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ARBO-dienstverlening: 
Betaal je niet teveel?



Inleiding
In de HR-agenda is vaak na de zomer de heroverweging Arbo-
dienstverlening aan de orde. Lopende contracten dienen dan 
vaak uiterlijk in oktober (pro forma) te worden opgezegd en ook 
dan dient er al enigszins zicht te zijn op het vervolg. Door de 
jaren heen zien wij ten aanzien van de keuze voor een arbo-
dienstverlener vaak dezelfde soort ‘argumenten’ voorbij komen:

 Ze lijken allemaal op elkaar, dus is het financiële aspect  
 doorslaggevend geweest;

 Ze hebben allemaal hetzelfde verhaal, dus zijn we bij   
 dezelfde gebleven;

 We zijn naar een andere arbodienst overgestapt van  
 wege de presentatie en de vernieuwende
 aanpak;

 De verzekeraar heeft in de polis de arbodienstverlening  
 al geregeld, daar hebben we geen keuze in;

 De tussenpersoon (branche) heeft het geregeld;

 Wij kregen de keuze uit 2 arbodiensten vanuit de advi  
 seur/verzekeraar;

 Wij zijn tevreden over de bedrijfsarts (en/of casema-
 nager), dit heeft onze keuze bepaald;

Herkenbaar?
Dat is eigenlijk jammer, want als je kijkt naar de onderwerpen 
die nu overal opduiken en door werkgevers en werknemers 
dienen te worden opgepakt (langer doorwerken, ‘vitaliteit’, 
‘duurzame inzetbaarheid’, ‘levensloopstress’, moeilijk in te 
vullen vacatures), zou je met betrekking tot de keuze voor een 
arbodienst ook kunnen kijken naar de ondersteuning die je 
nodig hebt bij het vervullen van de wettelijke rol van jou als
werkgever. Want het inzetten van de vitaliteitscoaches en 
adviseurs duurzame inzetbaarheid is ook kostbaar als je niet 
duidelijk hebt waar je ondersteuning bij wilt.

En als je achteraf kijkt, ben je dan tevreden over de prijs - 
kwaliteit verhouding? Heb je niet te veel betaald voor dienstver-
lening die je eigenlijk niet nodig had? Is er voldoende kennis 
van de intentie van de Wet verbetering Poortwachter (WvP) of is 
het eigenlijk alleen maar aandacht besteed aan het ‘afvinken 
van de verplichte activiteiten’?

Als ‘kennisdelers’ bieden wij met deze whitepaper waarschijnlijk 
een ietwat andere invalshoek bij de beoordeling van de arbod-
ienstverlening, waarbij ondersteuning en financiën hand in 
hand gaan. Praktisch en op basis van de bedoeling van de Wet 
verbetering Poortwachter.

Leidraad hierbij vormen voor ons de zaken met betrekking tot 
onnodige verzuimkosten die wij tegenkomen in de praktijk. In 
de onderstaande tabel kun je zien welke zaken wij in onze 
praktijk veel tegenkomen. 
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Vaak zijn wij de brenger van het nieuws dat er ‘kansen zijn 
gemist’ om de kosten binnen de perken te houden en dat er 
ook andere keuzes gemaakt hadden kunnen worden. En voor-
komen is nog steeds beter dan genezen.

We wensen je veel plezier met het lezen van onze whitepaper 
en hopen dat je er iets aan hebt!

In deze paper werken wij een aantal van deze aspecten uit.

Belangrijk om vooraf te weten 
Voordat je met arbodienstverleners in gesprek gaat, is het 
belangrijk dat je goed weet waarbij je gerichte ondersteuning 
nodig hebt. Dit ligt voor de hand en lijkt een open deur, maar in 
onze praktijk blijkt vaak genoeg dat men de keuze voor een 
arbodienst als een verplicht nummer afvinkt en pas later merkt 
dat de dienstverlener niet voorziet in de behoefte of aan de 
verwachtingen kan voldoen.
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Ter bepaling van de behoefte van jullie als organisatie kun je de 
wet- en regelgeving als basis nemen. De WvP staat als wet niet 
op zichzelf, maar is mede geworteld in het arbeidsrecht. Als 
werknemer met een dienstverband heb je recht op de loon-
doorbetaling, maar ook verplichtingen als gevolg van de
arbeidsovereenkomst.
Met de afschaffing van de ziektewet voor werknemers met een 
dienstverband is de beoordeling van het recht op die loondoor-
betaling bij de werkgevers neergelegd. En vanuit de wet 
verwacht men dat dit op de eerste dag bewust gebeurt!
Concreet moet je dus op de eerste dag duidelijk hebben of de 
situatie wel voldoet aan de criteria van ‘ziekte of gebrek’ en of 
die kan leiden tot (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid en 
waarmee dus ook de WvP van toepassing is.
En dan heb je ook nog te maken met de AVG, zodat je zelf die 
vragen niet mag stellen aan een werknemer.

