
 
 

 

  

  

VeReFi Nieuwsbrief 24 - Augustus 2013 

  

  

Inhoud 

Nieuwe spreker op VeReFi Congres  

Unieke ZW/WGA-flex beschikkingen tool  

Geen terugwerkende kracht WGA-flexrisico voor situatie na 2016 voor de eigenrisicodragers WGA  

Dekking arbeidsongeschiktheidspensioen bij baanwisseling  

Werkgevers zorg pakken werkdruk nog onvoldoende aan  

Werknemers met tijdelijk contract stromen minder vaak door naar vast werk  

Artikel in PW-gids: Rol van casemanager bij arbodienst blijft onduidelijk 

 

Nieuwe spreker op VeReFi Congres 

Op ons VeReFi Congres 'Ziek is ziek, beter is beter' van 26 augustus a.s. zou de heer Elmer van den Berghaage van het 

UWV komen spreken. Tot onze spijt kan de heer Van den Berghaage niet komen. Wij hebben een waardige opvolger 

gevonden in de heer Eric Wonnink. Eric heeft vele jaren als verzekeringsarts bij het UWV gewerkt en is nu directeur van 

WGA Control, ZW control en loonsanctie.nl. Hij kent dus zowel het domein van het UWV als dat van de werkgever.  Hij zal 

uitleggen hoe verzekeringsartsen en arbeidsdeskundigen van het UWV aankijken tegen de vraag of er wel of geen sprake 

is van arbeidsongeschiktheid en duurzaamheid van herstel.  Met andere woorden: is het in de ogen van het UWV legitiem 

om iemand 1% ziek te houden? Hoe zit dit verzekeringstechnisch en vooral hoe pak je een en ander in de praktijk aan. Zijn 

grote praktijkervaring maakt dat hij in staat is om complexe materie in Jip-en-Janneketaal uit te leggen. Hij weet haarfijn de 

vinger op de zere plek te leggen maar weet ook oplossingen aan te reiken. Heeft u zich nog niet aangemeld voor het 

VeReFi Congres? Voor het avondprogramma is nog een aantal plaatsen beschikbaar: inschrijven doet u hier. 

Terug naar boven 

 

Unieke ZW/WGA-flex beschikkingen tool 

Het UWV verzendt momenteel de oude Ziektewet-beschikkingen waar werkgevers mogelijk financieel 

verantwoordelijk voor zijn. De actie om de WGA-flexbeschikkingen te versturen gaat nog lopen. De werkgevers 

ontvangen alleen een bericht indien er schade is ontstaan die aan hen toerekenbaar is. Niet alle werkgevers 

ontvangen dus automatisch bericht. Het is belangrijk de beschikkingen goed te controleren. Als hulpmiddel heeft 

VeReFi een unieke ZW/WGA-Flex beschikkingen tool ontwikkeld. 

We beseffen dat het een lastige taak is voor het UWV om goed in beeld te krijgen welke schade aan welke werkgever 

toegerekend dient te worden bij de gedifferentieerde premie Ziektewet en de nieuwe gedifferentieerde premie WGA-flex. 

Gerenommeerde bedrijven roepen dat 35% tot 50% van deze beschikkingen niet klopt. In hoeverre deze percentages 

gebaseerd zijn op representatief onderzoek is de vraag. Feit is wel dat controle van groot belang is. 

http://v2.verefi.nl/verefi-congres/


Een werkgever kan één controle eenvoudig zelf doen: is werknemer wel bekend bij de salarisadministratie? Heeft 

werknemer bij bedrijf een dienstverband gehad? Een veel gemaakte fout die we momenteel zien is dat er ook 

ziektegevallen worden doorbelast die al voor 1 januari 2012 ziek zijn geworden. In de wet is aangegeven dat deze 

uitkeringen sectoraal gefinancierd blijven. 

