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Procesgang





Verplichtingen werknemer

• Meewerken aan herstel en dit niet belemmeren/ vertragen

• Meewerken aan re-integratie (in redelijkheid)

• Als werknemer niet meewerkt:
• waarschuwing, opschorten/ inhouden loon, in uiterste geval ontslag

• Opheffing ontslagverbod (art 7:670b, lid 3 BW)

• Zonder deugdelijke grond
• voorschriften WG niet opvolgen

• niet meewerken aan maatregelen gericht op weer te laten werken

• weigeren van aangeboden passend werk

• niet meewerken aan opstelling, bijstelling of evaluatie PvA



Verplichtingen werkgever,
aandachtspunten

• Omvang organisatie werkgever
• naar mate groter en meer diversiteit in functies meer passend werk 

beschikbaar
• dan ook meer mogelijkheden voor passend te maken eigen werk
• in redelijkheid en gegeven de bedrijfsomstandigheden

• Met elkaar verbonden ondernemingen
• naar mate (presentatie naar buiten en herkenbaar) als één organisatie 

gedragen (gezamenlijke interne diensten) dan re-integratie eerder bezien 
als Spoor 1-activiteit

• Branche gebonden en sectorale aspecten
• kunnen richtinggevend zijn voor wat mag worden verwacht



Toetsvragen re-integratie

• Is het eigen werk passend?

• Is het eigen werk passend te maken?

• Is er ander passend werk binnen het bedrijf?

• Is er passend werk bij een ander bedrijf (2e spoor)?



Wat is passende arbeid 
• Alle arbeid die voor de krachten en bekwaamheden 

van de werknemer is berekend

• Rekening houdend met:
• fysieke geschiktheid

• in welke mate geschikt tot werken 

• bekwaamheden
• opleiding / ervaring

• billijkheid
• affiniteit met het werk / functieniveau / reistijd / vroegere 

arbeid / arbeidspatroon / duurzaamheid

De rechten en plichten van werkgever en werknemer zijn
vastgelegd in BW (Art 7:658a BW en Art. 7:660a BW)



Dynamisch begrip

Hoe langer het verzuim 
hoe ruimer de

opvatting/interpretatie

Passende arbeid



Pas belastbaarheid na 1e jaars evaluatie

• Dan ook pas dan start van re-integratie mogelijk

• Volgorde van re-integratie blijft ook hier bestaan

• Als geen concreet uitzicht  op structurele hervatting bij eigen WG in (aangepast) eigen werk of ander 
passend werk (en zo dicht mogelijk bij functionele mogelijkheden), dan ook direct start Spoor 2

• Spoor 1 blijft altijd ‘open’ 

• mogelijke wijzing in belastbaarheid biedt wellicht nieuwe kansen in Spoor 1



De werkgever in zijn kracht!

Doen tijdens eerste spoor 
• In contact blijven, regie houden, ook over uw deskundigen

• Nauw samenwerken met de arbodienst

• Snel herplaatsen in passend werk bij eigen werkgever 
• Arbeidstherapie
• Werk(plek) aanpassen 
• Werktijden/rooster aanpassen

• Dossier bijhouden (zie stappenplan WIA, uwv.nl)

• Ingrijpen bij arbeidsconflicten, stagnatie



Bij stagnatie… doen!

• Vrijwillige verlenging van de wachttijd aanvragen

• Verkorte wachttijd aanvragen bij volledig en duurzaam Arbeidsongeschikt

• Loonmaatregelen nemen

• Maar vooral: Deskundigenoordeel aanvragen
• Een onafhankelijk oordeel over de stand van zaken

• Doel: stagnatie vlot trekken



Deskundigenoordeel UWV (DO)

• Aandachtspunten
• Uitslag is niet bindend, DO heeft geen juridische status

• Weegt wel mee bij beoordeling RIV

• Hoor en wederhoor

• Te stellen vragen
• Is werknemer (weer) in staat zijn volledige werk te doen?

• Is de gevraagde of geboden arbeid passend?