Dit betekent ook dat als een situatie van verzuim niet voldoet 
aan de criteria van de WvP, of dat een werknemer niet meew-
erkt aan de re-integratie er mogelijkheden vanuit het burgerlijk 
wetboek bestaan om te sanctioneren.
Daarnaast is het ook van belang om je bewust te zijn dat de 
WvP en de WIA-wetgeving onlosmakelijk verbonden zijn, en dat 
het gaat om een inkomensverzekering en er dus ook vanaf de 
eerste dag gekeken moet worden naar het verlies van verdien-
vermogen. De verzuimbegeleiding dient er vanuit de wet dus 
niet op gericht om een sanctie van het UWV te voorkomen 
(begeleiding op basis van afvinken), maar om een inkomensver-
lies ten opzichte van het verzekerde kapitaal (maatman) te 
voorkomen. Zowel spoor-1 als spoor-2 dienen dus tot doel te 
hebben: een zo hoog mogelijke verdienste in passend werk.
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Kostenverhogende aspecten tijdens verzuimbegeleiding

Extra inzet van interventies door wg te betalen

Niet onderkennen vervroegde WIA aanvraag

Geen actuele kennis bij bedrijfarts

Geen gedegen kennis bij casemanager

Onnodig spoor-2 laten opstarten

Onnodig verplichten AD onderzoek

Onnodig inzetten van bedrijfarts

Onterecht accepteren ziekmelding

(bovenstaande grafiek laat zien hoe de gemiddelde verhoudingen liggen van de zaken waarbij wij betrokken zijn geraakt)
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01.    Waar moet je (op basis van deze
    Achtergrondinformatie) op letten    
    ten aanzien van arbodienstverlening?

02.    Waar valt geld te verdienen?

Kernvragen
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Omdat je als werkgever de verzuimmelding op wettelijke recht-
matigheid dient te beoordelen, is het dus zaak dat je daarbij 
wordt ondersteund door een professional die ook medisch kan
uitvragen. Daarmee filter je de onterechte meldingen eruit en 
in het gesprek ontstaat dan ook een beeld ten aanzien van 
hetgeen er nodig is om een werknemer verder te helpen.
Op de eerste dag kan ook worden gekeken of er sprake is van 
de no-risk-polis of de noodzaak om meteen een herbeoordeling 
bij het UWV aan te vragen.
Als er meteen actie nodig is (bijvoorbeeld STECR richtlijn arbe-
idsconflict of een voorziening vanuit de cao) is er geen sprake 
van een loondoorbetaling in het kader van de WvP.

Als de centrale persoon bij een arbodienstverlener ten aanzien 
van de medische beoordeling een bedrijfsarts is, dan heb je te 

maken met een wachttijd voor een oproep of een spoedcon-
trole. Het is dan belangrijk om zelf aan te geven aan de medew-
erker, dat er nog geen formeel akkoord is voor de ‘melding’ 
omdat deze medisch nog beoordeeld dient te worden. Vraag 
ook of de Arbodienstverlener werkt met taakdelegatie (casema-
nager die in de verlengde arm van de bedrijfsarts werkt en dus 
ook medisch mag uitvragen op dag 1), zodat je op dag 1 al weet 
of de melding recht geeft op loondoorbetaling en of er sprake 
kan zijn van passende arbeid dus van re-integratie.

Hiermee kun je de verzuimcijfers en -kosten zuiver houden en 
lopen met name de kosten niet op door onnodige afwezigheid.
Hou daarbij ook in gedachten dat als je zaken ‘gedoogd’ is het 
lastig om iets terug te draaien. Dat roept weerstand op en een 
conflict is dan zo ontstaan. Een kostbaar ‘gedogen’ dus.

Tip 1: Beoordeel al op de eerste dag of er 
sprake is van ziekte of gebrek
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Het lijkt misschien voorbarig, maar het is belangrijk dat een 
werknemer op de eerste dag afwezigheid ook weet met welke 
wet hij te maken heeft en dat de ziektewet bijvoorbeeld niet 
meer bestaat en er vanuit de WvP (Wet van Poortwachter) ook 
verplichtingen bij hem/haar liggen. Nog belangrijker misschien 
in dat verband is, dat een werknemer begrijpt dat het geen 
regels zijn die je als werkgever hebt verzonnen om hem/haar te 
‘pesten’ en zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen (terwijl 
iemand zelf vindt dat dit pas zou kunnen als hij/zij weer beter is 
of zich voldoende beter vindt).
Een duidelijke uitleg over de wet voorkomt re-integratie-bele 
merende situaties en conflicten die een verzuimperiode 
onnodig kunnen verlengen. En is een situatie eenmaal gelabeld 
als een conflict, dan kom je er eigenlijk niet meer uit en zorgt 
het bij een werknemer uiteindelijk ook voor een ‘bedreigende’ 

situatie (verlies van inkomen/vaste baan) en dus ook een daar-
bij passende houding en reactie.

Dus :
 Leg de gesprekken en gespreksmomenten vast in korte,  
 herkenbare verslagen met concrete afspraken.

 Zorg ervoor dat werkgever en werknemer dezelfde   
 documenten bezitten.

 Wacht niet met uitleg van de WvP tot later of nooit, maar  
 vanaf dag 1.

 Leg werknemer uit wat de financiële gevolgen (kunnen)  
 zijn.