Praktisch hulpmiddel voor controle  

Kortom, controle is van het grootste belang. Ook op zaken als: is de no-riskpolis van toepassing? Is er sprake van ziekte 

als gevolg van zwangerschap of orgaandonatie? Is er sprake van een regressituatie met een vastgelegde 

aansprakelijkheid van een schuldige derde, dan mag het UWV de uitkering ook niet doorbelasten. Als hulpmiddel heeft 

VeReFi een unieke ZW/WGA-Flex beschikkingen tool ontwikkeld in de vorm van een beslisboom voor de uitgebreide 

abonnementhouders (werkgeversabonnement en dienstverlenersabonnement). Indien er bezwaar gemaakt dient te 

worden, zijn er in de tools links opgenomen naar voorbeeld-bezwaarbrieven. Houd er rekening mee dat de bezwaartermijn 

zes weken bedraagt. 
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Geen terugwerkende kracht WGA-flexrisico voor situatie na 2016 voor de 
eigenrisicodragers WGA 

In de vorige nieuwsbrief is het rapport ontwikkeling hybride financiering WGA onverhoopt niet opgenomen. Volgens het 

onderzoek blijkt dat het stelsel zich stabiel ontwikkelt en een dynamisch evenwicht kent. De publieke en de private 

verzekeraars leveren vergelijkbare prestaties. Wel wordt benoemd dat private verzekeraars financiële risico’s hebben 

genomen bij het betreden van de markt en dat dit tot verliezen heeft geleid. Dit leidt op dit moment tot een herbezinning 

van verzekeraars, waarbij zij hun positie op de markt heroverwegen en hun risicomanagement en premiestelling kritisch 

tegen het licht houden. Deze kritische reflectie op de eigen positie is volgens de kamerbrief van minister Asscher een 

goede ontwikkeling met het oog op de stabiliteit van het stelsel, zeker op een jonge en nieuwe markt. 

Dit zijn mooie woorden, echter er lag wel degelijk een bom onder het hybride stelsel. Immers vanaf 2016 worden de WGA-

vast en WGA-flex samengevoegd tot één gedifferentieerde WGA-premie. Deze verplichte koppeling geldt ook voor de 

werkgevers die nu al eigenrisicodrager zijn. Een werkgever die besluit eigenrisicodrager te blijven, zou vanaf dat moment 

dus zowel voor de vaste als ook voor de flexwerkers eigenrisicodrager zijn. Het risico voor de door te belasten WGA-

uitkeringen loopt momenteel al voor personen die ziek zijn geworden na 1 januari 2010 en sinds 2012 in de regeling WGA 

zijn gekomen. In de jaren 2014 en 2015 wordt dit risico doorbelast in een beschikking WGA- Flex gedifferentieerde premie 

(voor alle bedrijven verplicht te betalen). Door de samenvoeging tot één systeem in 2016 zou op dat moment de 

eigenrisicodrager zelf de lasten moeten gaan dragen. 

Dit risico is niet meegenomen bij de private verzekeringen. Er is immers voor die laatste groep nooit premie aan de private 

verzekeraar afgedragen. Om dit risico alsnog te gaan dekken zou er een ‘inlooprisico WGA-flex' berekend moeten 

worden.  Verzekeraars voorzagen dat dit niet zou gaan gebeuren en dat bedrijven massaal voor een lagere premie terug 

zouden gaan naar het UWV. Een ontwikkeling die op dit moment voor het WGA-vast risico al zichtbaar is, waarbij de 

private verzekeraar met de uitloopschade blijft zitten. 

Risico WGA-flex per 1 januari 2016 

Er is meer duidelijkheid gekomen in de kamerbrief van minister Asscher. De minister heeft  aangegeven dat voor de 

eigenrisicodrager WGA het risico voor de WGA-flex nu pas per 1 januari 2016 gaat lopen. De eerste zelf te dragen WGA-

flexuitkeringen ontstaan dan vanaf 1 januari 2018. Dit is een belangrijke uitspraak, maar geeft nog geen 100% 

duidelijkheid. Zie ook het interview met Marjol Nikkels in AM-web. 

Het is immers nog nu nog niet bekend of de eigenrisicodragers WGA dan apart nog een publieke uniforme premie of 

wellicht sectorale premie blijven betalen voor het WGA-flexrisico. Indien de lasten wel zijn opgenomen in de publieke 

verzekering bij het UWV (binnen de WGA gedifferentieerde premie), is er een ongelijke situatie als de lasten niet zijn 

meegenomen voor de eigenrisicodrager. De komst van een nieuwe premie of andere oplossing is vanaf 2016 dus altijd nog 

mogelijk. Belangrijk is in de kamerbrief de laatste uitspraak dat de Rijksoverheid bewaakt dat er eerlijke 

concurrentieverhoudingen zijn tussen private en publieke partijen. De overheid zal nieuwe signalen van alle partijen 

zorgvuldig bezien en zo nodig maatregelen  treffen om het stelsel verder te optimaliseren. 

