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Kansen voor de professional 
 

Marjol Nikkels-Agema  

 

Overheidsbeleid  in een 

veranderende sociale omgeving 



Overheidsbeleid 

Doel:  

Een betaalbare sociale zekerheid, een inclusieve 

arbeidsmarkt. Zorg voor wie echt niet kunnen. 

 

● Werkzekerheid (loonbaanzekerheid)  

i.p.v. baanzekerheid 

 

● Brede inzetbaarheid en continu leren  

 

● Langer doorwerken (2025 : AOW leeftijd = 68 jaar!)  

verdere stijging conform stijgende levensverwachting 
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● Groei flexibele arbeid: flexschil is 27%! 

- Flexibel personeel t.b.v. specifieke kennis  

- Flexibel personeel om tijdelijke pieken (of ziekte) op te vangen 

 

● Economische groei ca. 2%: groei arbeidsmarkt blijft achter  

(werkloosheid is met 1% afgenomen) 

- WW-probleem: ouderen, arbeidsbeperkten en laag opgeleiden 

 

- Werkloosheids% voor arbeidsbeperkten is 2,5 keer zo hoog 

t.o.v. de niet-arbeidsbeperkten 

 

Veranderende sociale omgeving 
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Vraag 

Is ons minimumloon te hoog voor mensen met 

arbeidsbeperkingen / laag opgeleiden? 

- Nieuwe roep om subsidiebaan i.p.v. vrijwilligersbaan 

- Loonkostensubsidie (Participatiewet) is nu alleen voor 

degenen die niet in staat zijn zelfstandig het 

minimumloon te verdienen (strikte indicering UWV) 
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Deelname beroepsbevolking en werkloosheid 

Werkloosheid daalt!  Maar niet voor de ouderen en laag opgeleiden! 

● CBS meet de beroepsbevolking van 15 tot 75 jaar conform Europese definitie 

● BRON: CBS ARBEIDSDEELNAME EN WERKLOOSHEID PER MAAND (DD. 16-02-2017) 

● MUTATIE BEROEPSBEVOLKING IS 191.000  (O.A. DOOR STIJGENDE AOW-LEEFTIJD) 

● CIJFERS ZIJN NIET SEIZOENGECORRIGEERD  (DIE ZIJN POSITIEVER) 

Bruto 

arbeidsparticipatie 

Werkloosheids% 

8.264.000 

8.454.000 

Werkzame 

beroepsbevolking 

Werkloze 

beroepsbevolking 

603.000 

509.000 

70,0% 

70,1% 

6,8% 

5,7% 

Januari 2016 

Januari 2017 

Januari 2016 

Januari 2017 

Januari 2016 

Januari 2017 

Januari 2016 

Januari 2017 



Totale beroepsbevolking (jan. 2017) 

Beroepsbevolking 15 - 75 jaar 

(conform richtlijnen ILO) 

Totaal  

12,8 miljoen 

mensen 

Man Vrouw 
3,9  

miljoen 

4,6  

miljoen 

Betaald  

werk 

4,3  

miljoen 

Geen 

betaald werk 

8,5  

miljoen 

3,8  

miljoen 

480.000 

● Lopende WW -uitkeringen bij UWV : 419.000 

● WW-uitkeringen dalen 

Werklozen 

zoeken werk 
o.a. jongeren: 

geen uitkering, 

wel werkzoekend 

Zoeken geen 

betaald werk 



450.000 bijstandsuitkeringen   

● 49% : > 3 jaar een uitkering  

- 1 op de 10 huishoudens zitten op laag inkomen (€ 1.020 voor 

alleenstaande, €1.920 voor gezin met twee kinderen) 

- CBS: 1 op de 8 kinderen leeft in ‘arm’ gezin 

● 2015: veelal ouderen (11.000) vanuit WW naar bijstand 

● Toename jongeren in bijstand (ca. 3.000 per jaar)  

- door Wajong 2015 

https://www.bing.com/images/search?q=kinderen+in+armoede&id=69E57E268F2977C0E8BC331FE97DF5518BE852E0&FORM=IQFRBA


Veranderende sociale omgeving 

● Robotisering en automatisering: 

- Verschil per sector en beroepsgroep 

- Veel banen weg in financiële sector en administratieve 

beroepen.  

