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Wet werk en zekerheid: versnelde invoering 
Met de begrotingsafspraken 2014 is de invoering van de ontslag- en flexmaatregelen een half jaar 
versneld.  De flexmaatregelen gaan in per 1 juli 2014 (met uitzondering van de ketenwijziging die op 1 
januari 2015 ingaat), de ontslagmaatregelen gaan in per 1 juli 2015 en de aanpassing in de WW gaan in 
per 1 januari 2016. Op 18 februari is het wetsvoorstel door de Tweede Kamer aangenomen.  Voor meer 
informatie over de Wet werk en zekerheid verwijzen we u graag naar de Whitepaper ‘Wet werk en 
zekerheid’ op VeReFi. Deze is beschikbaar voor alle abonnementhouders van VeReFi. 

 VeReFi Website 
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De Quotumwet ligt voor advies bij de Raad van State 
In het Sociaal Akkoord van 11 april 2013 hebben kabinet en sociale partners afgesproken dat 
werkgevers vanaf 2014 tot 2026 100.000 banen creëren voor mensen met een arbeidsbeperking en 
de overheid 25.000. Om werkgevers hierbij te ondersteunen kunnen zij een loonkostensubsidie 
ontvangen. Wanneer werkgevers deze afspraken niet nakomen, treedt de Quotumwet in werking . 
Voldoet een werkgever met 25 of meer werknemers niet aan het quotum, dan is hij een heffing 
verschuldigd van € 5.000 per niet ingevulde arbeidsplaats. 
De gemaakte banen afspraken uit het Sociaal Akkoord zijn dus niet vrijblijvend. Als de afgesproken extra 
banen er niet komen, treedt de in het wetsontwerp vastgelegde quotumplicht in werking. Een eerste 
beoordeling vindt in 2016 plaats. In de Quotumwet is omschreven wie tot de doelgroep gerekend worden 
voor deze extra banen, hoe de voortgang in de uitvoering van de banenafspraak wordt bewaakt en welke 
maatregelen volgen als het toegezegde aantal arbeidsplaatsen niet wordt gehaald. Dit is nu in wetgeving 
uitgewerkt. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden openbaar bij 
indiening bij de Tweede Kamer. 

De Eerste Kamer behandeling van de Participatiewet is nog in volle gang. Deze ingrijpende verandering 
wordt zorgvuldig voorbereid. Veel gemeenten vragen zich af of de beoogde invoeringsdatum van 1 januari 

https://www.verefi.nl/


2015 wel realistisch is. De Participatiewet moet ervoor zorgen dat mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt zo veel mogelijk in een reguliere baan werken. Drie regelingen: de Wajong (Wet werk en 
arbeidsondersteuning jonggehandicapten), de WWB (de Wet werk en bijstand) en de Wsw (de Wet sociale 
werkvoorziening) worden samengevoegd binnen de Participatiewet.  Een bewuste keuze is om alle 
beschikbare budgetten te bundelen, oftewel de schotten tussen de regelingen te laten verdwijnen. 

Wilt u meer weten over deze nieuwe ontwikkelingen? Lees de recent verschenen Whitepaper 
‘Participatiewet en Quotumwet’ op VeReFi (voor alle abonnementhouders).  
  

 VeReFi Website 

NAAR BOVEN 

Ook verlof voor vader als moeder overlijdt 
Voortaan krijgt de vader van een kind het bevallingsverlof van de moeder als zij overlijdt bij de 
geboorte van hun kind. Dit moet ervoor zorgen dat de pasgeborene kan rekenen op de zorg van een 
ouder in de eerste levensperiode. De ministerraad heeft daarmee ingestemd op voorstel van 
minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 
Verder heeft het kabinet besloten dat iemand die werkt en tegelijk voor een zieke vriend of bekende zorgt, 
voortaan recht heeft op zorgverlof. Momenteel kunnen mantelzorgers alleen zorgverlof opnemen voor een 
zieke partner, kind of ouder.  Het recht op zorgverlof geldt verder voor alle vormen van zorg. Nu heb je 
alleen recht op langdurend zorgverlof als het om een levensbedreigende ziekte gaat, kortdurend zorgverlof 
geldt al voor alle zieken die zorg nodig hebben. 

Ook het vaderverlof wordt uitgebreid. Op dit moment hebben vaders twee dagen kraamverlof. Daar komen 
drie dagen onbetaald verlof bij. Een partner kan dan een week verlof opnemen na de geboorte van het 
kind. De werkgever kan dit extra verlof niet weigeren. 