http://www.verefi.nl/bijlage/2013/augustus/onderzoek-ontwikkeling-hybride-financiering-wga.pdf
http://www.verefi.nl/bijlage/2013/augustus/kamerbrief-over-hybride-financiering-wga-rapport.pdf
http://www.verefi.nl/bijlage/2013/augustus/artikelAMweb.pdf
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Dekking arbeidsongeschiktheidspensioen bij baanwisseling 

Werknemers met een beperking die van baan wisselen, behouden inkomensbescherming op basis van de 

pensioenregeling waarin ze deelnemen. Het Verbond van Verzekeraars en de Pensioenfederatie hebben hierover 

afspraken gemaakt. Staatssecretaris Jetta Klijnsma heeft de afspraken naar de Tweede Kamer verzonden. 

Redenen waarom iemand bij wisseling van baan zijn of haar recht op arbeidsongeschiktheids-pensioen kon 

kwijtraken, hadden maken met verschillende uitloop- en inloopdekkingen bij pensioenuitvoerders, ‘herleving’ van 

de ziekte of arbeidsongeschiktheid na herstel, premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid en het gebruik van 

carenzperioden. Voor deze obstakels is nu een oplossing gevonden. 

De afspraken maken het voor zieke en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemers aantrekkelijker om hun 

loopbaan elders voort te zetten. Doordat zij hun recht op arbeidsongeschiktheidspensioen behouden bij wisseling 

van werkgever, wordt inkomensverlies voorkomen .  

De afspraken gelden voor elke werknemer die vanaf 1 januari 2014 gedeeltelijk arbeidsongeschikt  wordt en 

daarna naar een andere werkgever overstapt. De afspraken gelden door de 24 maanden loondoorbetaling bij 

ziekte dus al voor iedereen die op 1 januari 2012 ziek is geworden.   

 Zie ook: dekking arbeidsongeschiktheidspensioen bij baanwisseling 
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Werkgevers zorg pakken werkdruk nog onvoldoende aan 

De Inspectie SZW constateert dat de beheersing van arbeidsrisico’s in de sector Zorg en Welzijn licht is verbeterd 

maar nog niet voldoende is. Hoewel er meer aandacht is voor de aanpak van agressie in de sector, is er nog veel 

verbetering nodig voor de aanpak van psychosociale arbeidsbelasting en met name de werkdruk.  Dit staat te 

lezen in de rapportage ‘Zorg en Welzijn 2010-2012’. 

De Inspectie SZW rapporteert elke twee of drie jaar over resultaten en inzichten in een bepaalde sector. Dit is de 

eerste sectorrapportage voor de sector Zorg en Welzijn, over de periode 2010 – 2012. De Inspectie heeft voor dit 

onderzoek acht segmenten gekozen op basis van risicoanalyses en gegevens over naleving van arbowet- en 

regelgeving:  verpleging, verzorging en thuiszorg, ziekenhuizen, gehandicaptenzorg, kinderopvang, geestelijke 

gezondheidszorg, welzijn en maatschappelijke dienstverlening, jeugdzorg en ambulancediensten.  De resultaten 

van dit onderzoek zijn dan ook niet representatief voor de hele sector Zorg en Welzijn. 

Kwart van totale instroom WIA  

Wanneer werknemers uitvallen als gevolg van arbeidsomstandigheden, is dit niet alleen voor de betrokkenen nadelig. Het 

brengt ook hoge kosten met zich mee. Een kwart van de totale instroom in de WIA (arbeidsongeschiktheid) in Nederland 

komt uit de sector Zorg en Welzijn. Verzuim en uitval vergroten bovendien onnodig toekomstige arbeidsmarkttekorten in de 

zorg. 

Het arbeidsgerelateerde verzuim in de zorg (1,2%) is 20% hoger dan gemiddeld in Nederland (1,0%) en wordt 

voornamelijk veroorzaakt door psychosociale arbeidsbelasting (zoals werkdruk, werkstress, onregelmatige werktijden, 

agressie en andere ongewenste omgangsvormen: 50%) en door fysieke belasting (30%). Daarnaast wordt 10% van de 

beroepsziekten in de zorg veroorzaakt door infecties met bacteriën of virussen. 

