan is er nog het verzuimbeleid en

ondersteunt zonder dat daarvoor kennis van

verzuimprotocol van het bedrijf zelf.

het medisch dossier nodig is.
2. het ‘corporate casemanagement’:

Verzuimbeleid en verzuimprotocol

de professional die zich bezighoudt met

In het verzuimbeleid maakt een organisatie eigen

beleidsmatige kwesties en het riskmanagement

specifieke afspraken hoe invulling te geven aan de

op de enorme geldstromen die iedere werkgever

begeleiding conform de spelregels zoals geregeld

in het kader van de sociale zekerheid afdraagt.

in de Wvp en de beleidsregels AP. Deze werkafspraken worden in het verzuimprotocol verwoord,
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Wat doet een Register Casemanager?

zodat acties en vervolgstappen voor iedereen vooraf

Een Register Casemanager is opgeleid om binnen

helder en werkbaar zijn. Er zijn adviseurs die de

de wettelijke kaders vanuit de regierol te adviseren

beleidsregels AP denken te omzeilen door niet te

en werken, om er zo voor te zorgen dat operationeel

spreken over verzuim maar door dit ‘inzetbaarheid’

op het juiste moment de juiste keuzes door de juiste

te noemen. Of ze werken met het model dat de

functionarissen worden genomen zodat een werk-

werknemer toestemming moet vragen voor

nemer optimaal wordt begeleid. Corporate is de

verzuimverlof. Dit mag wettelijk niet. De leiding-

regierol meer belegd in de advisering binnen het

gevende mag namelijk bij de ziekmelding niet zelf

risk management op de geldstromen Sociale

vragen naar de inzetbaarheid of mogelijkheden

Zekerheid.

van de werknemer.

Specialist Taakdelegatie

taken van zowel de bedrijfsarts als de werkgever in

De verzuimbegeleiding namens de werkgever

één persoon te verenigen verwerkt de betreffende

is een andere rol dan de casemanager die in taak-

medewerker bij de uitvoering van de taken voor

delegatie werkt. Een specialist/casemanager

de werkgever meer gegevens dan de gegevens die

taakdelegatie werkt onder auspiciën van de arts en

hiervoor noodzakelijk zijn. Namelijk de gegevens

geeft daarbij zijn onafhankelijkheid op. Belangrijk

die worden verwerkt in het kader van de uitvoering

daarbij is de absolute voorwaarde dat de case-

van de taken voor de bedrijfsarts, wat onder andere

manager wel alle medische informatie verzamelt,

gegevens over aard en oorzaak van de ziekte kunnen

maar deze onder geen beding mag interpreteren.

zijn. Omgekeerd verwerkt deze persoon bij de

Of dat er medische adviezen worden gegeven.

uitvoering van de taken voor de bedrijfsarts ook meer

De specialist taakdelegatie creëert wel al vroeg

informatie dan noodzakelijk is voor de uitvoering van

in het verzuim draagvlak en maakt re-integratie-

deze taken. Deze wijze van werken is derhalve niet in

afspraken. Ook kent de specialist alle sociaal- en

overeenstemming met de wet.” Een andere reden om

arbeidsrechtelijke kaders.

dit niet te doen is gelegen in de vertrouwelijkheid. De
werknemer moet er op kunnen vertrouwen dat
bepaalde informatie niet wordt gedeeld, ook

Samenwerking en inbreng bij Taakdelegatie

wanneer dit niet-medische informatie betreft.

Vertrouwen tussen casemanager en bedrijfsarts
Inbreng bedrijfsarts
•
•
•

Medische stoornis
FML
Richtlijnen

Inbreng register casemanager
•
•
•

Mogelijkheden
Arbeidsrecht
Sociale wetgeving

In casemanagementland is er in het verleden veel fout
gegaan. Er zijn casemanagers die zonder dat ze
werken in een taakdelegatie toch diep in het medisch
dossier duiken. Ook bedrijfsartsen benoemen dat ze
zich onder druk gezet voelen door de casemanager.
De casemanager is terecht kritisch als er een terugkoppeling van de bedrijfsarts komt die geen

Taakdelegatie vergt een ander specialisme.

handvatten biedt om re-integratie-afspraken te

Opgeleide specialisten met de aantekening

maken. De samenwerking tussen bedrijfsarts en

Taakdelegatie zijn te vinden binnen het Register

casemanager kan in veel situaties nog verbeteren.

Specialistisch Casemanagement (RSC).
We zien een positieve impuls wanneer de specialist

Rollen en rolscheiding

taakdelegatie samenwerkt samen met de case-

We krijgen veel vragen over Taakdelegatie en vele

manager die werkzaam is vanuit de verzuim-

partijen zijn aan het zoeken op welke wijze ze hun

begeleiding namens de werkgever. Uiteraard

beleid moeten aanpassen aan de beleidsregels de

conform wettelijke spelregels dat er vanuit de

zieke werknemer. Een antwoord daarop is o.a. het

bedrijfsarts (of specialist taakdelegatie) gesproken

invoegen van de specialist taakdelegatie al in de

wordt in mogelijkheden en beperkingen zonder

eerste week van verzuim. Belangrijk is dat medische

medische inhoud. En vervolgens de werkgever die

informatie die in Taakdelegatie wordt verkregen

actief stuurt op de mogelijkheden en plaatsing in

tussen de bedrijfsarts en de specialist TD blijft en

passende arbeid (intern of extern).

onder geen beding bij de werkgever terecht mag
komen of bij de werkgever wordt opgeslagen.
De vraag is voorgelegd aan de Autoriteit Persoons-

'De casemanager, Specialist

gegevens of de activiteiten voor de verzuimbege-

Taakdelegatie en Specialist

leiding namens de werkgever en de Taakdelegatie
door dezelfde persoon worden uitgevoerd? Het AP

Kompasgesprekken hebben

heeft als volgt geantwoord: “door (een deel van) de

een verschillende rol'
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Specialist Kompasgesprekken

verzuimproces ernstig belemmeren. De Specialist

De Specialist Kompasgesprekken (zie pagina 22)

Kompasgesprekken is oplossingsgericht en zoekt

heeft weer een andere rol. Hij of zij moet neutraal,

mogelijkheden hoe verder te gaan. En kan indien

onafhankelijk en objectief het gesprek voeren

nodig werkgever of werknemer helpen wanneer

buiten de lijn van de reguliere verzuimbegeleiding

zaken onderling beter uitgesproken moeten

om. De vertrouwelijkheid, betrouwbaarheid en

worden. Maar er komt niets naar buiten waarvan

onafhankelijkheid moeten namelijk geborgd zijn

de betrokkene niet wil dat dit benoemd wordt.

zodat er vrijheid is om alles te kunnen vertellen. Dit
is dus iemand die niet verder betrokken is bij het

Als het om onafhankelijkheid, betrouwbaarheid,

reguliere verzuimproces. En dat is het grote verschil,

kwaliteit en vertrouwelijkheid gaat moet dat in

want veelal gaat iemand van HR zelf het gesprek

een solide omgeving geborgd worden. Daarom

aan, maar die is per definitie niet onafhankelijk. In

is de specialisatie Kompasgesprekken opgenomen

een open gespreksvorm waarbij vertrouwelijkheid

binnen het RSC (Register Specialistisch Case-

geborgd is, kunnen ook de onderhuids liggende

management). Ook is de klachtenprocedure

emoties, verborgen gedachten, frustraties en

binnen het RSC geborgd.

angsten gedeeld worden. Deze kunnen namelijk het
Verschillende professionals zijn betrokken bij het
vakgebied van verzuim. Elke organisatie dient
Voorwaarden en voordelen inzetten Specialist Kompasgesprekken

binnen zijn eigen verzuimbeleid duidelijkheid
te geven over de rollen en spelregels van de
professionals die ingezet worden. Belangrijk is

Voorwaarden

•

Ingeschreven in het RSC

•

Vertrouwelijkheid geborgd

•

Onafhankelijkheid geborgd

•

Werkt conform spelregels
van registermediator RSC

•

Geen medische inhoud

•

Kennis van wetgeving

Voordelen

•

Gesprekken zijn
vertrouwelijk

dat binnen de wettelijke kaders gewerkt wordt.
Niemand zit te wachten op een boete van de
Autoriteit Persoonsgegevens, die kan oplopen
tot ruim 800.000 euro. Voor veel organisaties

•

Werknemer en werkgever
krijgen onafhankelijk advies

is een aanpassing van het verzuimbeleid en het

•

Transparante voorwaarden

dienstverleners maken de heroverweging om

•

Onafhankelijke
klachtenbehandeling

de eigen werkzaamheden te toetsen in hoeverre

•

Geen vermenging met de
lopende verzuimbegeleiding

welke manier ze met aanvullende, neutrale en

herinrichten van de rollen essentieel. Ook

ze werken binnen de wettelijke kaders en op
onafhankelijke dienstverlening klanten nog beter
van dienst kunnen zijn. n
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Auteur: Frans van den Nieuwenhof, bedrijfsarts en directeur VerzuimConsult

Taakdelegatie
kent strikte spelregels
Casemanagers die werken met gedelegeerde
taken vanuit de bedrijfsarts zijn niet meer weg
te denken. Ontwikkelingen in de markt werken
daaraan mee: er ontstaat een tekort aan
bedrijfsartsen en de druk op de agenda van de
bedrijfsartsen neemt toe door meer aandacht voor
preventie en de second opinion. Bovendien wordt
de rol van de bedrijfsarts benadrukt vanuit de
beleidsregels van de AP. Voor taakdelegatie
gelden echter wel strikte randvoorwaarden en
spelregels. Casemanagement onder Taakdelegatie
is dan ook wezenlijk anders dan ‘gewoon
casemanagement’.