- Nog te weinig kennis over gevolgen robotisering voor de 

arbeidsmarkt 

● Mismatch op de arbeidsmarkt 

- Dreigend tekort:  

Technici, ICT, onderwijs  

- En goed opgeleid zorgpersoneel  

 

8 



Veranderende sociale omgeving: scholing 

● Nederland heeft middenpositie in Europa 

- I.v.m. Scandinavische landen investeert Nederland weinig! 

- Wel meer t.o.v. België,. Duitsland, Engeland en Frankrijk 

● Mobiliteit vermindert door  

achterblijven van scholing 

● Gemiddeld aantal opleidingsuren  

is sinds 2004 gedaald! 

● Flexwerkers krijgen weinig scholing 
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Een leven lang leren / gezond werken 

Doel:  

Een duurzame inzetbaarheid op de arbeidsmarkt  

 

Veel aandacht voor ‘gezond werken’ :  

Fit for the job 

 

SER-verkenning: een leven lang leren 

 

Rapport ‘Doorleren werkt’: Commissie SAP:  

stop met praten; ga het doen! 
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Ontslagdilemma: Wet werk en (on) zekerheid 

● Transitievergoeding brengt kleine werkgevers in 

problemen 

● Onbedoelde effecten WWZ? 

- Gaan werkgevers geen vaste contracten meer geven? 

- Officiële analyse moet nog komen (Wet werk en onzekerheid) 

● D66 / VVD / CDA zijn voorstander van ketenregeling  

met 3 jaar bepaalde tijd contracten  
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Slapende dienstverbanden 

Omzeilen uitbetaling transitievergoeding 

● Wetsvoorstel transitievergoeding bij ontslag 

● Langdurig zieke werknemers houden transitievergoeding. 

Werkgever krijgt compensatie via Awf  

- gelijk aan betaalde ziekengeld  

● Verhoging premie Awf (0,1% voor alle werkgevers) 

● Terugwerkende kracht tot 1 juli 2015 

● Raad van State geeft geen goedkeuring!  

- Pleit voor situatie voor WWZ   

(geen transitievergoeding bij ontslag n.a.v. langdurige ziekte) 
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Geen transitievergoeding bij 
bedrijfseconomisch ontslag 

● Geen transitievergoeding bij bedrijfseconomische redenen 

indien in de cao een voorziening is opgenomen gericht op 

het beperken van werkloosheid of als sprake is van een 

redelijke financiële vergoeding 

● Streefdatum: 1 januari 2018 

 

13 



Loondoorbetaling bij ziekte 

VNO-NCW:  roep om lagere werkgeverslasten  

(o.a. WWZ en loonbetaling bij ziekte) 

Doel: zonder belemmeringen het werk bij de mensen krijgen! 

● Meeste partijen willen voor kleine bedrijven wat doen 

● Hoorzitting vaste kamercommissie SZW (Tweede Kamer)  

- Vnl met experts uit arboland en verzekeraars 

● Geen antwoord op privacy spagaat: Werkgevers zijn 

gedwongen tot betalen maar geen mogelijkheid te controleren 
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Tweede spoor blijft nodig 

Werkwijzer Poortwachter:  

vervanging van RIV-toets in de praktijk en aandachtspuntenlijst LLC 

 

● Inzet re-integratie tweede spoor blijft verplicht indien 

spoor 1 niet meer lukt 

- Werkgever mag tweede-spoortraject in eigen beheer uitvoeren 

- Meer deskundigheid nodig bij grotere afstand arbeidsmarkt, bijv. 

lage opleiding, hogere leeftijd 

 

● Binnen zes weken na eerstejaarsevaluatie : tenzij 

werknemer < 3 maanden zicht heeft op hervatting bij eigen 

/ passend werk (aansluitend bij functionele mogelijkheden) 
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Wat kunnen we van nieuw kabinet 
verwachten? 