In de sector wordt geïnvesteerd in de bescherming van werknemers, zo blijkt bijvoorbeeld uit de aanwezigheid van 

arbocatalogi. Toch constateert de Inspectie SZW dat verbeteringen mogelijk en nodig zijn door grotere inzet van 

preventieve maatregelen. De belangrijkste risico’s voor arbeidsuitval moeten worden aangepakt. Daarbij is een 

arbozorgsysteem in de instellingen een goed begin, maar niet voldoende. 

Sturen op arbeidsomstandigheden  

Bestuurders en management in deze sector moeten steviger sturen op goede arbeids-omstandigheden. Uit de inspecties 

http://www.verefi.nl/bijlage/2013/augustus/dekking-arbeidsongeschiktheidspensioen-bij-baanwisseling.pdf


blijkt verder dat intensieve voorlichting van medewerkers over de arbeidsrisico’s noodzakelijk is om medewerkers meer 

bewust te maken van de arbeidsrisico’s. Hetzelfde geldt voor toezicht van de leidinggevende om ervoor te zorgen dat de 

medewerkers de maatregelen ook toepassen. Zonder juiste toepassing en regelmatige evaluatie worden arbeidsrisico’s 

onvoldoende beheerst. 

Bron: rijksoverheid.nl 

 Zie ook: feiten en cijfers over de sectorrapportage Zorg en Welzijn 2010-2012 
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Werknemers met tijdelijk contract stromen minder vaak door naar vast werk 

Flexkrachten stromen minder vaak door naar vast werk en krijgen minder scholing aangeboden door hun 

werkgever. De kans dat iemand langdurig - langer dan drie jaar - in tijdelijk werk blijft hangen, is verdrievoudigd 

van ruim tien naar ruim dertig procent in de periode 2006-2010. Dat blijkt uit onderzoek van SEO naar de positie 

van flexwerkers, dat minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan de Tweede Kamer heeft 

gestuurd 

De minister ziet zich met deze conclusies gesteund in de maatregelen die hij met werkgevers en werknemers heeft 

afgesproken in het sociaal akkoord om te voorkomen dat mensen langdurig en gedwongen in onzekere tijdelijke contracten 

zitten. Zo krijgen werknemers na twee jaar aanspraak op een vast contract, worden draaideurconstructies met tijdelijke 

contracten bestreden en wordt de positie van oproepkrachten versterkt. Deze afspraken worden nu uitgewerkt in een 

wetsvoorstel dat in het najaar aan de Tweede Kamer wordt aangeboden. 

Minister Asscher vindt het belangrijk dat iedereen volwaardig mee kan doen op de arbeidsmarkt. Daar past niet bij dat een 

grote groep mensen langdurig geconfronteerd wordt met onzekerheid over hun baan, hun inkomen en mede daardoor ook 

minder goede toegang heeft tot scholing en de woningmarkt. 

Vaker instroom in WW en bijstand  

Uit het onderzoek blijkt ook dat voor de meeste mensen die langdurig een tijdelijk contract hebben, het huishoudinkomen 

nauwelijks lager is dan dat van vaste werknemers. Dat komt omdat ze vaak een goed verdienende partner hebben of 

kunnen leunen op andere inkomsten. Flexibele werknemers stromen wel vaker in de WW en in de bijstand dan vaste 

werknemers. Ongeveer zeven procent van de mensen met tijdelijk werk wordt langdurig afhankelijk van een uitkering. 

Bron: rijksoverheid.nl 

 Zie ook rapport: de sociaal-economische situatie van langdurig flexibele werknemers 
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Artikel in PW-gids: Rol van casemanager bij arbodienst blijft onduidelijk 

In de PW-gids van 29 juli lazen wij het volgende artikel: 

“ Het is nog altijd niet duidelijk hoe vaak een casemanager als niet medicus beslissingen neemt in het medische 

domein wanneer een zieke werknemer te maken krijgt met een arbodienst. 

Dat stelt marketingbureau Dialoque op basis van onderzoek onder veertig arbodienstverleners. Samen zijn zij 

goed voor de arbozorg aan ongeveer de helft van de werknemers in Nederland.  