Bij taakdelegatie draagt de bedrijfsarts, onder strikte
voorwaarden, een aantal eigen taken over aan een
niet-arts. De eindverantwoordelijkheid voor de
verzuimbegeleiding blijft echter bij de bedrijfsarts.
Een arts zal zijn taken natuurlijk niet zomaar overdragen: dat kan alleen onder strikte voorwaarden.
Allereerst zijn er juridische kaders en spelregels die
de speelruimte van de verschillende professionals
bepalen. Vervolgens moeten deze vertaald worden
naar een zorgvuldige aanpak.

Juridische kaders en spelregels
BW 7 en Wet Verbetering Poortwachter
De regels in BW 7 vormen een belangrijk uitgangspunt voor de re-integratie. Zo dient de werkgever
een zieke werknemer zo spoedig mogelijk te
betrekken in het arbeidsproces. Werkgever en
werknemer stellen een Plan van Aanpak op en
tekenen dat, nadat de arbodienst/bedrijfsarts een
analyse van het verzuimprobleem heeft gemaakt of
bijgesteld. Ook de Wet Verbetering Poortwachter
kent allerlei verplichtingen voor werkgever en werknemer om tot een snelle re-integratie te komen.

NVAB leidraden
De NVAB heeft in de afgelopen jaren twee leidraden
opgesteld die gaan over de samenwerking tussen
bedrijfsartsen en casemanagers: de ‘Leidraad
Casemanagement bij ziekteverzuimbegeleiding’
en de ‘Leidraad samenwerking bedrijfsartscasemanager’. Er worden twee type casemanagers
onderscheiden. De casemanager die namens de
bedrijfsarts bij de verzuimbegeleiding is betrokken
(met gedelegeerde taken en verantwoordelijkheden) en de casemanager die niet namens de
bedrijfsarts bij de verzuimbegeleiding is betrokken.
CS Verbindt!
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Stecr Werkwijzers

Geen ruimte voor interpretatie

Stecr biedt meerdere Werkwijzers die houvast

De bedrijfsarts mag een groot aantal taken delegeren

bieden bij verzuimbegeleiding onder gedelegeerde

aan een niet-arts. Maar wat er vooral niet mag

taken. De meest bekende is de Werkwijzer Arbeids-

gebeuren is dat de casemanager ‘doktertje speelt’.

conflicten maar ook de Werkwijzers Aanpak

Voor veel bedrijfsartsen zit daar de belangrijkste

problematisch verzuim en Arbeidstherapie geven

weerstand tegen het werken met casemanagers in

bruikbare werkkaders voor bedrijfsarts en

taakdelegatie. Toch is het mogelijk met de juiste

casemanager.

instructie en geprotocolleerd werken dit te voorkomen. De casemanager dient de verslaglegging van

Wet BIG

de gesprekken met de werknemer zoveel mogelijk

In de wet BIG is beschreven aan welke voorwaarden

in de eigen woorden van de werknemer te doen.

taakdelegatie aan niet-artsen moet voldoen. De

De casemanager interviewt de werknemer over

casemanager die in opdracht van de bedrijfsarts

de achtergronden van het verzuim op medisch en

werkt, dient aantoonbaar bekwaam te zijn. De

niet-medisch gebied. De bedrijfsarts interpreteert

casemanager moet overeenkomstig de aanwijzingen

deze informatie, trekt conclusies en formuleert

van de bedrijfsarts handelen. De bedrijfsarts houdt

advies.

toezicht en grijpt in waar nodig.

Snel herkennen van risicodossiers
RIV-toets UWV

Op basis van de kenmerken van problematische

De door UWV vastgestelde criteria waaraan een

verzuimachtergronden wordt een potentieel risico-

re-integratieverslag moet voldoen zijn vastgelegd

dossier sneller herkend en kunnen er gerichte acties

in ‘de RIV-toets in de praktijk’. UWV conform

worden uitgezet. Risicodossiers worden gekenmerkt

re-integreren biedt niet alleen structuur bij de

door complexe problematiek die langdurig verzuim,

verzuimbegeleiding, het vermindert bovendien

ingewikkelde re-integratietrajecten en kostbare

de kans op een loonsanctie.

interventies voorspellen. Tijdig interveniëren is van
groot belang om het risico hierop te verminderen.

Beleidsregels Autoriteit Persoonsgegevens
Zorgvuldig omgaan met persoonlijke gegevens

Gestructureerde werkwijze

(medisch en privacygevoelig) is en blijft een

Een belangrijke uitdaging bij het werken onder

belangrijke basis voor de arts-patiënt relatie. Ook

taakdelegatie is voorkomen dat een casemanager

wanneer de bedrijfsarts taken aan een casemanager

(niet gehinderd door medische kennis) medische

delegeert zal dit altijd het uitgangspunt zijn. Een

informatie interpreteert of kleurt. Hierdoor zou de

casemanager kan en mag alleen gedelegeerde taken

bedrijfsarts een onvolledig of onjuist beeld van de

uitvoeren namens de bedrijfsarts, wanneer daar

achtergronden van het verzuim kunnen krijgen. Door

dezelfde regels op van toepassing zijn, als door de

de casemanager een gestructureerd interview af te

bedrijfsarts worden gehanteerd. Alle gegevens

laten nemen, wordt voorkomen dat de casemanager

worden daarom vastgelegd in het afgeschermde

belangrijke informatie niet uitvraagt.

medische dossier en er wordt geen informatie
prijsgegeven aan derden.

Direct ingrijpen en corrigeren of overnemen
De werkafspraken tussen de casemanager en
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Handvatten voor de praktijk

bedrijfsarts moeten het mogelijk maken dat de

Tot zover de formele kaders waarbinnen verzuim-

bedrijfsarts snel kan interveniëren en de casus kan

begeleiding en re-integratie moeten plaatsvinden.

overnemen. In de praktijk komt het niet vaak voor,

Wat zijn nu praktische handvatten om werken met

maar het is een van de belangrijkste randvoor-

taakdelegatie te borgen?

waarden bij taakdelegatie aan een niet-arts.

Drie-partijen-overeenkomst

Gecertificeerde arbodienst

Tussen de gecertificeerde arbodienst, de case-

Werken met taakdelegatie is gebaat bij een

manager en de bedrijfsarts die de taken delegeert

organisatiestructuur zoals die bij gecertificeerde

wordt een drie-partijen-contract afgesloten. In

arbodiensten is vormgegeven. De certificering

deze overeenkomst worden de rollen en verant-

is afhankelijk van geprotocolleerd werken met

woordelijkheden beschreven.

duidelijke werkprocessen die vastgelegd zijn in
een kwaliteitshandboek, en die regelmatig worden

Duur van de taakdelegatie-overeenkomst

getoetst bij de verplichte audit.

Er wordt geen overeenkomst voor onbepaalde
tijd gesloten, maar de taakdelegatie is voor een

Tot slot

beperkte tijd geldig. Eens per 6 maanden wordt

Werken met casemanagers die taken gedelegeerd

bepaald of de overeenkomst verlengd kan worden.

krijgen door de bedrijfsarts is onder strikte voor-

Hiermee blijft de bedrijfsarts in regie over het

waarden goed mogelijk. Binnen de kaders van

delegeren van taken. De bedrijfsarts is en blijft

wetgeving, UWV en beroepsverenigingen is het

eindverantwoordelijk voor de medische kant van

mogelijk een solide samenwerking te waarborgen

de verzuimbegeleiding.

die zorgvuldige en effectieve verzuimbegeleiding
mogelijk maakt. n

Nauwe samenwerking bedrijfsarts en
casemanager
Wekelijks vindt er persoonlijke coaching plaats van
de casemanager door de bedrijfsarts. Dat gebeurt

REGIE OP GELDSTROMEN
SOCIALE ZEKERHEID

aan de hand van de voltooide inventarisaties t.b.v.
de probleemanalyse en de bijstelling probleemanalyse. De bedrijfsarts is verantwoordelijk
voor alle communicatie en adviezen gericht aan
werkgever en werknemer tijdens de re-integratie.

Kennistoets

Opleiding

Specialist Taakdelegatie

Regelmatig bepalen of de casemanager voldoende

•

kennis heeft, kan worden geborgd door een

•

schriftelijke kennistoets. Het legt direct lacunes
bloot in het kennisniveau van de casemanager of
van een groep casemanagers. Tijdens de individuele
coaching of bij gezamenlijke intervisie/opleiding
van een groep casemanagers kan de bedrijfsarts zo
voor gerichte kennisoverdracht zorgen.

Privacygevoelige en medische gegevens
De casemanager inventariseert alleen en noteert
alle verkregen informatie in het afgeschermde
medische dossier van de bedrijfsarts. Pas na weging
en interpretatie van de informatie door de bedrijfs-

•

Uniek in Nederland
Specialisme met toekomst
Aantekening in het Register Specialistisch
Casemanagement
Er is veel vraag naar casemanagers met het specialisme
Taakdelegatie. Juist door de samenwerking met de
bedrijfsarts is immers een effectieve verzuimbegeleiding
mogelijk. Met de opleiding Specialist Taakdelegatie leert
u alles wat u nodig heeft om de samenwerking te laten
slagen.
Na het behalen van uw diploma kunt u zich inschrijven
in het Register Specialistisch Casemanagement. Zo laat
u zien dat u een professional bent en garant staat voor
kwaliteit.

arts wordt er een advies geformuleerd dat door
werkgever en werknemer gebruikt kan worden
bij de re-integratie. De casemanager krijgt geen
mandaat zelfstandig verkregen informatie te
interpreteren en adviezen te formuleren.
CS Verbindt!

meer informatie:

www.cs-opleidingen.nl
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Kompasgesprek:

re-integreren in de juiste richting
Iedere casemanager kent ze: verzuimgevallen waar je je eigenlijk geen raad
meer mee weet. Van die gevallen waarin
de werkgever en de werknemer het op
alle fronten niet eens zijn. Waarin partijen
(want dat zijn het geworden: partijen, die

Natuurlijk is een goed opgeleide casemanager in
staat om veel problemen te voorkomen door goed
te luisteren en door verstandig regie te voeren op
het proces. Maar ja, in veel gevallen is er geen goed
opgeleide casemanager. Deze komt pas in beeld als
iedereen al pal staat. De casemanager is in de ogen
van de werknemer dan een vertegenwoordiger van
de werkgever en dat is de vijand. Logischerwijs
kan de casemanager daardoor niet zorgen voor

tegenover elkaar staan) niet meer op een

beweging. Als niets lukt, resten nog technische

normale manier communiceren. Waarbij

maatregelen als een loonstop, maar daar wordt
de verstandhouding niet beter van!

het onduidelijk is wat de werknemer nog
kan en wil. Met meer problemen dan

Gevolg: de standpunten van beide partijen zijn

alleen het medische verhaal, zodat het

mediation in te zetten. Maar dat is wel een zwaar

verzuim eigenlijk het topje van de ijsberg

middel, zeker in een situatie waarin partijen het nog

is. En een werkgever die niet weet wat zij

oneens zijn. Het gaat meestal over onbegrip voor

met de situatie aan moet. Want die ziet

de standpunten van de ander en dat leidt tot

alleen het verzuim en heeft daar last van.

tussen mediation en aanmodderen en die is er nu:

Kortom een re-integratietraject op dood

het Kompasgesprek.

spoor, terwijl er nog voldoende sporen
zouden moeten zijn, die wel naar leuke
bestemmingen leiden.