• Zijn de re-integratie-inspanningen werknemer voldoende

• Zijn de re-integratie-inspanningen werkgever voldoende 

• Tijdige interventie voorkomt loonsanctie



• Als werkgever en werknemer constateren dat herplaatsing bij 
eigen werkgever nu of binnen afzienbare tijd geen structurele 
mogelijkheden biedt;

• plan van aanpak bijstellen 

• binnen 6 weken plan 2e spoor opstellen

• In ieder geval toetsen bij Eerstejaarsevaluatie

• Eerste spoor loopt door

Wanneer tweede spoor?

▪ Is het eigen werk passend?

▪ Is het eigen werk passend te maken?

▪ Is er ander passend werk binnen het 
bedrijf?

▪ Is er passend werk bij een ander bedrijf 
(2e spoor)?



Adequaat Spoor 2-traject
• Logische reeks van elkaar opvolgende, flankerende en/of overlappende activiteiten

• Persoonsprofiel is uitgangspositie 

• Zoekprofiel is einddoel: structurele werving van een geschikte functie

• Afstand tussen persoonsprofiel en zoekprofiel verkleinen/opheffen
• Adhv: arbeids-, verwervings- en hervattingsmogelijkheden
• Adequaat betekent: traject direct bijstellen als daartoe aanleiding is
• Wat is door bedrijfsarts vastgesteld over belastbaarheid en prognose?
• Periodieke verslaglegging
• Direct actie door werkgever als werknemer afspraken niet na komt



Tot wanneer tweede spoor?

Tot werkhervatting is bereikt 

óf 

Tot het 2e spoor traject adequaat is doorlopen,

én werknemer kan op eigen kracht:

 blijven zoeken naar werk

 werk krijgen

 werk behouden



Resultaat van re-integratie: 
wat is voldoende?

• Werk is passend

• Werkhervatting is structureel

• Werk sluit zo dicht mogelijk aan bij de functionele mogelijkheden, 
functieniveau en laatst verdiende loon, 

met een minimum van 65% en dan met instemming van uw werknemer



Geen plaatsingsresultaat, wel voldoende 

• Geen plaatsing in passend werk bereikt,  inspanningen zijn toch voldoende als:

• Spoor 1 voldoende is onderzocht en adequaat Spoor 2-traject is opgestart en waar mogelijk 
afgerond

• Niet meewerken aan (afronden van een) traject volledig aan werknemer is te wijten en 
sanctiemaatregelen door werkgever zonder succes zijn toegepast



Werkwijzer Poortwachter 2022



Bevredigend resultaat?

Benutbare mogelijkheden?

Inspanningen?

Deugdelijke grond?

Loonsanctie

ja

nee

nee

nee

nee

ja

ja

ja

Geen 
sanctie

Inhoudelijk beoordelen



Reden opgelegde loondoorbetalingsverplichting 

Spoor 2; niet of onvoldoende ingezet 26%

Nalatigheid en bedrijfseconomische problemen 26%

(perioden) onterecht GBM 11%

Te laat of niet meewerken van werknemer en overig 4%
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4
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NVAB richtlijn niet toegepast (niet tijdcontingent) 2%

Arbeidsconflict 2%

Spoor 1; kansen gemist 29%



Top 5 naar sectoren

Onderwijs en wetenschappen 8,1 %

Provincies, gemeenten en waterschappen 5,5 %

1

2

3

5 Metaal en technische bedrijfstakken    4,3 %

Gezondheid, geestelijke en maat-
schappelijke belangen 21,9 %

Overige instellingen overheid 4,6 %4



Doel en effect van de loonsanctie
• Doel: Werknemers zo lang mogelijk aan het werk houden

• Wat blijkt uit onderzoek:
▪ Bij 25% van de opgelegde sancties wordt de WIA aanvraag niet 

voortgezet

▪ Bij ca 1/3 hiervan is sprake van herstel (herstel wordt hierin 
aangenomen als een verzamelnaam)