Bijna 73 procent van de professionals (in veel gevallen de casemanager) werkt op basis van de verlengde arm constructie. 

Dit wil zeggen dat deze professional eerder dan de bedrijfsarts, maar formeel wel onder diens jurisdictie, toegang heeft tot 

medische informatie. De casemanager bepaalt feitelijk wat er gebeurt met een verzuimcasus en of de inzet van de 

bedrijfsarts noodzakelijk is. Het is volgens Dialoque onduidelijk hoe vaak de casemanager als niet-medicus een oordeel 

velt binnen het medische domein. 

http://www.verefi.nl/bijlage/2013/augustus/szw-feiten-en-cijfers-sectorrapport-zw.pdf
http://www.verefi.nl/bijlage/2013/augustus/rapport-flexibel.pdf


Er is nog geen standaard basisniveau of basisopleiding voor de casemanager. De meeste arbodiensten zeggen wel eigen 

beleid en interne opleidingen aan te bieden. Door middel van teamoverleg, intercollegiale toetsing, interne audits of 

periodieke gesprekken met de bedrijfsarts, menen zij de kwaliteit van de casemanager te borgen. 

Arbodienstverleners constateren dat de regie over de gezondheid en herstel in toenemende mate bij de werknemer wordt 

neergelegd. De medewerker zelf lijkt daarmee verantwoordelijk te worden voor zijn gezondheid, welbevinden, 

productiviteit, duurzame inzetbaarheid en zijn verzuim. Van de werknemers wil 73 procent graag dat de werkgever hen de 

middelen biedt om zelf te werken aan de eigen gezondheid, inzetbaarheid en productiviteit. Een op de vijf werkgevers doet 

dit ook, en dan gaat het meestal om een fietsplan, een werkplekonderzoek, aangepaste werktijden of een voucher voor de 

sportschool, schrijft Dialoque. 

 

Gemiddeld duurt een spreekuur van de bedrijfsarts 33 minuten en het gemiddelde uurtarief bedraagt € 156,33. Het 

uurtarief  van een casemanager bedraagt gemiddeld € 97,39.” 

Bron: PW Gids 29 juli 2013 

Reactie van CS Opleidingen  

De professional in bovenstaand artikel kan en mag natuurlijk niet worden verward met de  (register) casemanager die is 

geslaagd voor de opleiding Regie op Verzuim op HBO-niveau of de Post Bachelor Register Casemanager en is 

ingeschreven bij de onafhankelijke beroepsvereniging RNVC. 

Wij herkennen de door Dialoque gepubliceerde informatie waar het de zeer beperkte groep werknemers van de 

arbodiensten betreft, maar nemen volledig afstand van de informatie waarin de suggestie wordt gewekt dat er voor 

casemanagers geen opleiding bestaat. In 12,5 jaar tijd hebben inmiddels meer dan 2.000 mensen de basisopleiding of 

Regie op Verzuim of de Post Bachelor Register Casemanagement  gevolgd. In september van dit jaar starten maar liefst 

vijf klassen tegelijk met Regie op Verzuim. 

In samenwerking met de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, de beroepsvereniging RNVC en tal van andere 

samenwerkende partijen wordt de kwaliteit en het niveau van casemanagement op basis van PE-punten ieder jaar 

opnieuw geborgd. Dat Dialoque van mening is dat er geen opleiding of standaard basisniveau voor de casemanager is 

waar het de kleine groep medewerkers van arbodiensten betreft, is prima. Maar van Dialoque mag meer zorgvuldigheid 

worden verwacht als er uitspraken worden gedaan die door de lezer met gemak in een breder perspectief gelezen kan 

worden! Op deze manier ontstaat er een totaal verkeerd beeld van de register casemanager. 

Terug naar boven 
 

  

De informatie in deze nieuwsbrief is zorgvuldig tot stand gekomen op basis van gegevens, bekend tot en met de datum van 

uitgifte van deze nieuwsbrief. Desondanks kunnen er geen rechten aan worden ontleend. 

© Copyright Marjol Nikkels-Agema - CS Opleidingen BV - Teksten mogen niet zonder toestemming worden gebruikt. 

HET IS UITDRUKKELIJK NIET TOEGESTAAN DEZE NIEUWSBRIEF VERDER TE VERSPREIDEN. 

  

 

http://www.cs-opleidingen.nl/

