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Workshop Arbeidsongeschiktheid en Verzuimbegeleiding
Agenda

1. Wat is ziekte?

2. Welke functionarissen spelen een rol bij verzuim? (werkgever/ arbodienst/ 
casemanager/arboarts/medewerker)

3. Afwezigheid van werk: ongeoorloofd verzuim?

4. Verplichting tot opvolgen controlevoorschriften

5. Niet naleving controlevoorschriften = ontslag op staande voet?

6. Loon bij ziekte, re-integratieverplichtingen en sanctioneringsmogelijkheden

7. Preventie: Arbocatalogus, RI&E, STECR-Werkwijzer Arbeidsconflicten (bij conflicten op de 
werkvloer)

8. Duurzame inzetbaarheid

9. Langdurige arbeidsongeschiktheid & slapend dienstverband en de Compensatiewet 
transitievergoeding
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Wanneer is er 
eigenlijk sprake 

van arbeids-
ongeschiktheid?

Wanneer is sprake van “ziekte” bij een werknemer?

• Ziek is een medewerker die door een lichamelijk of 
geestelijk gebrek (handicap) niet meer in staat is het 
werk te doen dat hij geacht wordt te verrichten

• Ongeschiktheid tot verrichten van de bedongen 
arbeid ten gevolge van ziekte, zwangerschap of 
bevalling

• Werkgever heeft ex art. 7:658a een re-
integratieplicht. Deze plicht kan zowel binnen de 
eigen organisatie (eerste spoor) zijn als extern, bij een 
andere werkgever (tweede spoor): alles om 
werknemer weer aan het werk te krijgen
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Kort, middellang  
en langdurig 

verzuim

Kort ziekteverzuim> duurt enkele dagen, minder dan 
een week.

Middellang ziekteverzuim duurt wat langer. Over het 
algemeen iets langer dan een maand: 42 dagen.

Langdurig ziekteverzuim: langer dan 42 dagen.

Bij dreigend langdurig ziekteverzuim moet er een re-
integratiedossier opgesteld zijn waarin elke stap van het 
re-integratieproces wordt vastgelegd.
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Welke 
functionarissen 

spelen een rol bij 
verzuim?

Werkgever/ manager/HR

Arbodienst

Casemanager

Arboarts/ bedrijfsarts

Medewerker
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Werkgever/ 
Manager

De ziekmelding werknemer start bij de werkgever/ 
leidinggevende/HR.

Uit interesse zal gevraagd worden wat er is, echter… er 
gelden wat spelregels:

• Strikt genomen mag de werkgever niet vragen naar de 
aard van de klachten;

• Wel naar de vermoedelijke duur van verzuim (ivm
vervanging) en adresgegevens als werknemer ergens 
anders zit;

• Werkgever mag niet vragen naar de mate van 
arbeidsongeschiktheid en de werkzaamheden die de 
werknemer denkt nog wel te kunnen doen. Daarvoor 
is de Arboarts/bedrijfsarts.

De Wet Verbetering Poortwachter vereist een actieve rol 
van werkgever. Het is een inspanningsverplichting, geen 
resultaatsverplichting.
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Werkgever/
Manager 

VRAGEN

Hoe ga ik als werkgever om met een zieke werknemer?

Hoe vervul ik dan die actieve rol? 

Wat moet ik wel doen en wat vooral niet?
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Werkgever/ 
Manager

ANTWOORDEN

De eerste contactmomenten beter belangstellend (hoe is het?), en 
niet te sturend. Probeer wel een vervolg (bel)afspraak/ 
contactmoment te plannen met werknemer, bijvoorbeeld later in de 
week.

Het is immers niet aan jou als werkgever een oordeel te vellen over 
de arbeidsongeschiktheid. Dat zal de Arboarts moeten doen. Dus bij 
twijfel zal je snel de afspraak bij de Arboarts geregeld moeten 
hebben, zodat de medewerker daar langs kan gaan. 

Het oordeel van de Arboarts (in een rapport) gaat jou als werkgever 
helpen de re-integratie op gang te brengen. Bijvoorbeeld door te 
stellen dat de werknemer zoveel uren weer kan re-integreren, of 
een koffiemoment in te plannen met werkgever.
Maar let op: als de Arboarts oordeelt dat de werknemer inderdaad 
op dit moment arbeidsongeschikt is - en bijvoorbeeld even geen 
contact aankan - houd even wat afstand.
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Onderdelen 
re-integratie

dossier

• Werkgever meldt ziekmelding binnen een week bij 
de arbodienst

• Probleemanalyse op te stellen door de Arboarts, 
uiterlijk in de zesde ziekteweek

• Plan van aanpak (week 8) op te stellen door 
werkgever en werknemer samen

• Eerstejaarsevaluatie (week 52)

• Actueel oordeel wordt gedaan door Arboarts in 
week 91

Pak je rol als werkgever, zorg voor een goede 
verzuimregistratie.