Het extra zorg- en vaderverlof komt bovenop de maatregelen voor het gemakkelijker maken van het 
opnemen van verlof. Deze voorstellen liggen al bij de Tweede Kamer. In het wetsvoorstel wordt verder 
geregeld dat moeders van couveusekinderen nadat het kindje uit het ziekenhuis komt nog recht hebben op 
tien weken bevallingsverlof. 

Bron: rijksoverheid.nl 
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Vernieuwing arbeidsgerelateerde zorg 
Op het succesvolle VeReFi congres dd. 14 april 2014 heeft Richting stelling genomen dat het tijd is 
voor vernieuwing in de arbeidsgerelateerde zorg. Uit het rapport dat KPMG, dat in opdracht van de 
SER is geschreven, blijkt dat de belangen van werkgevers, inkomensverzekeraars en in feite ook 
werknemers op dit moment onvoldoende aan bod komen, iets waar Richting in het congres 
aandacht voor gevraagd heeft. 
Twee dagen na het congres, op 16 april, heeft Richting in de SER haar visie uiteen mogen zetten. Zowel 
vanuit de werkgeversvertegenwoordiging (VNO NCW), de werknemersvertegenwoordiging (FNV/CNV), de 
kroonleden (vertegenwoordiging ministeries SZW en VWS) én de onafhankelijke leden is de visie van 
Richting op de toekomst van arbeidsgerelateerde zorg zeer goed ontvangen. Richting streeft naar een 
gedeelde koers waarin de snelste weg van ziek naar werk centraal staat, iets waar alle partijen belang bij 
hebben. 

Op 24 april heeft Richting een delegatie van de ministeries SZW en VWS mogen ontvangen bij Richting in 
Breda, waar verder is gesproken over de toekomst van arbeidsgerelateerde zorg. 

Er is nogmaals benadrukt dat het essentieel is dat de risico's waar werkgevers, werknemers en 
inkomensverzekeraars voor staan, dermate groot zijn dat de nieuwe arbeidsgerelateerde zorg veel meer 
gericht moet zijn op werk en gezondheid. 

Het is van groot belang dat vooral werkgevers, inkomensverzekeraars, tussenpersonen en volmachten 
gezamenlijk mee gaan vormgeven aan arbeidsgerelateerde zorg. Het risico ligt bij deze partijen en daarom 
moet de koers ook door die partijen mede bepaald worden. Nu zijn deze belanghebbenden niet of 
nauwelijks vertegenwoordigd in het KPMG-rapport. Elke dag is belangrijk, want elke dag is een 
loondoorbetalingsdag. Die focus is niet de focus van de reguliere zorg. 

Richting vraagt bij de SER om meer aandacht voor de risicodragers. Iedere organisatie kan daarbij helpen. 
Gezamenlijk kunnen we de koers bepalen, alleen gezamenlijk. Wanneer u zich aansluit bij Richting oefent 
u invloed uit op de toekomst van arbeidsgerelateerde zorg en krijgt u grip op de risico's. Mail ons: 
info@richting.nl of ga naar www.richting.nl. 

https://www.verefi.nl/
mailto:info@richting.nl
http://www.richting.nl/


 KPMG naar Arbeidsgerelateerde Zorg - KPMG rapport plexus 
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Sociaal akkoord, een jaar later 
Het is een jaar geleden dat kabinet en sociale partners het Sociaal Akkoord hebben gesloten. In een 
brief aan de Tweede Kamer geven minister Asscher en staatsecretaris Klijnsma een beschouwing 
van de afspraken in het licht van waar we nu staan. 

Indienen sectorplannen 
Met sectorale plannen nemen werkgevers en werknemers maatregelen om de instroom van jongeren te 
bevorderen, vakkrachten te behouden en werknemers die hun baan dreigen te verliezen van werk naar 
werk te begeleiden. In de eerste tranche zijn 37 plannen ingediend: inmiddels zijn hiervan 8 plannen 
goedgekeurd. Per 1 april is de tweede tranche geopend waarin partijen aanvragen voor cofinanciering 
kunnen indienen. 