‘Het doel is de
situatie bespreekbaar
te maken’
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onwrikbaar en wat dan? Soms volgt het advies om

niet helemaal eens zijn, waarover ze het nu eigenlijk

frustratie. Je zou willen dat er een tussenweg is

Auteurs: mr. Ruud de Leede, jurist, mediator en docent CS Opleidingen BV en
Hanneke Schinkel, mediator en opleidingscoördinator CS Opleidingen BV

Wat is een Kompasgesprek?

Wat is nodig voor een Kompasgesprek?

Een echte definitie van kompasgesprek is er nog

Werkgever en werknemer moeten het eens zijn

niet. Pas over een jaar of wat staat het woord

over dat een Kompasgesprek nuttig is. Hier sluipt

in de Dikke van Dale. Daar komt iets te staan als:

een mediationeis in het proces. Beide partijen doen

“gesprekscyclus met werkgever en werknemer

namelijk vrijwillig mee en dat betekent dat er geen

over de beste manier waarop de werknemer zijn

sprake kan zijn van dwang. Er zitten dus mensen aan

werkvermogen kan benutten vanuit een door de

tafel die echt aan tafel willen zitten.

werknemer en de werkgever als lastig ervaren
situatie”. Het doel van de gesprekken (eerst met

Het is heel belangrijk dat de gespreksleider neutraal

werkgever en werknemer afzonderlijk, daarna

is. Vandaar dat iemand uit het eigen bedrijf op

desgewenst met beide partijen aan tafel), is om die

weerstand kan stuiten. Het kan ook niet de case-

als lastig ervaren situatie bespreekbaar te maken.

manager zijn die namens de werkgever werkt.

Hierbij komen de medische aspecten niet aan de

De onafhankelijke positie en de geheimhouding

orde. Daar is de bedrijfsarts voor! Door de situatie

(ook geleend van mediation) bieden de vrijheid om

bespreekbaar te maken kan weer richting worden

alles te vertellen. De gespreksleider heeft in eerste

gegeven aan het traject. Vandaar dat kompas!

instantie als taak om heel goed te luisteren en goede
vragen te stellen. Vragen die weinig te maken

Wanneer een Kompasgesprek?

hebben met het medische verhaal, maar met het

In 70% van alle langdurige verzuimgevallen

gevoel dat rond de situatie leeft. De belangrijkste

of frequent verzuimers is niet de medische

vraag is wat er volgens de gesprekspartner het

toestand leidend, maar de omstandigheden

best kan gebeuren. Dan komen ook andere factoren

rond de werknemer. Wat speelt er mogelijk?

aan het licht. Want misschien wil de werkgever

Problematische financiële status, privé-perikelen,

helemaal niet dat de werknemer weer terugkomt.

belastende zorgtaken, ontevredenheid over het

Of heeft de werknemer het niet meer naar zijn zin

werk, slechte verstandhoudingen op het werk,

en wil iets heel anders. Het kan ook zijn dat er zaken

andere ambities, woeste plannen of juist helemaal

spelen, die ze niet van elkaar weten en die meer

geen plannen, onzekerheid… In een Kompas-

helderheid geven over de verwachtingen van elkaar.

gesprek kan alles ter tafel komen als dat de
beleving van de werknemer van het verzuimtraject

Kompasgesprek is geen mediation

beïnvloedt. Voor de werkgever geldt hetzelfde.

Voor de duidelijkheid: een Kompasgesprek is geen

Die kan alle twijfels aan de inzetbaarheid van

mediation! Bij mediation gaat het over tegen-

de werknemer, de toekomst van het bedrijf,

gestelde belangen die de voortgang belemmeren.

de betrokkenheid van de werknemer, de kosten

Een kwestie uit het verleden zit dwars. De uitdaging

van verzuim, de kosten van afscheidnemen, enz.

is dan om te achterhalen waarom ze op een bepaald

inbrengen. Je ziet, redenen genoeg om serieus

standpunt staan en hoe je tot een vergelijk kunt

aan tafel te gaan!

komen. Bij een Kompasgesprek gaat het over de
gezamenlijke (of juist gescheiden) toekomst. Op
welke manier kunnen werkgever en werknemer er
voor zorgen dat de toekomst voor iedereen op de
beste manier wordt ingevuld? Daar is uiteindelijk
iedereen bij gebaat!

CS Verbindt!
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Het Erkennen van
Onmogelijkheden
Denken in mogelijkheden is een uiting van de maakbaarheids-idee van de mens en onze
samenleving, als ideaal van de protestgeneratie. Van Facebook tot de Functionele
Mogelijkheden Lijst: alles draait om Mogelijkheden. Waar is de pragmatiek gebleven?
Een evenwicht tussen Mogelijkheden en Onmogelijkheden.

Of het nu gaat om jongeren die op alle vlakken

De heer Asscher geeft aan dat spoor II vrijer mag

succesvol moeten zijn of om ouderen die zich thuis

worden ingezet, maar dat verandert niets aan de

moeten redden totdat wij ze van de vloer oprapen.

systeemopvatting dat de werkgever nooit mag

Of om werknemers die kansloos zijn op de

uitgaan van onmogelijkheden.

arbeidsmarkt vanwege analfabetisme, of na een
hersenbloeding de wereld nog aan zouden moeten

De Mogelijkheden-doctrine leidt verder tot een

kunnen maar concreet niets voor elkaar krijgen.

wildgroei aan multidisciplinaire trajecten. Mogelijk

Laten we realistisch zijn en situaties pragmatisch

of onmogelijk: geen recht zonder multidisciplinair

benaderen. Erkennen dat er veel onmogelijk is. Het

traject. Commerciële partijen zien omzet. De

doorschieten in het maakbaarheidsideaal leidt voor

recente Ciran-discussie is een concreet voorbeeld.

betrokkenen tot tenhemelschreiende toestanden
en compleet vastgelopen situaties. In bezwaar en

Arbeidskundige Onmogelijkheden in de WIA

beroep komen wij dit veel tegen.

Uitgaan van wat haalbaar is, past in de systematiek
van de wet WIA en het CBBS. De verzekeringsarts

Onmogelijke re-integratie

geeft aan wat mogelijk is. De arbeidsdeskundige

Er zijn strakke beleidsregels voor de eerste twee jaar

schrapt wat niet mogelijk is, met theoretische

re-integratie. Werkgever en werknemer worden

arbeidsmogelijkheden als uitkomst. Dat is de basis

dwingend door een trechter van verplichtingen

van het huidige verzekeringssysteem van arbeids-

geperst op straffe van een loonsanctie. Formeel

ongeschiktheid, dat op hoofdlijnen goed werkt.

zijn er oplossingen voor die situaties waarin er
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onmogelijkheden zijn. De vervroegde IVA wordt

Er zijn natuurlijk discussiepunten. Een wisselende

echter zo terughoudend toegepast, dat er voor

belastbaarheid, veelvuldig ziekteverzuim, wat heeft

iedereen medische mogelijkheden worden gezien.

dat arbeidskundig voor gevolgen? Het is niet

Met het hele circus aan re-integratieverplichtingen

exclusief medisch, niet exclusief arbeidskundig en

als gevolg, terwijl een verzekeringsarts en arbeids-

zeker complex als het gaat om de vraag of de werk-

deskundige samen al vanaf dag 1 weten dat werk-

nemer nog aan werk kan komen. De arbeidskundige

hervatting nooit meer mogelijk zal zijn.

onmogelijkheden komen hier zelden aan bod.

Dat erkennen is voor alle partijen een opluchting.
Medisch-arbeidskundig gezien heeft die erkenning
een groot voordeel: confrontatie en acceptatie
krijgen ruimte. Werkgever en werknemer kunnen
tot een oplossing komen. Het negatieve effect van
de Mogelijkheden-doctrine-trechter: te veel ruimte
voor het ontwikkelen van vage klachten en medische
overconsumptie en daardoor SOLK (somatisch
onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten), kan
door deze aanpak ook in een vroeg stadium medischarbeidskundig worden aangepakt.
Voor duurzame onmogelijkheden is de IVA-

Terug naar de kern

regeling gemaakt. Het UWV erkent juridisch met

Wat zijn vanuit medisch perspectief de feitelijk nog

tegenzin dat de IVA een medisch-arbeidskundige

mogelijke, zinvolle, noodzakelijke en afdwingbare

beoordeling is, maar voert deze in de praktijk

behandelingen? En welk eindresultaat is daarmee

alleen medisch uit. Een mogelijke behandeling is

haalbaar? Als die er niet meer zijn, wat zijn dan de

al voldoende om van toekomstige mogelijkheden

arbeidskundige gevolgen? Niet afgemeten aan

uit te gaan. Het doel en mogelijk resultaat voor

algemene arbeidsmarktfactoren, maar aan de

arbeidsparticipatie blijft buiten beschouwing, of

specifieke karakteristieken van deze werknemer.

wordt in heel algemene termen afgedaan.