● Kortere loondoorbetaling bij ziekte voor kleine bedrijven 

● Meer bescherming vast dienstverband 

- Verschil in premies (sectorfondsen) tussen flex-werknemers 
en vaste werknemers 

● Verplichte AOV-verzekering  

voor zzp’er  

● Uitbreiding ketenregeling  

naar 3 jaar (i.p.v. 2 jaar) 

● Scholingsfonds 

● Werk stimulans voor ouderen en arbeidsbeperkten 
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Standpunten loondoorbetaling bij ziekte 

●   Kleine bedrijven: 1 jaar doorbetaling bij ziekte 

  - overheid betaalt tweede jaar 

 

●   Flinke inperking loondoorbetalingsplicht 

   - Lagere lasten voor werkgever, minder regels   

      vast dienstverband aantrekkelijker maken / Werken en        

      ondernemen lonend maken 

 

        Kleine bedrijven: 1 jaar doorbetaling bij ziekte 

   - Collectieve verzekering voor tweede jaar 
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Standpunten t.a.v. ontslag  

● Ontslag eenvoudiger en goedkoper maken 

● Handhaven preventieve toets (UWV of rechter!) t.b.v. 

bescherming vaste dienstverband 

● Meer ontbindingsruimte voor kantonrechter 

● Geen verschil tussen vast en flex contracten.  

Wel eenvoudiger en goedkopere ontslagprocedure  

● Kloof vast en flex verkleinen: 

- Flex-contract duurder maken t.o.v. vast contract 

- vanaf dag 1 opbouw transitievergoeding 
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Standpunten scholing 

●  Een nationaal scholingsfonds 

●  Individueel leerrecht  
- gefinancierd door werkgevers én werknemers 

●  Individueel scholingsbudget 
- fiscaal aantrekkelijk sparen voor scholing 

●  Individueel scholingsbudget 
- gefinancierd door werkgevers 

● Scholingsbudget  

- Voor werkenden met een beroepsopleiding 

- PvdA wil vanaf dag 1 transitievergoeding inzetten voor scholing 

- Sector overstijgende fondsen voor omscholing 
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● Langer behoud van uitkering bij zelfstandigheid,  

no risk-polis / belastingkorting voor werkgevers 

● Loonstijging in cao’s meer koppelen aan prestaties, 

beperken seniorenregelingen 

● Fiscale stimulansen, flexibele AOW-leeftijd 

● Kortere werktijden, demotie bespreekbaar maken, 

leerrechten en loonkostenvoordeel werkgever 

● Loon oudere werknemers beter laten aansluiten bij 

mogelijkheden 

● Lagere lasten werkgevers bij werknemers vanaf 45 jaar, 

tandembanen 

 

Standpunten oudere werklozen 
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Standpunten: arbeidsbeperkten 

Ruimere no-riskpolis 

Geen quotum. Wel loonkostensubsidies 

Fiscaal belonen sociale ondernemingen 

Taakstellende quotum, behoud sociale werkplaatsen en extra 

beschutte werkplekken 

Geen quotum, hoger loonkostenvoordeel 

SP: extra werkplekken bij sociale werkplaatsen 

Geen quotum, financiële tegemoetkoming kleine werkgevers 
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ZZP: wel of niet vrijwillig? 

Ruim 1 miljoen zzp’ers worden fiscaal bevoordeeld 

 geen pensioenplicht, geen werknemersverzekeringen 

 Oneerlijke concurrentie? Zijn werkgevers goedkoper uit bij 

inhuren zzp’er t.o.v. vaste personeel? 

● Tussen 2004 en 2016:  zzp-groep met 60% gegroeid 

● 450.000 hoog opgeleide zzp’ers 

● Ook zzp’ers tegen wil en dank, bijv. in de bouw 

● 25% van de zzp’ers heeft geen financiële buffer 

 
22 



Verplichte verzekering voor ZZP? 

● Ziekte / AOV of ook pensioen? 

 

● 2003: wie weet nog wat we betaalden voor de WAZ? 

 

● Verplicht publiek?  verkapte belasting van 1 miljard? 
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Standpunten verplichte verzekering ZZP 

● Keuzevrijheid met minimale verplichtingen. 