Tip 2: Zorg meteen voor een goede 
communicatie met de werknemer
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Omdat bij de WvP de verantwoordelijkheid voor het verzuim en 
de re-integratie bij de werkgever èn de werknemer legt, dien je 
de bedrijfsarts als een adviseur te zien. Zo staat het in de wet
beschreven en hebben de bedrijfsartsen dit ook in een protocol 
benoemd. Zij adviseren de werkgever ten aanzien van de 
belastbaarheid en re-integratiemogelijkheden van de werkne-
mer. In de re-integratieverplichtingen is aangegeven dat een 
bedrijfsarts een aantal keren verplicht in beeld komt:

  Zesde week: probleemanalyse

  Eerste jaars evaluatie (is niet verplicht maar is wel nodig  
 voor het opstellen van een inzetbaarheidsprofiel (IZP))

  Actueel oordeel (dus vlak voor de WIA-aanvraag)

En voor het overige: als de situatie daarvoor aanleiding geeft of 
er een noodzaak bestaat om de bedrijfsarts in te zetten (bv als 
een therapie/revalidatie is afgelopen of als er een verbetering 
wordt verwacht)
Als een bedrijfsarts dus aangeeft dat hij een medewerker 
iedere 6 weken wil zien, zou daar dus een medische noodzaak 
voor moeten zijn. En zou een dergelijk advies dus eigenlijk als 
een ‘offerte’ moeten/kunnen worden gezien.

“Een bedrijfsarts komt minimaal voor de zesde 
week en bij het actueel oordeel verplicht in 
beeld”

“Een bedrijfsarts mag niet zomaar zeggen dat 
hij/zij een medewerker iedere 6 weken wil zien, 
dit kan eigenlijk worden beschouwd als een 
‘offerte’”

Daarom is het ook belangrijk dat iemand met een concrete 
vraagstelling (vanuit de werkgever) naar de bedrijfsarts gaat. 
Een vraag waarvan het antwoord het mogelijk maakt om de 
re-integratie verder op te pakken of om anderszins te bepalen 
wat er moet gebeuren.
Er staat weliswaar in de richtlijn dat er minimaal iedere 6 
weken contact met de werknemer moet zijn, maar dat is niet 
iets voor de bedrijfsarts. Dat is iets voor de werkgever en de 
werknemer. Maar als je iemand al iedere week spreekt en je 
legt daar iets over vast in een lijst met contactmomenten, 
voldoe je ruimschoots aan deze verplichting en hoef je geen 
‘officiële’ 6-wekelijkse momenten meer te plannen.

En wees eens eerlijk: als een werknemer aan het re-integreren 
is op het werk merk je als collega of leidinggevende meteen als 
er iets verandert in medisch opzicht en weet je ook of het 
zinvol is om de bedrijfsarts even mee te laten kijken. Een mooi 
voorbeeld is als de re-integratie-opbouw stagneert en niet 
duidelijk is of dat te verklaren is. Dan kan de bedrijfsarts daarin 
adviseren.

Ook belangrijk: laat de bedrijfsarts vanaf het eerste contact ten 
behoeve van de re-integratie duidelijk aangeven waar de bep-
erkingen zijn, zodat je ook handvaten hebt om de re-integratie 
zo snel mogelijk vorm kunt geven. Een IZP/Functionele Mogeli-
jkheden Lijst/Benutbare Mogelijkheden Lijst (BML) is niet 
meteen nodig (kost vaak een extra consult), maar de bedrijfs-
arts kan dit ook verwoorden in zijn terugkoppeling.
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Tip 3: Let goed op de inzet van de 
bedrijfsarts
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Wij komen regelmatig dossiers tegen waarin er pas na een jaar 
is gestart met spoor-2, omdat een bedrijfsarts dat aangeeft en 
een arbeidsdeskundige dat heeft gezegd.
De regel in de wet is zo dat ‘indien duidelijk is dat er in het 
eigen werk of in ander werk bij de eigen werkgever’ geen opti-
male loonwaarde (= zelfde niveau als verdiend is in het eigen 
werk, in zelfde werkzaamheden en uren) kan worden gegener-
eerd, er ook gekeken moet worden naar mogelijkheden elders 
op de arbeidsmarkt. En dat dient te worden opgestart zodra 
duidelijk is dat twijfel is ten aanzien van een duurzaam spoor-1 
met optimale loonwaarde.
Soms zijn dit soort zaken al duidelijk op het moment dat 
iemand zich ziek meldt met klachten die blijvend letsel zullen 
geven. Wees daar alert op.

Dus: 
Tweede Spoor is aan de orde als bij de eigen werkgever niet 
duurzaam kan worden hervat in het eigen werk of andere 
passende werkzaamheden met een optimale loonwaarde. En is 
daarmee niet gebonden aan een vast tijdstip.

*Tweede Spoor = zoeken naar ander werk bij een andere werkgever

Doel van de wet is immers om een werknemer optimaal de 
gelegenheid te geven om in passend werk een zo laag mogelijk 
inkomensverlies te houden.
Zolang er nog sprake is van een dienstverband kan spoor-1 
nooit afgesloten worden en dient bij elke verandering in de 
belastbaarheid of ontwikkelingen in de organisatie weer te 

worden bekeken (en benoemd in de verslagen). Die verplichting 
heb je als werkgever ook vanuit de wettelijke verplichtingen in 
het arbeidsrecht. 
Ook de inzichten vanuit een spoor-2 traject kunnen aanleiding 
geven om te kijken naar andere functies binnen de eigen organ-
isatie die je op basis van de bestaande kennis niet zou hebben 
beoordeeld. 