Vroegtijdige diagnostiek van Onmogelijkheden
Maar wat te doen met de analfabetische schoon-

Het is goed om vroegtijdig onmogelijkheden te

maker met blijvende armklachten? Hij kan

signaleren. Dat leidt tot:

geopereerd worden, maar er zullen restklachten

•

Een veel gerichter of beperkter re-integratieplan

blijven die het hem onmogelijk maken zijn werk

met lagere uitvoeringskosten, geen trechter, maar

als schoonmaker te doen. De combinatie met het

doelgericht en pragmatisch.

analfabetisme maakt hem nu volledig arbeids-

•

bezwaar en beroep kan voorkomen.

ongeschikt en dat zal zo blijven. Niet dat hij ernstige
beperkingen overhoudt gerelateerd aan de FML,

Een duidelijke presentatie aan het UWV, hetgeen

•

Een werknemer die zich erkend voelt, een
werkgever die de regie houdt.

dat niet. Arbeidskundig maakt hij echter geen kans
meer op werk. Er zijn vele andere situaties waarin

•

Snellere acceptatie bij de werknemer.

werknemers geen kans meer maken op arbeids-

•

Sneller zicht op gevolgen voor de bedrijfsvoering.

kundige gronden. Niet vanwege arbeidsmarktfactoren, maar omdat in het CBBS geen functies

Voor wie doe jij het?

meer beschikbaar zijn.

Sire roept ons op om onszelf niet op te jagen met
zaken die we niet willen, niet bij ons passen, of wat

De ‘verbeterbaarheid’ van een zieke
werknemer kent boerenverstand-grenzen

dan ook. Dat de -uiterlijke- mogelijkheden misschien
onbegrensd zijn, maar dat wij als mens onze grenzen
hebben en deze ook moeten stellen. Daar sluit ik me
bij aan. Medici lijken minder makkelijk in staat de
grenzen aan mogelijkheden te accepteren dan de
pragmatischer ingestelde arbeidsdeskundigen.

Het blijven geloven in verbetermogelijkheden

Samen moeten arts en arbeidsdeskundige naar

staat ver af van het concrete gezondheidsbelang

een realistische uitvoering kunnen komen.

van de werknemer en het financiële belang van de
werkgever. De ‘verbeterbaarheid’ van een zieke

Onze visie is dat zowel de Onmogelijkheden als de

werknemer kent echt boerenverstand-grenzen.

Mogelijkheden gelijkwaardig aandacht verdienen.
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Nieuw register voor
gespecialiseerde casemanagers

‘Het RSC staat
voor borging
van kwaliteit’

Afgestudeerden van de opleidingen Post Bachelor Register Casemanagement,
Regie op Verzuim en Regie op Ziektewet kunnen zich sinds 1 januari 2017
inschrijven in een nieuw register: het Register Specialistisch Casemanagement
(RSC). Directeur Marcel Boudewijnse legt uit waarom het RSC een ‘must’ is.

Waarom een nieuw register?
‘Het vakgebied van de register casemanager

Ook is er de realisatie dat veel verzuim een niet-

ontwikkelt zich snel. Vroeger ging het vooral om

medische oorzaak heeft. Daarom zijn er ook

verzuimbegeleiding, maar het aandachtsgebied

casemanagers die zich specialiseren in conflict-

wordt steeds groter. Casemanagement onder

hantering. Bij conflicten wordt vaak het gemeen-

taakdelegatie (of ‘verlengde arm’) is bijvoorbeeld

schappelijk belang uit het oog verloren, de

bezig met een opmars. Bij taakdelegatie werkt de

casemanager kan hier dus een erg belangrijke rol

casemanager onder toezicht en verantwoordelijk-

in spelen. Ook kan hij als onafhankelijke derde

heid van de bedrijfsarts. De casemanager TD heeft

zogenoemde kompasgesprekken voeren om

anders dan een ‘gewone’ casemanager beperkte

erachter te komen wat mensen blokkeert, om zo

toegang tot medische gegevens. Dat geeft hem

schot te krijgen in het werkhervattingsproces.

meer mogelijkheden om samen met de bedrijfsarts
te zorgen voor optimale

Kortom, steeds meer casemanagers

verzuimbegeleiding. En deze

volgen een specialisatie. En als je dat

categorie casemanagers zal

hebt gedaan, is het wel fijn als dat

steeds groter worden als
gevolg van de regelgeving
van de Autoriteit Persoonsgegevens.
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‘RSC-leden zijn
vindbaar op hun
specialisatie’

herkend en erkend wordt en als je
ervoor kunt zorgen dat je kennis
up-to-date blijft. Daarvoor is het RSC
opgericht.’

Waarborg van kwaliteit

Wat is dan het verschil met de RNVC?
‘De RNVC is er voor de algemene titels Crov en
Rccm. Maar de RNVC wilde geen extra registers
openen voor specialisaties, daarom hebben CS en
VeReFi gezamenlijk het initiatief genomen en een
onafhankelijke stichting opgericht. Het RSC is dus

RSC-leden:

• Hebben een gedegen en getoetste vooropleiding
• Zijn of worden gekwalificeerd voor hun specialisatie
• Houden hun vak op een professionele manier bij

complementair aan de RNVC. We gaan er hard aan
werken een echt keurmerk te worden want het RSC
heeft kwaliteitsborging hoog in het vaandel staan.
Het kan niet zo zijn dat je ooit eens een opleiding

Mogen RSC-leden ook een titel voeren?

volgt en dan niets meer hoeft te doen; de

‘Jazeker, het RSC kent 4 hoofdregisters:

ontwikkelingen in de sociale zekerheid gaan daar

- RSC-RCM voor gediplomeerden Post Bachelor
Register Casemanagement

veel te snel voor.

- RSC-ROV voor gediplomeerden Regie op Verzuim
Het is niet voor niets dat als je langer dan twee jaar

- RSC-ROZ voor gediplomeerden Regie op
Ziektewet

geleden bijvoorbeeld Regie op Verzuim hebt
gehaald en je wilt inschrijven bij het RSC, je eerst
een entreetoets moet doen. Deze entreetoets is van

- RSC-ROW voor gediplomeerden Regie op
Werkvermogen (deze opleiding is in ontwikkeling)

essentieel belang voor de kwaliteitsborging binnen
het register. Als je je kennis niet continu bijhoudt,

Op het moment dat een casemanager is ingeschreven

loop je binnen de kortste keren achter de feiten aan

in een van deze hoofdregisters mag hij/zij de

en kun je je opdrachtgever niet meer optimaal

bijbehorende titel voeren, dus RSC-RCM, RSC-ROV,

adviseren.’

RSC-ROZ of RSC-ROW.

Hoe zorgt het RSC dan voor kwaliteitsborging?

De specialisaties worden niet zichtbaar in de titel,

‘De leden zijn verplicht iedere twee jaar 25 PE-

omdat er meerdere specialisaties komen en dan zou je

punten te behalen en een

wel erg lange titels krijgen. Maar, ze

kennistoets te doen.

zijn wel zichtbaar als aantekening in

Voor het behalen van die PEpunten worden maandelijks
diverse bijscholingsavonden

‘Elke maand
bijscholings-

en intervisiebijeenkomsten
georganiseerd. In eerste instantie

avonden ’

het openbare RSC-register. In dit
register zijn de leden vindbaar op
naam, maar ook op hoofdtitel en
specialisatie. Zo is bijvoorbeeld
zichtbaar dat iemand RSC-RCM is en

is dit uitbesteed aan de VeReFi

de aantekeningen ‘Taakdelegatie’ en

KennisKring, maar als we wat

‘Conflicthantering’ heeft behaald.’

verder zijn, zullen ook andere
organisaties bijscholingen gaan verzorgen.

Moet je al een specialisatie gevolgd hebben als je
je wilt inschrijven?

De bijscholingen zijn veelal ’s avonds, zodat de

‘Dat hoeft niet, als je een van de initiële opleidingen

leden overdag gewoon declarabele uren kunnen

voor de hoofdregisters gevolgd hebt, kun je je nu al

maken. Ook maken we het financieel aantrekkelijk

inschrijven en profiteren van de voordelen. Maar, het

een bijscholing te volgen: in die 2 jaar zijn de eerste

RSC is er voor gespecialiseerde casemanagers, dus

2 keer gratis, daarna kan een lid nog 6 bijscholingen

het is wel de bedoeling dat je binnen 3 jaar alsnog een

volgen voor slechts € 35 per keer. Ook met het

specialisatie volgt.’

bijwonen van de VeReFi Kennisdagen/Zomermarkt

CS Verbindt!

zijn punten te verdienen en natuurlijk levert een

Meer informatie: www.register-rsc.nl of maak een

extra specialisatie ook punten op.

afspraak via info@register-rsc.nl
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De nieuwe Werkwijzer Poortwachter
Bij de WIA-aanvraag dient het re-integratieverslag (RIV) aangeleverd te worden.
Aan de hand van dit verslag toetst het UWV of werkgever en werknemer
voldoende re-integratie-inspanningen hebben geleverd. Hierbij hanteert het
UWV de richtlijnen van de werkwijzer ‘RIV-toets in de praktijk’. Omdat er
behoefte was aan meer transparantie, is er nu de Werkwijzer Poortwachter.

Hoe het was (van WAO naar WIA)

Gevolgen bij onvoldoende inspanningen

Op 1 januari 2006 werd de WAO opgevolgd door

UWV toetst of werkgever en werknemer in redelijk-

de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen,

heid hebben kunnen komen tot de re-integratie-

de Wet WIA. Ging het in de WAO destijds om wat

inspanningen die zijn verricht. Hebben werkgever

mensen niet meer konden, in de Wet WIA gaat

en werknemer voldoende gedaan om passende

het vooral om wat mensen met hun functionele

arbeid te realiseren respectievelijk te accepteren? Bij

beperkingen nog wél kunnen in arbeid. Bij de

een negatief oordeel wordt een eventueel recht op

Wet WIA staat ‘werken naar vermogen’ centraal.