● Eenvoudigere toegang tot AOV, maar wel vrije keuze  

● Private verzekering met publieke waarborgen  

● Verplichte dekking minimum inkomen  

● Gelijk speelveld op markt werknemer – ZZP 
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Aanpak schijnzelfstandigheid 

Wet DBA: Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties 

 

 

 

● Overgangsperiode verlengd tot 31 december 2017  

● Milde handhaving om bedrijven en zzp’ers tijd te geven te 

voldoen aan eisen wet DBA (modelovereenkomst) 

● En om nieuw kabinet tijd te geven voor herformulering 

dienstbetrekking (loon, arbeid, gezagsverhouding) 
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Bezava : kennisverslag UWV (1e kwartaal 2017) 

● Geleid tot ZW ERD schap bij grote bedrijven 

- Stijging tussen 2013 t/m 2017: van 7% naar 23% loonsom 

- ZW ERD: lager instroompercentage ZW t.o.v. publiek verzekerd 

● Flex-instroom in WIA blijft mega hoog  (> 55%) 

- Bezava heeft niet geleid tot minder instroom in de ZW van 

eindedienstverbanders (UWV Kennisverslag maart 2017) 

- Het instroompercentage eindedienstverbanders is gestegen  

door de grote (uitzend-)bedrijven.  

- Wel daling bij kleine/middelgrote bedrijven 

● Eerstejaarsbeoordeling Ziektewet  

- 40% minder uitkeringen in 2e ziektewetjaar 
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ZW / WIA afhankelijk van arbeidsverleden? 

● Veel instroom uit flex-groep o.a. vanuit bijstand  werk  

 ZW  WIA 

● Oplossing: ZW / WIA afhankelijk maken van 

arbeidsverleden 

● Al ziek voor aanvang dienstverband?  

 wel recht op ZW / WIA 

- Tot 1-1-2011 : geen recht op ZW / WIA 

- Komt artikel 44 Ziektewet en artikel 46 WIA terug? 
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Knelpunten Casemanagement  
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  Cultuur 

Veel verschillende  
partijen en  

belanghebbers 

• Mensen-mensen 

 

• ERM 

Casemanagement 
conform wettelijke 

kaders en 
richtlijnen 

Goed 
werkgeverschap 

Privacy 

Medisch geheim 

Versus 



De A’s van Actief Casemanagement  

● Anticiperen 

● Aandacht 

● Activeren 

● Accelereren (aanjagen) 

----------------------------------------------------- 

● Om de A van Afscheid te voorkomen 
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Grip op geldstromen sociale zekerheid 

● Financiële prikkels zullen blijven (voor grote bedrijven) 

● Privacy: beleidsregels ‘de zieke werknemer’ 

● Verzuimbeleid: sneller inschakelen bedrijfsarts  

- evt. via taakdelegatie 

● Positionering casemanagement 

- Rolscheiding professionals 

- Waar ligt nu de eigen regie?  

- Wat is overdrachtsmoment? 

● Benut subsidies en no-riskpolis  
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Specialist Taakdelegatie 
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Rolscheiding tussen casemanager namens werkgever en 

Specialist Taakdelegatie (onder auspiciën bedrijfsarts) 

 

Op ziektedag 1 de mogelijkheden in kaart brengen! 

 



Taakdelegatie afspraken tussen bedrijfsarts 
en specialist taakdelegatie 
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stoornis 

mogelijkheden 



Specialist Kompasgesprekken 
onafhankelijke derde (neutraal, objectief) 

● Vastgelopen langdurige verzuimdossiers 

● Frequent verzuim 

 

Welke emoties en verborgen gedachten bevinden zich onder 

water?  

Kompas: Richtinggevend voor het vervolgtraject 
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Borging van vertrouwelijkheid / 
onafhankelijkheid 
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Kansen voor de professional 

Formuleer beleid en rollen 

Samenwerking keyplayers 

 

 

Ga actief sturen richting  

Werk, Werk, Werk 
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U ontvangt mail met link naar 

evaluatieformulier en de presentaties 

 

Hartelijk dank voor uw komst! 

 

Goede reis naar huis 

 