Premiekorting voor jongeren 
Het kabinet geeft de hoogste prioriteit aan de startpositie van jongeren. Bemiddeling en begeleiding van 
jongeren gebeurt vooral in de regio’s. Hiervoor is 25 miljoen ter beschikking gesteld. Met ingang van 1 juli 
2014 wordt een premiekorting ingevoerd voor werkgevers die een jongere uitkeringsgerechtigde in dienst 
nemen. 

Ouderen 
In de beleidsagenda 2020 heeft de Stichting van de Arbeid afgesproken dat de gemiddelde 
arbeidsparticipatie van 55-plussers rond 2020 niet meer mag verschillen van die van 55-minners. Dit vergt 
investeringen in duurzame participatie in cao’s en bedrijven. Gedurende de crisis zijn deze investeringen 
op peil gebleven, maar wel zijn extra inspanningen nodig om de doelstelling te realiseren. 

Wet aanpak schijnconstructies 
Zo snel mogelijk na het zomerreces zal de minister het wetsvoorstel Wet aanpak schijnconstructies 
aanbieden, met concrete maatregelen om oneerlijke concurrentie op arbeidsvoorwaarden beter te kunnen 
bestrijden. Belangrijkste maatregel is de invoering van de civielrechtelijke ketenaansprakelijkheid voor 
loon. Het doel hiervan is dat opdrachtgevers zich inspannen voor een bonafide aanbestedingsketen waarin 
gelijk werk gelijk wordt beloond. 

Reguliere loonschalen voor doelgroep Participatiewet 
Belangrijk is de afspraak uit het sociaal akkoord dat werkgevers garant staan voor in totaal 125.000 extra 
banen voor mensen met een arbeidsbeperking die niet zelfstandig het minimumloon kunnen verdienen. 
Hiervoor moeten in alle cao’s voor deze doelgroep reguliere loonschalen worden opgenomen tussen wml 
en 120% wml, zodat mensen die zijn aangewezen op loonkostensubsidie ook daadwerkelijk op wml-niveau 
kunnen instromen. Sociale partners hebben drie jaar de tijd de cao’s hierop zo nodig aan te passen. 

 Sociaal akkoord 1 jaar later 
 Whitepaper 10 - Wet werk en zekerheid op VeReFi (login vereist) 
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Snel contact voorkomt lang ziekteverzuim uitzendkracht 
Snel contact leggen met een zieke uitzendkracht na een ziekmelding voorkomt in veel gevallen dat 
iemand langer ziek thuis blijft. Private uitvoerder van de Ziektewet voor uitzendkrachten Acture 
realiseert mede hierdoor een hoger uitstroompercentage dan publieke uitvoerder UWV. Dit blijkt uit 
onderzoek van AStri Beleidsonderzoek en -advies in opdracht van UWV en Acture. Het is voor het 
eerst dat een private aanbieder inzicht geeft in de resultaten van hun werk. 
Het snel contact leggen lijkt een belangrijke verklaring voor het verschil in uitstroompercentage uit de 
Ziektewet tussen UWV en Acture. Acture slaagt er in om binnen twee dagen met 97% van de ziekmelders 
contact te leggen, waar UWV in dezelfde periode 85% van de ziekmelders weet te bereiken. Dit verklaart 
mogelijk het verschil tussen het aantal hersteldmeldingen na twee dagen. UWV realiseert na twee dagen 
een uitstroompercentage van 27,2%, waar Acture 51,6% laat zien. De onderzoekers van AStri merken op 
dat wetgeving belemmert dat UWV sneller kan ingrijpen. Werkgevers hebben bij UWV volgens de wet 
maximaal vier dagen de tijd om een ziekmelding te doen. 

Joke Hoogendonk, directeur Sociaal Medische Zaken van UWV: “Uit het onderzoek blijkt dat Acture sneller 
contact legt met de ziekmelder, wat over het gehele ziekteverloop gunstig lijkt uit te pakken. Acture legt in 
contracten vast dat de ziekmelding op de eerste dag moet worden doorgegeven. UWV kan deze afspraak 

https://www.verefi.nl/bijlage/2014/mei/arbeidsgerelateerde-zorg-kmpg-rapport-plexus.pdf
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niet maken, omdat werkgevers volgens de wet maximaal vier dagen de tijd hebben om te melden dat een 
uitzendkracht ziek is. Dit bemoeilijkt het verzuimbeheer. Het rapport van AStri geeft ons aanleiding te 
onderzoeken hoe werkgevers gestimuleerd kunnen worden om eerder een ziektemelding bij ons te doen.” 