Kies bij een spoor-2 traject voor maatwerk en geef aan wat je 
als werkgever ook zou willen weten voor het bepalen van 
interne mogelijkheden. Deze kunnen bijvoorbeeld ook 
onderdeel zijn van een intake.
Spreek overzichtelijke periodes af (ook ten aanzien van de 
kosten) en vraag om concrete terugkoppelingen en advies. Als 
het verloop van een dergelijk traject aanleiding geeft om de 
koers te verleggen moet dat ook mogelijk zijn en kan de inzet 
van een bedrijfsarts noodzakelijk zijn.
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Tip 4: Het juist tijdstip bepalen voor het 
starten van Spoor 2
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Als wij aan een werkgever vragen wat de toegevoegde waarde is 
geweest van de ingezette arbeidsdeskundige, dan geeft 80% 
aan dat er eigenlijk geen nieuwe informatie is gecommuniceerd 
en dat het alleen een bevestiging is geweest van wat iedereen 
al wist. En dan was het dus eigenlijk overbodig. 

Wanneer zet je een arbeidsdeskundige in:
 Wanneer je een concrete vraagstelling hebt, waar je   
 antwoord op wilt hebben. Bijvoorbeeld: beoordelen of   
 een werkplek passend gemaakt kan worden; bepalen van  
 een loonwaarde; meedenken over re-integratiemoge-
 lijkheden intern en extern; voorbereiden op WIA-aan-  
 vraag; werknemer uitleg geven over wet- en regelgeving  
 en financiële gevolgen;

  Dit kan op ieder moment gedurende de 104 weken,   

Wij komen veel tegen dat een bedrijfsarts en casemanager 
standaard na een jaar adviseren om een arbeidsdeskundige in 
te zetten. Deze moet dan beoordelen of het eigen werk nog 
passend is of gemaakt kan worden en of spoor-2 aan de orde 
zou moeten zijn.
Soms is men heel dwingend en lijkt het erop dat er niets meer 
kan als een arbeidsdeskundige niet gekeken heeft, maar in de 
wet staat een arbeidsdeskundige niet als verplichting genoemd! 
En dat moet wat ons betreft ook zo blijven. 

 wanneer de behoefte er is en dus niet per definitie pas  
 na 1 jaar;

 Als er sprake is van een vervroegde WIA op arbeidsdes- 
 kundige gronden omdat er twijfel is aan het verdienver  
 mogen op de arbeidsmarkt. 

Wees er alert op dat een groot aantal arbodienstverleners ook 
arbeidsdeskundige dienstverlening aanbieden en er bij de 
bedrijfsarts ook een signaleringsrol ligt ten aanzien van mogeli-
jkheden om andere deskundigen in te zetten bij een werkgever. 

Vaak is er voor een standaard arbeidsdeskundig onderzoek een 
vaste prijs, maar als een arbeidsdeskundige met een gerichte 
vraagstelling kan worden ingezet kan daar een maatwerkofferte 
voor worden aangevraagd die mogelijk lager uitvalt. Dat 
bespaart dan ook al. 

Niet onbelangrijk is het om je in dit opzicht te realiseren dat 
het niet inzetten van een arbeidsdeskundige om zaken vast te 
leggen, betekent dat je dus als werkgever zaken specifiek moet 
noteren in het re-integratiedossier. Het moet namelijk voor een 
beoordelaar (= UWV) duidelijk te herleiden zijn dat je naar 
spoor-1 en passende mogelijkheden in de organisatie hebt 
gekeken. Deze beoordeling dient dan te gebeuren op basis van 
het advies van de bedrijfsarts (beschreven belastbaarheid), 
waarbij je duidelijk kunt beoordelen wat de interne (on)mogeli-
jkheden zijn van een werknemer. 

Let op: als een bedrijfsarts in zijn rapportage een arbeidsde-
skundig onderzoek heeft geadviseerd en je wilt daar geen 
gebruik van maken, maar zelf doen, dan moet je de bedrijfsarts 
verzoeken of het advies in dit opzicht aan te passen.

 “Het laten uitvoeren van een arbeidsdeskundig 
onderzoek is geen wettelijke verplichting”
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Tip 5: Let op de inzet van een arbeidsdes-
kundige, deze is namelijk niet verplicht! 
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Waarom is dit voor ons een belangrijk aandachtspunt?
Zoals al in het begin is aangegeven, heeft de WvP een directe 
relatie met de WIA. Het is immers de Poortwachter van de WIA. 
Doel is om door middel van een actieve begeleiding te voor-
komen dat er een beroep moet worden gedaan op een arbeid-
songeschiktheidsuitkering. 
En de WIA is een inkomensverzekering, waarvoor de werknemer 
van zijn salaris premies afdraagt voor de algemene ‘uitkering-
spot’.
Een inkomensverzekering keert uit op het moment dat duidelijk 

Ook dit is een aandachtspunt. 
Gangbaar is dat iemand in de systemen hersteld wordt gemeld 
als hij het volledige aantal uren aanwezig is op het werk. Dit 
zien wij ook vaak terug in de adviezen van een bedrijfsarts, en 
daar plaatsen wij kanttekeningen bij.

is dat de beperkingen (voortkomend uit ziekte of gebrek) gevol-
gen hebben voor de inkomenspositie van een werknemer. 