WIA-uitkering opgeschort en de loondoorbetaling-

Uitgangspunt daarbij is dat een ieder die arbeids-

plicht van de werkgever met maximaal 52 weken

ongeschikt is geworden de nog resterende arbeids-

verlengd. Na reparatie van de vereiste re-integratie-

mogelijkheden zo volledig mogelijk benut. Bij de

inspanningen kan de werkgever een bekortings-

beoordeling van het recht op een WIA-uitkering

verzoek indienen, zodat de verlengde loondoor-

kijkt UWV daarom naar wat de aanvrager met

betaling geen 52 weken hoeft te duren.

beperkingen door ziekte of gebrek nog wél kan
én wat daarmee kan worden verdiend.

Beoordelingskader
Binnen UWV werd destijds een kader ontwikkeld

Hoe het nu is

voor de beoordeling van re-integratie-inspanningen.

Toetsing van re-integratie-inspanningen

Een van de redenen voor het falen van het oude

Voorafgaande aan die beoordeling verricht UWV

poortwachtersmodel was het ontbreken van een

de ‘Poortwachterstoets’. Allereerst beoordeelt

breed gedragen normering voor de te leveren

UWV of er voldoende re-integratieresultaat is

re-integratie-inspanningen. De meetlat waarlangs

bereikt. Op grond van de ‘Wet verbetering

de toets van de re-integratie-inspanningen werd

poortwachter’ leveren werkgever en werknemer

gelegd was niet uniform en onvoldoende transparant.

beide re-integratie-inspanningen, met als doel
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hervatting in eigen of passende arbeid binnen het

Sinds de invoering van ’Wet verbetering poort-

bedrijf. Of buiten het bedrijf als vast staat dat er

wachter’ hebben verzekeringsartsen en de arbeids-

binnen geen mogelijkheden tot herplaatsing meer

deskundigen van UWV veel expertise opgebouwd

zijn.

in het methodisch beoordelen van de re-integratie-

inspanningen. Gaandeweg bleek echter meer

Naast actualisering wordt voorzien in meer

behoefte aan concretisering van de werkwijze,

handvatten bij de inzet van het 2e spoor en

met praktische aanwijzingen voor de beoordeling

nadere uitleg van bijzondere situaties en arbeids-

van het re-integratieverslag.

verhoudingen. Ook is de inhoud van de circulaire
‘Aandachtspuntenlijst Landelijke Loonsanctie-

In 2009 werd om die reden de werkwijzer voor

commissie’ van 2 maart 2009 in de werkwijzer

arbeidsdeskundigen en verzekeringsartsen van

verwerkt. Deze circulaire komt als separaat

UWV opgesteld en in 2011 herzien. Deze werk-

document te vervallen.

wijzer is bekend onder de titel ‘RIV-toets in de
praktijk’. Hoewel aanvankelijk bedoeld voor intern

De nieuwe werkwijzer biedt aan werkgevers en

gebruik, bleek het al snel mogelijk om op internet

werknemers (en degenen die hen daarbij onder-

naar dit kader te ‘googelen’ en het te downloaden.

steunen) een heldere richtlijn voor de aanpak van

In de loop van de tijd bleek zowel intern als extern

re-integratie. En ook meer voorspelbaarheid op

behoefte aan verdere verduidelijking van de

de uitkomsten van de toetsing door UWV. Wat

werkwijzer. Om die reden werd in loop van 2015

van partijen in de praktijk in redelijkheid wordt

de werkwijzer opnieuw ‘in de steigers gezet’ en

verwacht in de eerste twee ziektejaren, is beter

herschreven.

aangegeven.

Update naar ‘Werkwijzer Poortwachter’

Ga voor de juiste aanpak

Bij de ontwikkeling van de vernieuwde werkwijzer

Nog regelmatig hoor ik van werkgevers dat

is rekening gehouden met de vraag naar betere

al die re-integratie-inspanningen er vooral op

transparantie over de wijze waarop UWV de

zijn gericht om een loonsanctie door UWV te voor-

geleverde re-integratie-inspanningen beoordeelt.

komen. Het ultieme doel is echter een andere: bij

Om die reden wordt de werkwijzer nu ook extern

ontstane ziekte of een gebrek met adequate aanpak

gecommuniceerd.

van verzuim en re-integratie het functioneren van
de werknemer in arbeid zo snel en volledig mogelijk

CS Verbindt!

De lezer wordt eerst een korte introductie

te herstellen. Waarmee langdurig verzuim en

aangeboden over wet- en regelgeving, aan de hand

eventuele instroom in de Wet WIA zo goed mogelijk

van de ‘procesgang eerste en tweede ziektejaar’.

wordt voorkomen. Die aanpak start feitelijk al bij de

Om daarna als het ware te worden geleid naar het

eerste ziekmelding. En hopelijk heeft u met de juiste

uiteindelijke toetsingsmoment van de re-integratie-

aanpak ‘aan het einde van de rit’ UWV niet eens

inspanningen door UWV.

meer nodig! n
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De toekomst

van de sociale zekerheid

Op het moment van schrijven van dit artikel, zitten we
midden in verkiezingstijd. Er wordt volop debat gevoerd
over de toekomst van de sociale zekerheid. De afgelopen
20 jaar zijn er versoberingen aangebracht in onze verzorgingsstaat. Dit was nodig om de sociale zekerheidsuitgaven betaalbaar te houden. In procenten van het
nationaal inkomen zijn onze sociale zekerheidslasten
gedaald. Wel liggen er grote knelpunten, met name
in onze arbeidsmarkt. Onze moderne economie en
de globaliserende wereld vraagt om een flexibele
dynamische arbeidsmarkt. Deze behoefte wordt niet
onderkend in de verkiezingsprogramma’s. Opvallend
is dat in de meeste verkiezingsprogramma’s de
bescherming van de vaste werknemers hoog in het
vaandel staat.

concurreren namelijk met werknemers in loondienst.
Ook heeft de politiek geprobeerd de schijnzelfstandigheid aan te pakken met de wet DBA (Deregulering
beoordeling arbeidsrelaties). Het enige dat ze daarmee
bereikt hebben is veel onzekerheid voor zelfstandigen
en hun opdrachtgevers, wat geleid heeft tot fors minder
opdrachten. Het kabinet was genoodzaakt om de
handhaving van de wet uit te stellen tot 1 januari 2018.
Zo heeft het nieuwe kabinet ruimte om te beslissen
wat ze met de wet DBA gaan doen.

Groei flexibele arbeid stopt niet
Volgens het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek)
is het aantal mensen met een flexibel dienstverband in
de afgelopen twee jaar toegenomen met 100.000 tot
1,7 miljoen. Meerdere politieke partijen bepleiten dat

Zekerheid voor zelfstandigen?

flexwerk voor de werkgever duurder moet worden en

Diverse partijen willen meer bescherming voor

dat de kosten van de vaste arbeidsovereenkomst juist

de zelfstandigen zonder personeel. Zzp’ers willen

moeten dalen. Dit kan de overheid desgewenst een-

echter geen verplichte extra belasting-premieheffing.

voudig beïnvloeden door verschillende sociale lasten

Ze beslissen liever zelf hoe en waarvoor ze zich

te berekenen, afhankelijk van het type arbeidscontract

verzekeren. Zo zijn bijvoorbeeld de broodfondsen in

en meer heffingen voor zzp’ers in te voeren. Andere

opkomst die uitgaan van kleinschalige solidariteit: de

oplossingen die worden aangedragen zijn het mogelijk

leden helpen elkaar wanneer een lid niet kan werken

maken van langere en meerdere tijdelijke contracten.

door ziekte of arbeidsongeschiktheid.

Nog meer bescherming voor het vaste
Toch gaan er geluiden op voor een verplichte arbeids-

dienstverband?

ongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen. Als dit

Gaat dit ook gebeuren? SEO Economisch Onderzoek

al gebeurt, dan liever niet publiek. Veel ondernemers

benoemt dat Nederland in Europa een onaantastbare

liggen de exorbitante premies voor de Waz (Wet

koppositie heeft waar het de bescherming van de vaste

arbeidsongeschiktheid zelfstandigen) nog vers in het

arbeidsovereenkomst betreft. Ook dit schrikt werk-

geheugen. Herinvoering zou de groei van het aantal

gevers af. Een werkgever kan vrijwel niet van een niet-

zelfstandigen stoppen en dus een rem geven op de

functionerende werknemer met een vast dienstverband

flexibele arbeid.

afscheid nemen (alleen door fors de portemonnee te
trekken). De Wet werk en zekerheid heeft niet het
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Duurder maken van flexibel werk

gewenste effect opgeleverd. De tijdelijke contracten

Het duurder maken van flexibele arbeid is een grote

worden niet omgezet naar vaste arbeidscontracten.

wens van politieke partijen. De zzp-constructies

De flex-werknemers hebben nu wel korter werk.

voorgesteld de loondoorbetalingsperiode terug te
brengen naar 1 jaar, maar dat geldt dan alleen voor
kleine werkgevers. Helaas ben ik in de verkiezingsprogramma’s geen aandacht voor een andere verdeling
van het werkgeversrisico en het werknemersrisico
tegengekomen.