Maudie Derks, algemeen directeur van Acture: “Ik ben zeer tevreden met deze conclusies. Ons geheim: 
Snel contact leggen met de zieke en aandacht besteden om zo snel mogelijk herstel te realiseren.” 

 Rapport vergelijking UWV en Acture 
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Meer onderzoek nodig naar werkgeversprikkels ziekte en 
arbeidsongeschiktheid 
Hoewel werkgevers in Nederland in internationaal perspectief veel verplichtingen hebben om hun 
werknemers gezond te houden, wordt in ons land meer uitgegeven aan ziekte en 
arbeidsongeschiktheid dan in andere landen. Dit suggereert dat er ruimte is voor verbeteringen. 
Maar bij gebrek aan goed onderzoek is onduidelijk welke aanpassingen van het overheidsbeleid het meest 
effectief zijn. Dat schrijven Rob Euwals, Daniel van Vuuren en Bas ter Weel in de op 16 
april  gepubliceerde CPB Policy Brief ‘Werken in goede gezondheid’. 

De verantwoordelijkheid om mensen aan het werk te houden, of om gedeeltelijk arbeidsongeschikten weer 
aan het werk te krijgen, ligt voor een belangrijk deel bij werkgevers. Zij dragen deels de financiële gevolgen 
van ziekte en arbeidsongeschiktheid. Ten opzichte van andere OESO-landen zijn de Nederlandse 
werkgeversverplichtingen hoog. Maar ook de uitgaven aan ziekte en arbeidsongeschiktheid liggen in ons 
land boven het OESO-gemiddelde. Er lijkt derhalve ruimte te zijn voor verbeteringen. 

Er zijn voldoende economische argumenten voor deze medeverantwoordelijkheid van werkgevers, onder 
andere om te voorkomen dat zij de kosten van ziekte en arbeidsongeschiktheid afwentelen op de 
samenleving. Aan de andere kant bestaat het gevaar dat werkgevers hun werknemers sterker selecteren 
op basis van gezondheidskenmerken, of dat ze werknemers met een mindere gezondheid onder slechtere 
voorwaarden in dienst nemen. De balans tussen deze ‘perverse effecten’ en de werkgeversverplichtingen 
is precair. 

Momenteel is echter onvoldoende onderzoek beschikbaar om te bepalen hoe het bestaande beleid beter 
kan worden onderbouwd, of om de juiste omvang van de werkgeversverplichtingen vast te stellen. 
Daarvoor is meer onderzoek nodig, zo stelt het CPB vast. 

Bron: Centraal Plan Bureau 

 Rapport Werken in goede gezondheid 
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OESO-rapport ‘Arbeidsmarkt ouderen’ naar Tweede Kamer 
Minister Asscher heeft  op 16 april het OESO-rapport ‘Ageing and Employment Policies: 
Netherlands 2014’ aan de Tweede Kamer aangeboden. Het rapport bevat een analyse van de 
arbeidsmarkt voor ouderen in Nederland, met beleidsaanbevelingen voor het vergroten van het 
aanbod van en de vraag naar arbeid van ouderen. 
De OESO heeft onder andere gekeken naar recent genomen maatregelen en naar mogelijke aanvullende 
opties voor overheid en sociale partners om langer doorwerken te stimuleren, de drempels voor het 
aannemen van oudere werknemers te verkleinen en hun inzetbaarheid te vergroten. 

De OESO concludeert dat Nederland tot de landen behoort die de afgelopen jaren de meeste vooruitgang 
hebben geboekt met het vergroten van de arbeidsparticipatie van ouderen. De arbeidsparticipatie van 55-
64-jarigen lag in 2012 in Nederland met 58,6% boven het OESO-gemiddelde van 54%. De 
participatiegraad van 65-69 jarigen blijft met 12,7% wel achter bij het OESO- gemiddelde van 19,3%. De 
belangrijkste uitdagingen die de OESO voor Nederland ziet, zijn de relatief hoge langdurige werkloosheid, 
lage arbeidsmobiliteit en hoge arbeidsongeschiktheid onder ouderen. Er is nog winst te boeken door met 
namen het vergroten van de inzetbaarheid van oudere werknemers, het wegnemen van de 
terughoudendheid van werkgevers om ouderen in dienst te nemen en het verder lonend maken van langer 
doorwerken. 