Rond de 52e week is er een beoordeling van het re-
integratiedossier, waarin werkgever en werknemer 
eventueel nieuwe afspraken maken over de re-
integratiedoelen voor het tweede ziektejaar.
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Plan van Aanpak

Plan van Aanpak: belangrijk document op te stellen in 
week 8.

Als de werknemer lang ziek blijft, moet de arbodienst 
een advies opstellen met betrekking tot herstel-en 
werkhervattingsmogelijkheden. Met dit advies stelt 
werkgever (samen met werknemer) een schriftelijk plan 
van aanpak op dat periodiek wordt geëvalueerd.
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Tweede Spoor

De werkgever heeft de verantwoordelijkheid om de 
arbeidsongeschikte werknemer te re-integreren in 
eigen werk of ander werk binnen de onderneming. 

De inspanningen gaan nog verder: indien het niet lukt 
de werknemer te laten re-integreren in zijn/haar eigen 
werkzaamheden, moet de werkgever activiteiten 
inzetten (en ook goed kunnen aantonen dat dit is 
gedaan) die gericht zijn op een passende functie buiten 
de eigen organisatie> schakel op tijd een extern re-
integratiebureau in!
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Aanvraag 
WIA-beoordeling

Na twee jaar ziekte kan een werknemer in aanmerking 
komen voor een WIA-uitkering. Hiervoor moet het re-
integratieverslag in week 85 worden ingediend met alle 
inspanningen die zijn geleverd en alle activiteiten 
gericht op re-integratie. 

Daarvoor heeft werkgever een arbeidsdeskundige 
beoordeling laten uitvoeren door de arbodienst 
(uiterlijk 8e maand).
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Medische
gegevens 
via UWV

Vanaf 1 januari 2022 mag het UWV geen medische 
gegevens meer delen met werkgevers, ook niet als de 
werknemer ermee instemt. Als de werkgever een 
advocaat of arts heeft gemachtigd, dan mag het UWV 
de medische gegevens delen. De gemachtigde mag de 
medische gegevens dan echter niet delen met de 
werkgever.
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Wat zijn de 
belangrijkste 

taken Arbodienst?

Kerntaak is ondersteuning werkgever bij hun arbobeleid 
en verzuimbeleid

1. Verzuimbegeleiding

De Wet Verbetering Poortwachter geeft immers aan dat de 
bedrijfsarts bij dreiging van langdurig ziekteverzuim binnen 
zes weken een Probleemanalyse en advies moet opstellen. 
Op basis hiervan moeten werkgever en werknemer 
een Plan van Aanpak maken voor de re-integratie.

2. Beperken van de arbeidsrisico’s

Een van de wettelijk verplichte instrumenten om verzuim 
te voorkomen is het in kaart brengen van de 
arbeidsrisico's. Dat doet de werkgever met een Risico-
inventarisatie-en Evaluatie (RI&E).
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Wat doet de 
Casemanager?

Een casemanager begeleidt en volgt het re-
integratieproces namens de werkgever en is 
het aanspreekpunt voor de werknemer. Daarnaast geeft 
deze advies en zorgt ervoor dat alle partijen op tijd 
doen wat ze moeten doen. 

Kleinere werkgevers huren ze in, meestal via 
de arbodienst. Maar het kan ook een leidinggevende zijn 
of een collega. Zowel werkgever als werknemer kunnen 
bij de casemanager terecht als de afspraken niet lopen 
zoals afgesproken.  
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Ziekte en positie 
van de 

bedrijfsarts/ 
Arboarts

• Bij ziekte werknemer is werkgever wettelijk verplicht 
om de bedrijfsarts in te schakelen. 
De bedrijfsarts kan zich bezig houden met: begeleiding 
en arbeidsintegratie, periodiek gezondheidskundig 
onderzoek, uitvoeren van aanstellingskeuringen, 
ziekteverzuimbeleid en preventie alsmede risico-
inventarisatie en -evaluatie (RI&E).