In de 104 weken waarop de WvP van toepassing is, is het zaak 
om duidelijk in kaart te brengen wat de financiële consequen-
ties voor een werknemer met beperkingen zijn. Ook hier is de 
loonwaarde van groot belang. Een actuele loonwaarde (= de 
werkelijke waarde van de werkzaamheden die iemand geduren-
de de aanwezige uren verricht) en de ontwikkelingen daarin 
dient dan te worden afgezet tegen de volledige omvang van het 
eigen werk (= maatman = werkzaamheden, uren en loon). Het 
verschil in verdienvermogen bepaalt dan de mate van herstel. 

Je geeft zo aan de organisatie èn de werknemer een realistisch 
beeld van de situatie en de noodzaak om andere gerichte acties 
te ondernemen.

Denk maar aan situaties waarin iemand voortvarend in uren 
opbouwt, maar op het moment dat je diegene hersteld zou 
moeten melden, wordt duidelijk dat de waarde van de inzet 
eigenlijk niet 100% is. Dit zorgt van voor de situaties waarin 
iemand nog tussen de 1 en 10% ziek blijft staan en waarvan het 
UWV vaak aangeeft dat er al eerder een hersteld melding had 
moeten plaats vinden en de aanvraag niet in behandeling wordt 
genomen of als minder dan 35% wordt beoordeeld en dit niet 
overeenkomt met de actuele situatie.
De oorzaak ligt dan in het niet duidelijk communiceren over de 
loonwaarde.

Dit zijn ook vaak situaties die veel verzuim kenmerken met 
telkens meer dan 28 dagen ertussen en nooit een optimale 
inzet. 

Werken met een loonwaarde lijkt een verzuimsituatie te rekken, 
maar kan ook sneller inzicht geven in het uiteindelijke verdien-
vermogen van een werknemer en maakt het praten over het 
vervolg (financiële consequenties) concreter en misschien wel 
makkelijker.

T: 085-2500 747           E: info@pwec.nl           W: www.pwec.nl           KvK: 62550101

Tip 6: Let goed op wanneer je een 
werknemer (definitief) hersteld meldt

Geschikt  voor eigen werk

Loonwaarde

Uren

Soorten meldingen van herstel
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Waarom is dit voor ons een belangrijk aandachtspunt?
Zoals al in het begin is aangegeven, heeft de WvP een directe 
relatie met de WIA. Het is immers de Poortwachter van de WIA. 
Doel is om door middel van een actieve begeleiding te voor-
komen dat er een beroep moet worden gedaan op een arbeid-
songeschiktheidsuitkering. 
En de WIA is een inkomensverzekering, waarvoor de werknemer 
van zijn salaris premies afdraagt voor de algemene ‘uitkering-
spot’.
Een inkomensverzekering keert uit op het moment dat duidelijk 

is dat de beperkingen (voortkomend uit ziekte of gebrek) gevol-
gen hebben voor de inkomenspositie van een werknemer. 

In de 104 weken waarop de WvP van toepassing is, is het zaak 
om duidelijk in kaart te brengen wat de financiële consequen-
ties voor een werknemer met beperkingen zijn. Ook hier is de 
loonwaarde van groot belang. Een actuele loonwaarde (= de 
werkelijke waarde van de werkzaamheden die iemand geduren-
de de aanwezige uren verricht) en de ontwikkelingen daarin 
dient dan te worden afgezet tegen de volledige omvang van het 
eigen werk (= maatman = werkzaamheden, uren en loon). Het 
verschil in verdienvermogen bepaalt dan de mate van herstel. 

Je geeft zo aan de organisatie èn de werknemer een realistisch 
beeld van de situatie en de noodzaak om andere gerichte acties 
te ondernemen.

Denk maar aan situaties waarin iemand voortvarend in uren 
opbouwt, maar op het moment dat je diegene hersteld zou 
moeten melden, wordt duidelijk dat de waarde van de inzet 
eigenlijk niet 100% is. Dit zorgt van voor de situaties waarin 
iemand nog tussen de 1 en 10% ziek blijft staan en waarvan het 
UWV vaak aangeeft dat er al eerder een hersteld melding had 
moeten plaats vinden en de aanvraag niet in behandeling wordt 
genomen of als minder dan 35% wordt beoordeeld en dit niet 
overeenkomt met de actuele situatie.
De oorzaak ligt dan in het niet duidelijk communiceren over de 
loonwaarde.

Dit zijn ook vaak situaties die veel verzuim kenmerken met 
telkens meer dan 28 dagen ertussen en nooit een optimale 
inzet. 

Werken met een loonwaarde lijkt een verzuimsituatie te rekken, 
maar kan ook sneller inzicht geven in het uiteindelijke verdien-
vermogen van een werknemer en maakt het praten over het 
vervolg (financiële consequenties) concreter en misschien wel 
makkelijker.

Wegvallen van bijvoorbeeld een ploegendienst, is al verlies ten 
opzichte van het inkomen waarover de werknemer premies 
heeft betaald. 