• Belangrijkste conclusies:
▪ WIA instroom % is lager dan gemiddeld

▪ Werkhervatting % is hoger dan gemiddeld



Maximaal 52 weken loonsanctie

loonsanctie
max. 52 wk

herstel door 
werkgever

einde
loonsanctie



Herstel tekortkomingen

• Maak een verslag van de herstelactiviteiten op basis van de UWV 
beschikking

• UWV moet binnen drie weken een oordeel geven over de herstelactiviteiten

• Indien akkoord, wordt de sanctie zes weken na de beslissing hierover 
opgeheven

• De claim op de WIA wordt in behandeling genomen



Wet werk & inkomen naar arbeidsvermogen (WIA)

104 weken 
loondoorbetaling

35 - 80%
80% of meer (Nd)

< 35%80% of meer (d)

WGAIVA
dienstverband
WW / WWB



Wat is de rol van de verzekeringsarts?

• Medisch onderzoek
• gesprek

• soms ook lichamelijk onderzoek
• eventueel gegevens huisarts / specialist

• Beoordeling mogelijkheden / beperkingen
• functionele Mogelijkhedenlijst (FML)

• concentreren / leidinggeven / tillen / staan / omgaan met stress 
/ ...

• vergelijking met personen tussen 16-65 jaar

• opleiding en vroeger beroep niet van belang



Wat is de rol van de arbeidsdeskundige?
• Brengt opleiding en arbeidsverleden in kaart

• actualiseren

• Bekijkt welk werk betrokkene zou kunnen doen
• eigen werk / ander werk

• vergelijkt loon voor ziek worden met 
• eventueel huidig loon*
• loon dat betrokkene, theoretisch, zou kunnen 

verdienen*

• * hoogste loon bepaalt arbeidsongeschiktheidspercentage



Voorbeeld schatting

• Sportleraar / knieblessure
• verdient € 17,50 per uur

• Voorbeeldfuncties (CBBS)
• vertegenwoordiger binnendienst € 11,00

• administratief medewerker € 10,00

• productiemedewerker / montage €   9,50



Voorbeeld schatting

• Salaris oud (maatman) €17,50 

• middelste loon (CBBS) €10,00

• verlies €7,50

• €7,50 / €17,50= 43%

WIA: Klasse 35-80%
Voormalig WAO: Klasse 35-45%



Beëindigen arbeidsovereenkomst

• - 104 weken loondoorbetalingsplicht

• - 104 weken ontslagbescherming

• - Ontslag met wederzijds goedvinden

• - Ontslag via UWV wegens langdurige arbeidsongeschiktheid



• Voorwaarden:

- Er was sprake van een arbeidsovereenkomst 

- Werknemer is ziek uit dienst gegaan

- Er was recht op de transitievergoeding

• Transitievergoeding is volledig betaald

Compensatie transitievergoeding bij langdurige 
arbeidsongeschiktheid





https://www.uwv.nl/overuwv/Images/ukv-2022-2-volumeontwikkelingen-voorjaar-2022.pdf


• Vereenvoudigde beoordeling voor 60-plussers van wie de WIA-uitkering zou 
moeten starten tussen 1 oktober 2022 en 31 december 2023

• Na instemming werkgever en werknemer

• Geen gevolgen voor de gedifferentieerde premie WGA

• Geen doorbelasting aan eigenrisicodrager 
• blijft wel verantwoordelijk voor re-integratie

Actueel: vereenvoudigde beoordeling WIA-aanvraag 60-
plussers



Informatie UWV
• www.uwv.nl
• Verhalen waarmee je verder komt | Inspiratieplatform (uwv.nl)
• www.werk.nl

• UWV Telefoon werkgevers 088 - 898 92 95

• Nieuwsbrief Werkgevers

• LinkedIn UWV voor werkgevers

• Frank Gevers, Accountmanager Werkgeversdienstverlening
• T 06 51 24 94 01

• E frank.gevers@uwv.nl

http://www.uwv.nl/
https://inspiratie.uwv.nl/
http://www.werk.nl/
mailto:frank.gevers@uwv.nl