Minister Asscher deelt op hoofdlijnen de analyses van de OESO en waardeert de aanbevelingen die zij 
geeft. Ook heeft hij er vertrouwen in dat de positieve ontwikkelingen die de OESO heeft beschreven ook in 
de komende jaren kunnen worden doorgezet. 

Bron: rijksoverheid.nl 
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 Kamerbrief met OESO rapport Ageing and Employment Policies; Netherlands 2014 
 OESO rapport Ageing and Employment Policies; Netherlands 2014 
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Kansen voor oudere WW’er om werk te vinden 
Het loont voor werkzoekenden met een WW-uitkering boven de 45 jaar om actief te blijven 
solliciteren. Van de groep WW’ers tussen de 45 en 55 jaar blijkt dat - in de periode 2006-2012 - circa 
55 procent een baan vindt en bij de groep boven de 55 jaar is dat percentage circa 34 procent. Voor 
de jongeren leeftijdscategorieën liggen de uitstroompercentages op circa 65 procent. Van belang is 
wel dat de oudere WW’er intensief en breed blijft zoeken naar werk en hierop wordt aangesproken 
door UWV. 
Dit staat te lezen in een rapport “Kansen voor oudere WWw’ers (45+)!” van de Inspectie SZW. De 
Inspectie heeft onderzoek gedaan naar de dienstverlening van UWV om mensen in de WW, ouder dan 45 
jaar, weer aan het werk te krijgen. Ook is gekeken of de klant voldoende heeft aan de e-dienstverlening 
van UWV of persoonlijke dienstverlening wenselijk is. Juist om deze groep te blijven stimuleren om werk te 
zoeken is de dienstverlening van UWV aan hen van belang. 

In de praktijk blijkt dat werkzoekenden die zelf actief op zoek zijn naar werk, veelal gebruik maken van de 
aangeboden dienstverlening en hier ook het nut van inzien. Veel werkzoekenden hebben echter geen 
goed beeld van hun eigen tekortkomingen en mogelijkheden. Of ze hebben juist behoefte aan een meer 
individuele aanpak door het UWV. De Inspectie is dan ook van mening dat UWV haar cliënten gerichter en 
nadrukkelijker moet wijzen op de beschikbare dienstverlening. UWV moet de werkzoekenden ook strenger 
aanspreken op hun eigen verantwoordelijkheid. 

Bron: rijksoverheid.nl 

 Aanbiedingsbrief rapport Kansen voor oudere WW’ers 
 Rapport Kansen voor oudere WW’ers 

NAAR BOVEN 

Geen Nederlands, geen bijstand 
Wie geen Nederlands spreekt en de taal niet wil leren, raakt binnen een jaar zijn bijstandsuitkering 
kwijt. De wet "Geen Nederlands, geen bijstand" moet volgend jaar al van kracht worden. 
Dat staat in een wetsvoorstel van staatssecretaris Klijnsma, dat door het kabinet naar de Raad van State is 
gestuurd. 

Gemeenten gaan over de bijstand en kunnen mensen korten op hun uitkering. Wie een bijstandsuitkering 
aanvraagt, moet basaal Nederlands spreken. Dat betekent dat je eenvoudige gesprekken moet kunnen 
voeren over alledaagse dingen. Bij twijfel kunnen gemeenten dat toetsen. Wie de taal niet spreekt, 
wordt  verplicht de taal te leren. Wie dat weigert, wordt direct 20% op de bijstandsuitkering gekort. Heeft 
betrokkene na een half jaar nog geen vorderingen gemaakt, dan wordt hij/zij 40% gekort. En spreekt hij/zij 
na een jaar nog steeds geen woord Nederlands, dan raakt hij de hele bijstandsuitkering kwijt. 
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Nieuwe Whitepaper ‘Participatiewet en Quotumwet’  op VeReFi 
beschikbaar 
De Participatiewet en de Quotumwet zijn ingrijpende veranderingen. Wilt u meer weten over deze 
nieuwe ontwikkelingen? Log in met uw VeReFi account en lees de recent verschenen Whitepaper 
‘Participatiewet en Quotumwet’ op VeReFi. De Whitepapers zijn ook beschikbaar voor de VeReFi 
light abonnementhouders.  Heeft u geen eigen abonnement? Wilt u graag een login ontvangen. Ga 
naar de VeReFi webshop: 

 www.verefi.nl/webshop 
 of mail uw vraag aan dita@cs-opleidingen.nl 

NAAR BOVEN 
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