Basisinkomen voor iedereen?
Opmerkelijk is het burgerinitiatief basisinkomen 2018.
De initiatiefnemers pleiten voor een basisinkomen
van 1000 euro, een gratis basiszorgverzekering voor
iedereen en een toelage per kind onder de 18 jaar. Het
verschaft iedereen een minimale bestaanszekerheid
zonder allerlei bureaucratie en dure uitvoeringsinstanties. Een basisinkomen stimuleert volgens

Loonkosten voor de werkgever

de voorstanders dat mensen zichzelf meer gaan

De afgelopen 20 jaren hebben verschillende kabinetten

ontplooien. Dit burgerinitiatief wil de politieke

bepleit voor loonmatiging om de arbeidskosten maar

discussie losmaken over een nieuwe invulling van

niet verder te laten stijgen. Ook is het beleid erop

sociale zekerheid en arbeidsmarkt. Tegenstanders

gericht geweest om de ‘wig’ niet verder te laten

benoemen met name de onbetaalbaarheid van het

toenemen en waar mogelijk deze te laten dalen. De

voorstel. Het basisinkomen heeft weinig tot geen

wig bestaat uit het verschil tussen het nettoloon van

draagvlak bij de grote politieke partijen.

de werknemer en de loonkosten voor de werkgever.
In Nederland zijn de loonkosten voor de werkgever

Wat gaat het regeerakkoord ons brengen?

ruimschoots het dubbele van hetgeen de werknemer

Op dit moment is nog niet duidelijk welke partijen een

netto overhoudt.

coalitie gaan vormen en hoe het nieuwe regeerakkoord
eruit gaat zien. Duidelijk is wel dat de kloof tussen de

Financiële risico’s te eenzijdig bij werkgevers

politiek en de markt groot is en dat de overheid kramp-

neergelegd

achtig vasthoudt aan bescherming van de vaste arbeids-

Hoewel de arbeidsparticipatie in Nederland stijgt, blijft

overeenkomst. De verwachting is dat in ieder geval

nog altijd een relatief groot aantal mensen afhankelijk

voor de kleine werkgevers de loondoorbetaling bij

van een uitkering. Daarbij duiken nieuwe probleem-

ziekte terug wordt gebracht naar bijvoorbeeld 1 jaar.

groepen op: vooral de oudere werklozen en lager

Ook is de kans aannemelijk dat zelfstandigen in hun

opgeleiden hebben het op de arbeidsmarkt moeilijk.

ondernemerschap verder beperkt worden en verplicht
worden om deel te nemen aan een publieke of private

Dit heeft meerdere oorzaken, maar zeker de hoge

arbeidsongeschiktheidsverzekering.

kosten van verzuim en arbeidsongeschiktheid spelen
daarbij een rol. Dit vormt een drempel voor werkgevers

Wat is uw toegevoegde waarde?

om mensen in dienst te nemen. Ook blijft er huiver

Voor de professional is het van belang om de

om mensen met een arbeidsbeperking of chronisch

nieuwe ontwikkelingen op de voet te volgen. Door

ziektebeeld in dienst te nemen; de no-riskregeling is

te weten wat er speelt, kan een ieder tijdig de nieuwe

relatief onbekend.

kansen herkennen. Van kennis naar inzicht waar de
toegevoegde waarde van uw dienstverlening ligt.

Het risico voor een werkgever is ook niet uit te leggen.

Van onzekerheid en bedreigingen naar kansen zien.

Indien iemand op de eerste ziektedag uitvalt, kan een

De geldstromen die gepaard gaan met sociale zeker-

werkgever al 12 jaar financieel voor hem of haar

heid zijn mega. Op welke wijze kunt u deze positief

verantwoordelijk zijn (2 jaar verzuim en 10 jaar WGA-

beïnvloeden en geld voor uw klant of bedrijf

instroom). In veel verkiezingsprogramma’s wordt

verdienen? n

31

Auteur: Simon Troost, eigenaar AdviceSelect

Nieuwe Arbowet daagt
werkgevers uit goed naar hun
deskundige bijstand te kijken
Van werkgevers wordt verwacht dat ze zich actief
met duurzame inzetbaarheid bezighouden. Middelen
daarvoor zijn goede arbeidsomstandigheden, effectief
gezondheidsbeleid en een leven lang leren. En voor
zieke werknemers een goede en deskundige
begeleiding. Volgens de Arbowet moet de werkgever zich laten bijstaan door deskundigen. Dit zijn
deskundige werknemers (preventiemedewerkers),
de gecertificeerde arbodeskundigen en de BIG
geregistreerde bedrijfsarts.
De wetswijziging die op 1 juli 2017 ingaat, is van invloed
op de taak en afspraken met deze partijen. In dit artikel
zetten we de belangrijkste wijzigingen en kansen op
een rij.

Preventiemedewerker: spin in het web
Waarom arbotaken uitbesteden als dit ook intern
georganiseerd kan worden? Dat was de gedachte toen
de wet aan de Europese regelgeving werd aangepast.
Een regel is dat de werkgever een of meer deskundige
werknemers moet aanwijzen: de zogenoemde
preventiemedewerkers. Het aantal, de beschikbare tijd,
de wijze van organiseren en het deskundigheidsniveau
moeten in de RI&E beschreven worden. De wettelijke
taken zijn het (mede) opstellen van de RI&E en
uitvoeren van maatregelen uit het plan van aanpak.
Tot op heden moet de preventiemedewerker alleen
adviseren aan en samenwerken met de medezeggenschap. Na de wetswijziging komen daar de bedrijfsarts
en andere arbodeskundigen bij. Hierdoor zal de
preventiemedewerker meer als een spin in het web
gaan functioneren. Overleggen, informatie verzamelen

Niet optimaal

en voorlichting geven worden belangrijke taken. De

Er zijn grote verschillen tussen organisaties als het

juiste kennis, vaardigheden en plek in de organisatie

gaat om de preventiemedewerker en de inhuur van

zijn daarbij essentieel. Om dit te borgen krijgt de

de verplichte deskundigen. Het varieert tussen een

medezeggenschap hierover instemmingsrecht.

minimaal contract met een bedrijfsarts tot een uitgebreid contract met de arbodienst. Werknemers zijn

Bijstand wordt adviseren

er niet van overtuigd dat de bedrijfsarts onafhankelijk

In de huidige wet staat dat de bedrijfsarts en de gecerti-

is: dit leidt regelmatig tot vertraging bij de re-integratie.

ficeerde arbodeskundigen bijstand verlenen. Dit wordt

Ook verloopt het verplicht melden van beroepsziekten

aangepast in adviseren, om te benadrukken dat de

niet optimaal. De komende wetswijziging moet hier

werkgever eindverantwoordelijk voor het arbobeleid is.

verbetering in brengen. Randvoorwaarde is dat de
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werkgever de regie over het preventie- en verzuim-

De bedrijfsarts vervult een belangrijke rol bij de

beleid houdt. De taak van de preventiemedewerker en

duurzame inzetbaarheid. Van de werknemer wordt

bedrijfsarts wordt uitgebreid, de medezeggenschap

daarbij een actieve opstelling verwacht. Daarom krijgt

krijgt meer rechten en een minimumcontract met de

die het recht om de bedrijfsarts te consulteren met alle

arbodienstverleners wordt verplicht. De Inspectie

vragen over arbeid en gezondheid. De toegang tot de

SZW krijgt bij het niet naleven van de wet meer

bedrijfsarts moet dan ook doeltreffend zijn. Ofwel:

mogelijkheden tot handhaving.

laagdrempelig qua tijd en plaats, anoniem, zonder

toestemming werkgever en zonder op personen

De precieze contractafspraken hangen sterk af van

herleidbare rapportage. Ook moet de bedrijfsarts in

de aard en omvang van de organisatie. De werkgever

de gelegenheid worden gesteld om de werkplek te

mag ook een ‘luxer’ contract afspreken gebaseerd op

bezoeken.

de eigen visie over arbeidsomstandigheden en verzuim.
Denk hierbij aan werkplek-onderzoek, PMO en

De bedrijfsarts moet een goede klachtenprocedure

lifestyle coaching.

hebben en meewerken aan een door de werknemer
aangevraagde second opinion. De second opinion gaat

Denken in mogelijkheden

over de medische beoordeling en verschilt daardoor

De wetswijziging daagt werkgevers uit om eens goed

van het UWV deskundigenoordeel. Beide onderdelen

naar hun deskundige bijstand te kijken. Besteden we

worden nog uitgewerkt in het arbobesluit. Lopende

veel taken uit en regelen we de rest centraal vanuit

discussie is: hoe vrij is de werknemer bij het kiezen

stafafdelingen? Of zijn de medewerkers de spil in het

van een second opinion arts? Mag hij zelf een keuze

arbobeleid en organiseren we veel intern en laag in de

kenbaar maken of moet het uit een vooraf vastgesteld

organisatie?

lijstje?
Een belangrijke keuze is die tussen de maatwerk- of de
vangnetregeling. Kopen we alles in bij een gecertifi-

‘De preventiemedewerker
wordt meer een spin in ’t web’

ceerde arbodienst of is de basis een bedrijfsarts met zelf
in te huren aanvullende deskundigheid? Het werk van
de bedrijfsarts verschuift van de ‘oude’ wettelijke taak
(verzuimbegeleiding) naar actief aan de slag gaan met
preventie. Hoe ziet u de rol van de bedrijfsarts in de
toekomst en kan de huidige dienstverlener deze taak
goed oppakken? Borg dat de adviezen van de bedrijfsarts serieus worden opgenomen in het beleid. Zodat het
op termijn tot (nog) betere arbeidsomstandigheden en

Een interessante wijziging en kans is dat de bedrijfsarts

minder verzuimkosten leidt.

moet gaan adviseren over het algemene arbobeleid.
Het benadrukt de preventieve rol van de bedrijfsarts

De wijziging geeft de medezeggenschap een belang-

en zorgt voor een goede terugkoppeling vanuit de

rijke taak. Peil hun ervaringen uit de afgelopen periode.

spreekkamer naar de werkvloer.

