
28

Auteur: André Fenneman, stafarbeidsdeskundige UWV 

De nieuwe Werkwijzer Poortwachter

Hoe het was (van WAO naar WIA)
Op 1 januari 2006 werd de WAO opgevolgd door  

de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen, 

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

mensen niet meer konden, in de Wet WIA gaat  

het vooral om wat mensen met hun functionele 

beperkingen nog wél kunnen in arbeid. Bij de  

Wet WIA staat ‘werken naar vermogen’ centraal.

Uitgangspunt daarbij is dat een ieder die arbeids-

ongeschikt is geworden de nog resterende arbeids-

mogelijkheden zo volledig mogelijk benut. Bij de 

beoordeling van het recht op een WIA-uitkering 

kijkt UWV daarom naar wat de aanvrager met 

beperkingen door ziekte of gebrek nog wél kan  

én wat daarmee kan worden verdiend.

Hoe het nu is
Toetsing van re-integratie-inspanningen

Voorafgaande aan die beoordeling verricht UWV  

de ‘Poortwachterstoets’. Allereerst beoordeelt 

UWV of er voldoende re-integratieresultaat is 

bereikt. Op grond van de ‘Wet verbetering 

poortwachter’ leveren werkgever en werknemer 

beide re-integratie-inspanningen, met als doel 

hervatting in eigen of passende arbeid binnen het 

bedrijf. Of buiten het bedrijf als vast staat dat er 

binnen geen mogelijkheden tot herplaatsing meer 

zijn. 

Gevolgen bij onvoldoende inspanningen

UWV toetst of werkgever en werknemer in redelijk-

heid hebben kunnen komen tot de re-integratie-

inspanningen die zijn verricht. Hebben werkgever 

en werknemer voldoende gedaan om passende 

arbeid te realiseren respectievelijk te accepteren? Bij 

een negatief oordeel wordt een eventueel recht op 

WIA-uitkering opgeschort en de loondoorbetaling-

plicht van de werkgever met maximaal 52 weken 

verlengd. Na reparatie van de vereiste re-integratie-

inspanningen kan de werkgever een bekortings-

verzoek indienen, zodat de verlengde loondoor-

betaling geen 52 weken hoeft te duren. 

Beoordelingskader
Binnen UWV werd destijds een kader ontwikkeld 

voor de beoordeling van re-integratie-inspanningen. 

Een van de redenen voor het falen van het oude 

poortwachtersmodel was het ontbreken van een 

breed gedragen normering voor de te leveren 

re-integratie-inspanningen. De meetlat waarlangs 

de toets van de re-integratie-inspanningen werd 

gelegd was niet uniform en onvoldoende transparant.

Sinds de invoering van ’Wet verbetering poort-

wachter’ hebben verzekeringsartsen en de arbeids-

deskundigen van UWV veel expertise opgebouwd  

in het methodisch beoordelen van de re-integratie-

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.
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inspanningen. Gaandeweg bleek echter meer 

behoefte aan concretisering van de werkwijze,  

met praktische aanwijzingen voor de beoordeling 

van het re-integratieverslag. 

In 2009 werd om die reden de werkwijzer voor 

arbeidsdeskundigen en verzekeringsartsen van 

UWV opgesteld en in 2011 herzien. Deze werk-

wijzer is bekend onder de titel ‘RIV-toets in de 

praktijk’. Hoewel aanvankelijk bedoeld voor intern 

gebruik, bleek het al snel mogelijk om op internet 

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

In de loop van de tijd bleek zowel intern als extern 

behoefte aan verdere verduidelijking van de 

werkwijzer. Om die reden werd in loop van 2015  

de werkwijzer opnieuw ‘in de steigers gezet’ en 

herschreven.

Update naar ‘Werkwijzer Poortwachter’
Bij de ontwikkeling van de vernieuwde werkwijzer 

is rekening gehouden met de vraag naar betere 

transparantie over de wijze waarop UWV de 

geleverde re-integratie-inspanningen beoordeelt. 

Om die reden wordt de werkwijzer nu ook extern 

gecommuniceerd. 

De lezer wordt eerst een korte introductie 

aangeboden over wet- en regelgeving, aan de hand 

van de ‘procesgang eerste en tweede ziektejaar’. 

Om daarna als het ware te worden geleid naar het 

uiteindelijke toetsingsmoment van de re-integratie-

inspanningen door UWV.

Naast actualisering wordt voorzien in meer 

handvatten bij de inzet van het 2e spoor en  

nadere uitleg van bijzondere situaties en arbeids-

verhoudingen. Ook is de inhoud van de circulaire  

‘Aandachtspuntenlijst Landelijke Loonsanctie-

commissie’ van 2 maart 2009 in de werkwijzer 

verwerkt. Deze circulaire komt als separaat 

document te vervallen.

De nieuwe werkwijzer biedt aan werkgevers en 

werknemers (en degenen die hen daarbij onder-

steunen) een heldere richtlijn voor de aanpak van 

re-integratie. En ook meer voorspelbaarheid op  

de uitkomsten van de toetsing door UWV. Wat  

van partijen in de praktijk in redelijkheid wordt 

verwacht in de eerste twee ziektejaren, is beter 

aangegeven.

Ga voor de juiste aanpak
Nog regelmatig hoor ik van werkgevers dat  

al die re-integratie-inspanningen er vooral op  

zijn gericht om een loonsanctie door UWV te voor- 

komen. Het ultieme doel is echter een andere: bij 

ontstane ziekte of een gebrek met adequate aanpak 

van verzuim en re-integratie het functioneren van  

de werknemer in arbeid zo snel en volledig mogelijk 

te herstellen. Waarmee langdurig verzuim en 

eventuele instroom in de Wet WIA zo goed mogelijk 

wordt voorkomen. Die aanpak start feitelijk al bij de 

eerste ziekmelding. En hopelijk heeft u met de juiste 

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

meer nodig!  n