“100% hersteld = 100% het eigen werk met 
100% loonwaarde weer kunnen doen (zonder 
aanpassingen die invloed hebben op het 
salarisniveau). “
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 Een vervroegde WIA (met een verwachte volledige arbeidson-
geschiktheid en ontbreken van herstel, dus IVA) is mogelijk 
vanaf de 3e week na de ziekmelding. Dit betekent dan dat een 
IVA uitkering op  zijn vroegst vanaf de 13e week aan de orde 
kan zijn.
Veel arbodienstverleners denken dat het dan alleen zou kunnen 
gaan om medische beoordelingen, maar dat is onjuist.
Uitgaand van een WIA als een inkomensverzekering, kan er dus 
ook ‘arbeidsdeskundige gronden’ en een vervroegde WIA aan de 
orde zijn:
Dus als iemand zodanige klachten heeft dat er beperkte mogeli-
jkheden zijn en er geen herstel te verwachten is, maar er geen 
medische volledige arbeidsongeschiktheid (wettelijke criteria) 
aan de orde is, dien je het verlies aan verdienvermogen duideli-
jk te maken. Dat is een arbeidsdeskundig verhaal. 
Een dergelijke situatie betekent dus ook dat je geen spoor-2 
zou hoeven in te zetten en verder ook geen bedrijfsarts meer 
hoeft te bezoeken, zeker niet iedere 6 weken…. Want verbeter-
ing is toch uitgesloten..?!

Wees je ervan bewust dat de aanvraag door een werknemer zelf 
moet worden gedaan. Het is daarbij dus belangrijk dat deze ook 
het belang en het voordeel van een dergelijke aanvraag ziet. 

De Wet verbetering Poortwachter is eigenlijk de opvolger van 
de ziektewet en geldt alleen voor werknemers met een (tijdelijk 
of vast) dienstverband. In plaats van de overheid is in de WvP 
de werkgever wettelijk verplicht om de werknemers gedurende 
2 jaar door te betalen en te begeleiden bij de re-integratie.

De WvP is de Poortwachter van de WIA. Dit is de arbeidsonges-
chiktheidswet waarmee een werknemer te maken krijgt als er 
na 2 jaar nog steeds niet (volledig) kan worden gewerkt als 
gevolg van ziekte of gebrek (dus medische gezondheidsklacht-
en). 
Belangrijk bij zowel de WvP als de WIA is het inkomen. De WIA 
is een inkomensverzekering. Als iemand werkt (dus een con-
tract heeft) betaalt hij/zij over het salaris dat wordt verdient 
verzekeringspremies voor de sociale verzekeringen waaronder 
de WIA. En op het moment dat het werk vanwege gezondheid-
sklachten niet meer kan worden gedaan, kun er recht bestaan 
op een uitkering. 

Maar deze uitkering krijg je niet zomaar. Er wordt door het UWV 
wel eerst gekeken of iemand er recht op heeft, onder andere:

 Is er lang genoeg gewerkt (en dus ook premies betaald)?

 Is er alles aan gedaan om werk te houden (en is het niet  
 meer werken niet de schuld van de werknemer)?

Er wordt dan ook gekeken hoe lang er recht is op een WIA 
uitkering.

Het UWV beoordeelt of het inkomensverlies meer dan 35% is 
ten opzichte van het loon dat een werknemer verdient met de 
werkzaamheden die tot aan de eerste arbeidsongeschiktheids-
dag (= 1e ziektedag in het kader van de WvP) zijn uitgevoerd. 
Voor het berekenen van het inkomensverlies wordt er uitge-
gaan van de gezondheidsklachten waar iemand last van heeft. 
Het hebben van klachten betekent niet automatisch dat iemand 
een (volledige) uitkering krijgt. De arts van het UWV vertaalt de 
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Tip 7: Een aanvraag Vervroegde WIA kan al 
vanaf 3 weken ziekte worden gedaan
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gezondheidsklachten in een functionele mogelijkheden lijst 
(FML) en geeft hiermee de belastbaarheid aan.

En dan kijkt de arbeidsdeskundige van het UWV naar wat 
iemand nog kan verdienen in bestaande functies in Nederland 
(ondanks de klachten die er zijn). En als dat kan wordt er gekek-
en naar het loon dat er in theorie zou kunnen worden verdiend. 
Deze verdiensten worden vergeleken met het loon waarover de 
premies zijn betaald (= de maatman).  
Het verschil is bepalend voor het wel of niet krijgen van een 

arbeidsongeschiktheidsuitkering en de hoogte daarvan. 
Overigens: Het hebben van een arbeidsongeschiktheidsuitker-
ing betekent niet dat er niet hoeft te worden gesolliciteerd, 
want het blijft een verplichting om te zoeken naar een pas-
sende baan en dus een mogelijkheid om inkomen te genereren. 

Er is pas sprake van een volledige arbeidsongeschikt als iemand 
op basis van de klachten een inkomensverlies heeft van 80% of 
meer.
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Voorbeeld: 
de bedrijfsarts adviseert een bedrijfsmaatschappelijk werker. 
Kosten voor werkgever. De interventie werkt niet zoals de 

Een belangrijk aspect om over na te denken voorafgaand aan 
gesprekken met arbodienstverleners.
Een bedrijfsarts en/of een casemanager zijn onderdeel van een 
organisatie die veelal ook andere professionals in dienst 
hebben. Het is bij voorgestelde interventies altijd van belang 
om ook te vragen naar mogelijkheden om dit via reguliere 
circuits (bv vanuit de basisverzekering van de werknemer) te 
kunnen regelen. Dit bespaart geld. 