Werden ze betrokken bij het arbobeleid door de
preventiemedewerker? Was deze ook zichtbaar op de

Basiscontract arbodienstverlening

werkvloer? Grijp de kans om eens na te denken over

De nieuwe wet verplicht de werkgever een basis-

het systeem van preventiemedewerkers. Ze zijn een

contract af te sluiten. In dit basiscontract moet

krachtig middel om arbo op de werkvloer te promoten.

in ieder geval staan:

Is het aantal en deskundigheidsniveau van deze mede-

•

•

hoe de bedrijfsarts en andere deskundige personen

werkers in de RI&E geadviseerd en hoe organiseren

hun wettelijke taken op een goede wijze kunnen

we dit in de praktijk? Betrek in ieder geval de mede-

uitvoeren met behoud van hun professionaliteit;

zeggenschap vroegtijdig: hun invloed is groot.

hoe de bedrijfsarts omgaat met de meldingsplicht
voor beroepsziekten;

Extra impuls

•

dat de bedrijfsarts toegang heeft tot elke werkplek;

De nieuwe overleg- en samenwerkingsverplichtingen

•

hoe werknemers gebruik kunnen maken van het

kunnen de bedrijfsgezondheidzorg een extra impuls te

recht op second opinion;

geven. Volgens de wet moet er overleg plaatsvinden

•

hoe de klachtenprocedures werken;

tussen de bedrijfsarts, arbodeskundigen, preventie-

•

hoe het overleg tussen de bedrijfsarts met de

medewerkers en de medezeggenschap. Dit kan worden

preventiemedewerker en medezeggenschap is

uitgebreid met de medewerkers die verantwoordelijk

•

CS Verbindt!

geregeld;

zijn voor verzuimbegeleiding en re-integratie. Hierdoor

hoe de bedrijfsarts vorm gaat geven aan het

ontstaat er een platform om arbeidsomstandigheden,

adviseren over het algemene arbobeleid.

verzuim en re-integratie voortvarend aan te pakken. n
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Hersenfitheid
is te trainen!
Stress, burn-out en overspannenheid zijn verzuimoorzaak nummer 1. Onze hersenen kunnen het
allemaal niet meer aan. Is daar iets aan te doen?
Zeker wel!

De snelheid van de hedendaagse samenleving is
hoger dan ooit tevoren. We worden blootgesteld
aan grote hoeveelheden informatie via bijvoorbeeld
e-mail en social media en kunnen die informatie

Hersenfitheid trainen

op elk moment van de dag tot ons nemen via

Hoe krijgen we meer rust in ons hoofd, een betere

mobiele telefoons, tablets en laptops. Daardoor gaat

concentratie en focus, meer controle en overzicht?

het tempo van onze bezigheden omhoog en wordt

Dat kan met gerichte training van de hersenen:

er mede onder druk van toenemende concurrentie,

Neuro Fitness training. Momenteel wordt dit

werkdruk en competitie steeds meer van ons

programma al preventief en prestatieverhogend

gevraagd.

ingezet voor topsporters en tactische beroepsgroepen zoals piloten, maar ook bij herstel van

Het gevolg: we lijken soms tegen de limieten van

mensen met neurologische aandoeningen of

ons menselijk kunnen aan te lopen, vooral op het

traumatisch hersenletsel.

gebied van cognitieve vaardigheden. Stress, burnout en overspannenheid zijn momenteel dan ook

Maar juist ook managers en leidinggevenden

de letterlijk de ‘hoofd’-oorzaak van ziekteverzuim.

kunnen er baat bij hebben. Immers, binnen

Cijfers van het CBS laten zien dat sinds 2015

bedrijven is het tempo de laatste jaren enorm

psychische klachten in meer gevallen ten grondslag

gestegen en worden onder andere managers en

liggen aan verzuim dan fysieke klachten.

leidinggevenden met steeds meer informatie en
automatisering geconfronteerd. Dat leidt enerzijds
wellicht tot het efficiënter uitvoeren van de

‘De hersencapaciteit
hersteld of uitgebreid’
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werkzaamheden, maar vraagt anderzijds steeds
meer van het zogenaamde 'perceptueel cognitief
vermogen' van het brein en leidt tot verzuim als
gevolg van een overmaat van stress en burn-out.

Perceptueel cognitieve vaardigheden

Hersencapaciteit niet meer voldoende

BrainHealth Neuro Fitness richt zich op het

Alle hersenfuncties die plaatsvinden in die drie

verbeteren van de zogenaamde perceptueel

gebieden moeten dus allemaal ‘passen’ binnen

cognitieve vaardigheden. Aan elke handeling die

de beschikbare hersencapaciteit. Als gevolg van

we verrichten gaat een proces vooraf wat bestaat uit

de snelheid van de maatschappij en de daarmee

waarnemen (zien, horen, voelen, ruiken, proeven),

gepaard gaande hoeveelheid informatie die we de

herkennen, in context plaatsen, conclusie trekken

hele dag door op ons krijgen afgevuurd, blijkt die

en vervolgens de aanzet tot handelen. Afhankelijk

capaciteit in veel gevallen niet meer voldoende.

van de situatie zal het informatie-aanbod hierbij

De spreekwoordelijke emmer loopt steeds sneller

variëren van eenvoudig tot complex onder zowel

vol of zelfs over, wat leidt tot tal van psychische

ontspannen omstandigheden als in stress-situaties.

problemen.

Des te beter en sneller je dat proces kunt doorlopen,

Je zou kunnen stellen dat hardlopen absoluut

des te beter zul je om kunnen gaan met de stroom

geen probleem is zolang dat maar in een gymzaal is,

aan informatie. Meestal doorloop je dat proces

maar het wordt een grotere uitdaging als die ruimte

onbewust, zonder erbij na te denken, maar hoe

zich beperkt tot de afmetingen van een lift. Dat is

hoger het informatie-aanbod is, hoe lastiger dat

precies wat er vandaag de dag gebeurt in ons brein.

wordt. Neuro Fitness bestaat uit een tweetal

Ontspanning, meditatie, yoga, mindfullness en

complementaire hoofdsystemen die elk een deel

andere technieken worden daarom toegepast om

van dat proces afdekken en een derde systeem

de ‘emmer’ wat op te schonen, maar in veel gevallen

waarmee, indien nodig, de oogspieren kunnen

is dat maar van tijdelijke aard. Daar komt bij dat

worden getraind voor nog snellere waarneming.

in gevallen van een burn-out er daadwerkelijk

Dat laatste is vooral van toepassing bij topsporters

neuroverbindingen ‘doorbranden’ en de emmer

en hoog dynamische beroepsgroepen zoals piloten,

zelfs kleiner wordt. Je hoort dan ook vaak dat

special forces en hulpdiensten.

iemand die een burn-out heeft gehad nooit meer
echt de oude is geworden. Maar daar is absoluut

Ons brein

iets aan te doen!

Ons brein bestaat feitelijk uit 3 verschillende
hoofddelen:

Het effect van Neuro Fitness

1. Het reptielenbrein:

BrainHealth Neuro Fitness is gebaseerd op de

het oudste deel waarin zich met name autonome

neuroplasticiteit van ons brein, waarbij op basis van

functies als hartslag, bloeddruk, temperatuur en

wetenschappelijk tot stand gekomen algoritmes in

vecht/vlucht reactie bevinden.

een zeer snel tempo nieuwe verbindingen worden

2. Het limbisch systeem:

en zelfs jaren na het oplopen van eventueel hersen-

termijngeheugen en emoties.

letsel nog steeds effectief. De ‘emmer’ wordt daad-

3. De neocortex:

CS Verbindt!

aangelegd. Dit proces is onafhankelijk van leeftijd

dit deel huisvest ons lange-

werkelijk groter doordat het neuro-netwerk in korte

hier bevinden zich vooral

tijd wordt uitgebreid met nieuwe verbindingen.

de zogenaamde ‘executive

Hierdoor wordt de hersencapaciteit hersteld of

functions’ als rationeel denken,

uitgebreid (dat kan inderdaad echt) en kunnen we

complex bewegen en het

weer beter uit de voeten met het tempo van de

uitvoeren van specifieke taken.

huidige maatschappij. n
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Overpeinzingen over een

nieuw pensioenstelsel
Denkend aan Holland zie ik pensioenen door
oneindig laagland wegstromen,
rijen ondenkbaar ijle beloften voor generaties
verdampen in hooge pluimen…

Veel werknemers bouwen via de werkgever hun
pensioen verplicht op bij een pensioenfonds. Het is de
vraag of dat een goed idee is en nog bij deze tijd past.
Inmiddels wil de politiek ook zzp’ers ‘beschermen’
met verplichte regelingen voor pensioen en arbeidsongeschiktheid. Ik denk dat dan anders kan.

Pensioen voor werknemers
Werknemers hebben niets te kiezen als het om
hun pensioen gaat. Dus waarom kijken of jouw
pensioenfonds wel goede rendementen haalt op
jouw pensioengeld? Waarom kijken of de service
aan de normen voldoet of ondermaats is? Waarom
controleren of de kosten mogelijk aan de hoge kant
zijn? De verplichte deelname zorgt er immers voor
dat je niet weg kunt.

Hoe zou het anders kunnen?
Laten we eens kijken naar Chili, een land dat beschikt
over een innovatief pensioensysteem waarin de
individuele werknemer wél zeggenschap heeft over
de eigen pensioengelden! Dat systeem heeft minstens
3 voordelen:
1) Je kiest zelf bij wie je jouw geld onderbrengt
In Chili kan de werknemer zelf kiezen tussen zes
verschillende pensioenfondsen. En voor werkgevers
is het ook lekker eenvoudig: maandelijks 10% van
het salaris storten op de rekening van het gekozen
pensioenfonds. De werknemer ontvangt elke
4 maanden een overzicht van het eigen fonds en kan
de prestaties van het eigen fonds vergelijken met de
andere vijf fondsen. Niet tevreden? Dan stap je over
naar een ander fonds, op ieder gewenst moment en
zonder kosten!

aan het woord

Denk in modellen van
individuele keuzevrijheid

Regelingen voor zzp’ers

Het Nederlandse pensioensysteem is het product
van overleg tussen werkgevers en vakbonden die al

Arbeidsongeschiktheid

decennia bepalen wat goed is voor werknemers in een

Veel politieke partijen hebben oog voor de risico’s

bepaalde branche. Resultaat? Een ondoordringbare

waaraan de zzp’er in Nederland is blootgesteld en

jungle van regels, vage overgangsmaatregelen en

komen daarom met allerlei (premie)plannen om deze

boterzachte garanties. In Chili is het pensioen van een

groep werkenden te gaan beschermen.

werknemer heel eenvoudig, helder en concreet: een

Verzoekje aan de politiek: please don’t! Denk mee,

individuele spaarrekening bij een zelf gekozen fonds.

ondersteun, maar denk in modellen van individuele

Ook de verzekeringen bij overlijden en arbeids-

keuzevrijheid en in kaders waar UWV niet in voorkomt.

ongeschiktheid zijn eenvoudig en transparant, met als

Waarom, valt uit onderstaand voorbeeld van ‘de goede

groot voordeel dat de uitkering en de premie hiervoor

oude tijd’ op te maken.