Het gehoorde argument dat dit qua verwijzing via de huisarts 
dan lang duurt, is minder valide, omdat een bedrijfsarts ook 
kan verwijzen naar een dergelijke hulpverlener.  En dan valt het 
dus onder de verzekering en zijn de kosten (behalve misschien 
het vergoeden van een eigen risico) niet voor de werkgever. 

En besteed ook aandacht aan de aard van de interventie. Als 
een bedrijfsarts bijvoorbeeld een professional adviseert en de 
kosten voor de werkgever zijn, is het zaak dat het helder is 
waarom jij als werkgever moet betalen en het niet via een 
ziektekostenverzekering kan en je moet ook zeker weten dat je 
betaalt voor de geadviseerde interventie.

bedrijfsarts had gehoopt. En dan blijkt bij navraag dat het dus 
geen bedrijfsmaatschappelijk werker was, maar een coach.  
Wees dan ook zo om de arbodienstverlener daarop aan te 
spreken en kosten terug te vragen.

Als werkgever ben je ook verantwoordelijk voor de inzet van de 
geadviseerde interventies. Kritische vragen mag je blijven 
stellen en als je binnen het eigen netwerk professionals kent 
die meer vertrouwen wekken, zet die dan in.
Vergeet niet ook verzekeringspolissen (verzuim en WIA bv) na te 
kijken omtrent vergoedingen en co-financieringen. 

Tip: 
Het kan zijn dat een werknemer zich zorgen maakt over de 
betaling van het eigen risico als de interventie vanuit de ziekte-
kostenverzekering zal worden betaald. En dat dit een bele-
mmering vormt bij het starten met de behandeling of begelei-
ding. 
Bedenk dan dat het goedkoper is om dit eigen risico te 
vergoeden dan een hele interventie.

“Zorg dat het helder is waarom jij als 
werkgever moet betalen en waarom het niet 
via een ziektekostenverzekering kan”
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Tip 8: Zet interventies in via reguliere 
circuits!
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Eigenlijk werken de meeste arbodienstverleners ten aanzien 
van de tariefstelling hetzelfde: je betaalt een bedrag per 
medewerker per jaar. 
Dus eigenlijk betaal je ook voor die medewerkers die niet of 
nooit ziek worden. De meeste arbodienstverleners registreren 
vooraf alle werknemers in hun systeem. In het kader van de 
AVG zou je je ook af kunnen vragen of dit wel kan. Als arbod-
ienst heb je alleen te maken met die mensen die van de dienst-
verlening gebruik maken. 

Ook zou je in dit kader vraagtekens kunnen zetten bij een 
dwingende advisering vanuit een verzekeraar ten aanzien van 
een arbodienstverlener. Dit zou een keuze van de organisatie 
moeten zijn, omdat de dienstverlening dient aan te sluiten bij 

de begeleidingsbehoefte die er is vanuit de werkgever en zijn 
werknemers. 
Hoe wil je de zaken geregeld hebben, passend bij de organisa-
tiecultuur en het Poortwachter-kennisniveau binnen de organi-
satie. Denk hierbij vooral aan de intentie van de wet- en regel-
geving: vinkjes zetten kun je zelf ook…. Wat heb je nodig om het 
‘goede’ te doen?

Tip: 
er zijn medewerkers die niet meer onder de WvP vallen…. En 
dus niet verzekerd hoeven te worden (Weet waar je geld laat 
liggen!)

Ben je na het lezen van deze tips nog steeds ten einde raad? 

Laat ons dan je helpen via een GRATIS Skype gesprek!

Tip 9: Betalen voor medewerkers die niet 
of nooit ziek worden kan een dure aangele-
genheid zijn 
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Over PWEC
Wij delen al jaren onze kennis omtrent de WvP in kennissessies 
voor werkgevers en merken telkens weer dat de algemene 
opvatting is dat deze wetgeving gericht is op het voorkomen 
van een sanctie door het UWV. Heel bijzonder eigenlijk als je 
bedenkt dat het UWV de verzekeringsinstantie is van de overhe-
id die moet beoordelen of werkgever en werknemer zich wel 
gedragen hebben zoals de wet dit van hen vraagt ter voor-
koming van het doen van een beroep op de algemene middelen 
(= een arbeidsongeschiktheidsuitkering).

Van een kennisdeler zijn wij geleidelijk ook een arbodienstver-
lener geworden met een door onszelf ontwikkeld verzuimsys-
teem, waarin alle betrokkenen de rol hebben die wettelijk bij 
hen hoort. Dus vanuit de intentie van de wet met oog voor de 
‘verplichte vinkjes’. 
De bovenstaande punten kosten geld als je er niet alert op bent 
en er is veel dat je als werkgever en werknemer zelf kunt doen, 
maar dat moet je wel weten. Wij zijn een verlengstuk van de 
organisatie en faciliteren jullie regie op verzuim: de verant-
woordelijkheid daar waar hij wettelijk hoort.