Herwin Schrijver, directeur CS Opleidingen

2) Je weet wat je hebt (en wat niet)

bij alle zes pensioenfondsen precies gelijk zijn.

Een WAZ-premie in 2003 van € 2.196,3) Werknemers gaan zich weer bij hun eigen pensioen 		

De Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelf-

betrokken voelen

standigen (WAZ) werd op 1 augustus 2004 tot grote

Het pensioenbewustzijn in Nederland is nagenoeg

vreugde van de ondernemers afgeschaft. Dat was een

nihil! Hierin is zeker verandering te brengen door

enorme financiële meevaller, want de WAZ-premie

werknemers zelf meer aan het stuur te zetten en weer

bedroeg in 2003 maximaal € 2.196, wat een veel te hoge

zelf de regie te geven in een systeem dat voor iedereen

premie was voor de geboden dekking. Een vergelijkbare

te begrijpen is.

WAZ-dekking kostte op de private markt voor een
ondernemer van 35 jaar circa € 300 per jaar. De

Wat zijn de voordelen?

ingebrachte WAZ-premies waren zo hoog, dat ook de

De voordelen van de vergelijking tussen het Chileense

WAZ-gerechtigden die voor 1 augustus 2004 ziek waren

pensioenstelsel ten opzichte van het Nederlandse

geworden nu nog altijd uit deze pot betaald kunnen

systeem op een rijtje:

worden. De dekking bedroeg max. 70% van het

•

Makkelijke systematiek: een bankrekening die een

minimumloon bij volledige arbeidsongeschiktheid en

soort van de pensioenrekening is.

een wachttijd van 1 jaar.

Eenvoudig uit te leggen en transparant te maken.
•

•

•

De pensioenbank kan meerdere beleggings-

Daarna is er politiek gezien constant aandacht geweest

strategieën aanbieden zodat de werknemer zelf

voor de positie van de ondernemers/zzp'ers die zich

kan kiezen hoeveel risico hij wil lopen.

niet verzekerd hebben tegen het risico van arbeids-

De werknemer kan wanneer hij wil van bank

ongeschiktheid. Veel partijen roepen nu om het hardst

veranderen, dus de pensioenbanken moeten

dat zij de toegankelijkheid van de arbeidsongeschikt-

hun best doen.

heidsverzekeringen voor zelfstandigen willen

Er zijn geen pensioengaten (dus pensioenverlies)

verbeteren. De vraag is op welke wijze, want een

wanneer de werknemer van baan verandert omdat

nieuwe verplichte dekking via het UWV is een verkapte

het pensioen niet aan het salaris bij een werkgever is

belastingheffing wanneer daar weer premies voor

gekoppeld maar aan de werknemer.

gevraagd worden die ruim 7 maal te hoog zijn. Welke

CS Verbindt!
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zzp’er zit daar op te wachten? De vraag is of

De zzp’er en een verplichte pensioenregeling?

‘Den Haag’ de verleiding van het grote geld kan

Voor een gewenste verplichte pensioenregeling kan

weerstaan: 1 miljoen zzp’ers die allemaal verkapt

beter worden gedacht aan een variant van het

€ 1.000,- te veel betalen is toch weer 1 miljard in

Chili-model die beter bij onze samenleving past.

de pocket.

Juist bij een groep als de zzp’ers overheerst een
sterke behoefte aan minder bemoeizucht en meer

Hoe dan wel?

zelfredzaamheid, ook wanneer dat binnen de kaders

Bijvoorbeeld door te denken in raamwerken waarin

van een verplichte pensioenregeling is. Gaat het

eigen regelingen ook zijn toegestaan. Dus wanneer

goed, dan kan er wat meer gestort worden. Is het

een zzp’er bijvoorbeeld kan aantonen dat hij deel-

allemaal even een paar tandjes minder, dan is de

nemer is bij een zogenaamd broodfonds dan is dat

premieafdracht navenant lager. We worden steeds

ook een ‘collectieve’ regeling. Een broodfonds is

ouder, dus een meer flexibele opbouw is wenselijk,

een soort van onderlinge, waarin de deelnemende

waarbij het dan niet de bedoeling is dat de Staatskas

leden een schenking doen wanneer één van hen

(belastingen) het eerst en meest profiteert.

door arbeidsongeschiktheid langer dan 4 weken
uitvalt. De broodfondsen zijn zeer sterk in opkomst

Daarom zou het ook heel handig zijn wanneer

als alternatief voor de (te) dure arbeidsongeschikt-

de zzp’er zijn bestaande regelingen bij oud-

heidsverzekeringen. Op dit moment is de uitkerings-

werkgevers bij pensioenfondsen of private

duur van 2 jaar een nadeel, maar een klein overzicht

verzekeraars zonder kosten 1 op 1 ‘mee kan nemen’

van de voordelen:

zodat er niet nog of weer een pensioenbreuk wordt

•

geen selectie op basis van gezondheid en/of

gecreëerd of dat er een blauwe envelop in de bus

leeftijd;

valt.

•

geen claimbeoordeling door UWV;

•

geen onnodige kosten voor het verzekeren van

Voordelen:

bruto/netto-uitkeringen (fiscaal);

•

•

goede verbinding van deelnemers, iedereen kent
elkaar en is betrokken;

•

•

de zzp’er mag en kan zelf kiezen en wordt
veel minder gedwongen;

•

sluit goed aan bij ‘het denken en de wensen’ van

eenduidige en heldere overzichten van de
persoonlijke financiële situatie;

de zzp’er anno 2017;

•

transparant en veel goedkoper model;

zeer betaalbare premies voor een basisdekking.

•

sluit beter aan op de persoonlijke situatie en
het community-gevoel van mensen i.p.v. de

Verzekeraars zullen gaan meebewegen en ook in
dergelijke oplossingen gaan denken waardoor de
premies, ook voor de dekking na 2 jaar, sterk zullen

achterhaalde solidariteitsideologie;
•

makkelijk te controleren: percentage omzet
is voor de fiscus makkelijk toetsbaar.

gaan dalen. Ik voorspel dat de eerste inkomensverzekeraars nog voor 2020 met nieuwe zzp-

Zijn er ook obstakels?

producten op de markt zullen komen die geschoeid

Uiteraard: veel van de belanghebbende partijen,

zijn op de oude WAZ-leest, maar dan wel met

ook in de politieke arena, zullen knokken om

betaalbare premies van enkele tientjes tot € 100,-

hun machtspositie niet te verliezen. Termen als

per maand.

‘complex, niet gewend, gevaren, onzekerheden,
beschermen, behoeden’ zullen worden gebracht
als een soort van gevaar waarvoor de werknemer
en de zzp’er behoed moeten worden.
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Voorkomen langdurig
ziekteverzuim?
Diagnostiek en
behandeladvies bij
psychische klachten
Voor een snelle beoordeling en
toeleiding naar de juiste hulp en zorg
Tel. 020 238 29 18 | E-mail sitagre@ergatis.nl | www.sitagre.nl

De WGA oplossing van Acture:
eigen regie met verzekering naar draagkracht

De ontwikkelingen in het sociale zekerheidsstelsel maken dat in toenemende mate de lasten van ziekte en
arbeidsongeschiktheid op de werkgever verhaald worden. Het is dus zaak om actief aan de slag te gaan met
schadelastbeheersing.
De WGA ERD oplossing van Acture is gebaseerd op de gedachte dat alles staat of valt met de kwaliteit van de
ziektebegeleiding en de re-integratie; de uitvoering dus. Voor de verzekering kunt u een oplossing naar draagkracht
inrichten. Zo weet u zeker dat de schadelastbeheersing optimaal is en alle partijen de juiste prikkels ontvangen.
Terwijl u de kosten beheerst en toch nooit meer betaalt dan nodig is.

Meer we t e n ? B e l ( 024) 890 94 70 | w w w. a c t u re . n l

Laat zien
dat u een
professional
bent, word lid
van het RSC!

Heeft u de opleiding Post Bachelor
Register Casemanagement, Regie op
Verzuim of Regie op Ziektewet behaald?
Dan kunt u zich sinds 1 januari 2017
inschrijven in een nieuw register: het
Register Specialistisch Casemanagement
(RSC). Een nieuw register voor casemanagers die actief met hun vak bezig

Uw voordelen:

zijn en zich verder willen specialiseren.

■

■

■
■

■

Continue kennisontwikkeling: elke maand
organiseren we meerdere bijscholingsavonden
U mag twee bijscholingsavonden gratis bijwonen
Daarna mag u in twee jaar 6 bijscholingsavonden
volgen voor slechts € 35 per keer
Hoge kortingen op VeReFi Kennisdagen en de
VeReFi Zomermarkt
Speciaal RSC VeReFi Abonnement met de mogelijkheid
vragen te stellen aan deskundigen via de FAQ

Meer informatie: www.register-rsc.nl

De werkgever betaalt met regelmaat te veel voor
een toegerekende WGA uitkering. WGA Control®
controleert deze toerekening en kan door middel
van bezwaarprocedures de WGA-lasten voor de
werkgever fors verlagen.
Uniek: WGA control® werkt als enige in Nederland
o.a. op basis van “betalen bij succes”.
Bel voor een afspraak: 010 - 519 1573
of bezoek onze website.

WGA control®

Duurzaam de laagste
WGA-lasten

www.wgacontrol.nl