Hoe maak je nu een keuze tussen al die aanbieders? 
Als je naar de kosten gaat kijken, wordt dit erg moeilijk. Iedere 
arbodienstverlener heeft zijn eigen verdienmodel. Je vergelijkt 
eigenlijk appels met peren.
Als je wilt vergelijken, dan moet je nagaan wat je zelf kwijt bent 
aan de huidige arbodienstverlener en vervolgens geef je aan de 
‘toekomstige’ arbodienstverlener jouw geanonimiseerde verzui-
mgevallen door. 

Financiën zijn natuurlijk altijd belangrijk maar ondergeschikt 
aan de kwaliteit van de dienstverlening en het behaalde resul-
taat . Maar stel jezelf ook de volgende vragen:

 Word ik als werkgever betrokken of krijg ik alleen maar  
 een verslagje en that’s it?

 Word ik voldoende geïnformeerd zodat ik als werkgever  
 mijn bijdrage kan leveren en kan handelen conform   
 hetgeen wettelijk van mij wordt verwacht?

 Ben ik vrij in de keuze van interventiepartijen of bepaalt  
 de verzekeraar dit?

 Vanaf welke ziektedag start de arbodienstverlener (1e   
 dag of bv vanaf de 6e week?)

 Krijg ik concrete hulp in een verzuimsituatie of blijft alles  
 op afstand (telefonisch)?
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PWEC een alternatief?
In deze whitepaper krijg je een kijkje achter de schermen van 
de manier waarop wij aankijken tegen de Wet verbetering 
Poortwachter en de intentie van deze wet in relatie tot de 
verantwoordelijkheden van werkgever èn werknemer.

Wij vormen met onze aanpak zeker een reëel alternatief voor 
die organisaties die regie op verzuim willen realiseren in combi-
natie met een ‘gezond werkklimaat’ voor werknemers. Waarmee 
dan ook de combinatie met duurzame inzetbaarheid en het 
bespreken van ‘levensloopstress’ (recent door arbodiensten 
geïntroduceerd begrip) is gemaakt.

Nieuwsgierig of wij een passend alternatief zouden kunnen 
zijn?

Geïnteresseerd in onze dienstverlening en kennis? 
Benieuwd wat wij zouden kunnen betekenen in lastige verzuim-
casussen?

Wij delen ons enthousiasme voor de WvP en onze kennis 
hierover meer dan graag!
Wees welkom!
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Sinds 1994 ben ik werkzaam als arbeidsdeskundige. Heb mijn 
opleiding en eerste werkervaring opgedaan bij het GAK (een 
voorloper van het UWV). Als intercedente bij Randstad kreeg ik 
veel mensen aan mijn bureau die als gevolg van de WAO-her-
keuringen ineens weer aan het werk moesten. En omdat ik 
persoonlijk vond dat de voorlichting aan deze mensen vanuit 
het Gak anders zou kunnen heb ik gesolliciteerd.
Deze GAK-basis zorgt er overigens voor dat ik tot recent ook bij 
het UWV als arbeidsdeskundige in tijdelijke klussen heb gew-
erkt, waardoor ook de kennis van de beoordelingskant actueel 
blijft. 

In mijn werk als arbeidsdeskundige realiseer ik mij telkens wat 
de kaders zijn waarbinnen mijn ondersteuning wordt gevraagd: 
het faciliteren van werkgever en werknemer bij het nemen van 

de juiste stappen ten aanzien van rechten en plichten in het 
kader van de WvP. 
Het uitleggen van wet- en regelgeving in jip-en-janneke-taal is 
‘mijn ding’. 
Belangrijk omdat het financiële belang van het hebben en 
houden van (aangepast) werk bij ziekte vaak naar de achter-
grond verdwijnt bij een werknemer (en zijn sociale omgeving). 

Het delen van kennis vind ik leuk en met name als het interac-
tief kan. 
Als arbeidsdeskundige word ik door werkgevers vaak in gezet in 
vastgelopen verzuimcasussen en ben ik een expert in bedenken 
van creatieve oplossingen op basis van de intentie van de wet. 
Het zetten van ‘vinkjes om de vinkjes’ zie ik niet als mijn 
toegevoegde waarde. 

Over Katja
Sinds 2013 ben ik samen met Sandra Tromp het PoortWachter 
Expertise Centrum gestart en op verzoek van onze klanten 
hebben wij ons in de afgelopen jaren ontwikkeld tot een 
landelijke arbodienstverlener. 
Al onze ervaringen hebben ertoe geleid dat wij op basis van de 
INTENTIE van de WvP een verzuimsysteem hebben ontworpen 
en gebouwd dat de werkgever en werknemer faciliteert bij de 
eigen regie op verzuim. Dit systeem vormt nu de basis voor 
onze arbodienstverlening, waarbij wij de uitleg aan alle medew-
erkers bij de start van de dienstverlening voor onze rekening 
nemen. Ik sta dan figuurlijk op de ‘zeepkist’

Mijn rol is in de loop van de tijd ook meer verschoven naar die 
van sparringpartner ten aanzien duurzame inzetbaarheid en 
een actief verzuimbeleid binnen organisaties.  

Helpen bij het ‘zelf doen’ en het bevredigend oplossen van 
moeilijke situaties… daar word ik blij van!
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