• Verschil bedrijfsarts/Arboarts: bedrijfsarts heeft meer 
bevoegdheden. 
Een Arboarts is een basisarts zonder verdere 
specialisatie (BIG-register) en mag iemand niet 
doorverwijzen naar een specialist, een bedrijfsarts wel. 
Verzuimbegeleiding ligt bij bedrijfsarts, die kan 
delegeren aan Arboarts.

• De bedrijfsarts wordt geacht zelfstandig en 
onafhankelijk te zijn.
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Geheimhouding 
bedrijfsarts/ 

Arboarts

• Geheimhoudingsplicht. 

• Gesprekken zijn vertrouwelijk tussen arts en werknemer. 
Zonder toestemming werknemer kan de arts niet 
verklaren tegenover werkgever, huisarts of specialist.

Maar:

• Toch geen volledige geheimhouding…..…: 

• Advies geven aan de werkgever over passende arbeid, 
inzetten mediation, en de te volgen therapie en of 
partijen voldoen aan hun re-integratieverplichting. 
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Wat zijn de 
verplichtingen en 

taken van de 
medewerker? 

• Werknemer zal niet alleen maatregelen en voorschriften 
van de werkgever moeten naleven, maar ook die van een 
door de werkgever aangewezen deskundige, zoals de 
arbodienst. Voorbeelden van een maatregel of voorschrift 
zijn het aanbieden van een cursus, om-/bijscholing, 
werkplekaanpassing, mediation in conflictsituaties.

• Werknemer zal actief moeten meewerken aan zijn/haar 
herstel. Dat kan ook betekenen dat tijdelijk ander passend 
werk gedaan moet worden;

• De Wet Verbetering Poortwachter kent wederzijdse 
verplichtingen. Als de werkgever van mening is dat de 
werknemer onvoldoende meewerkt aan zijn/haar re-
integratie, kan er een loonsanctie opgelegd worden. 
Daarover later meer…
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Afwezigheid van werk:
ongeoorloofd verzuim? 

(1)

Wat nou als de werkgever van oordeel is dat 
de werknemer niet (meer) arbeidsongeschikt 
is en dat er gere-integreerd kan worden, 
terwijl de werknemer meent nog wel 
arbeidsongeschikt te zijn?  
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Afwezigheid van werk:
ongeoorloofd verzuim? 

(2)

• In die gevallen kan de werknemer een 
deskundigenoordeel aanvragen bij het 
UWV. Dit oordeel richt zich op re-
integratie. 
Wettelijk verplicht voor werknemer bij 
eventuele loonvordering bij de rechter na 
opschorting door werkgever;

• Ook is het mogelijk dat de werknemer een 
oordeel overlegt van een andere 
bedrijfsarts, een second opinion. Dit is een 
eigen advies, dus geen reactie op het 
advies van de bedrijfsarts werkgever. Deze 
krijgt het advies in te zien en kan dit 
overnemen in zijn eigen advisering;
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Afwezigheid van werk: 
ongeoorloofd verzuim? 

(3) 

Werkgever moet in beginsel bewijzen dat de 
werknemer niet ziek is. Het inhouden van 
loon zal eerder een passende maatregel zijn 
tegen vermeend ongeoorloofd 
ziekteverzuim/afwezigheid van werk dan 
(bijvoorbeeld) een ontslag op staande voet.
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De medewerker 
en het UWV 

deskundigen-
oordeel (1) 

Terug naar het deskundigenoordeel:

Waarover geeft UWV onder meer een oordeel?

• Kan werknemer volledig zijn/haar eigen werk doen?

• Heeft werknemer genoeg gedaan aan re-integratie?

• Is het aangepaste eigen werk, of ander werk passend?

• Heeft werkgever genoeg gedaan voor de re-integratie?
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De medewerker 
en het UWV 

deskundigen-
oordeel (2)  

Het doel van het oordeel is dat partijen het re-integratietraject weer 
oppakken. 

Het oordeel is niet bindend. 

Het aanvragen van een deskundigenoordeel is wettelijk verplicht gesteld 
als een werknemer in een juridische procedure doorbetaling van loon 
tijdens ziekte vordert omdat de werkgever geen loon meer betaalt, 
bijvoorbeeld omdat de werkgever het standpunt inneemt dat de 
werknemer onvoldoende meewerkt aan zijn re-integratie. 

Maar ook zónder deze discussie kan het wel eens handig zijn als 
werkgever bij het UWV een deskundigenoordeel aanvraagt. Bijvoorbeeld 
tegen het einde van het eerste ziektejaar van een langdurig 
arbeidsongeschikte werknemer. De insteek is dan het vragen van een 
deskundigenoordeel over de re-integratie inspanningen van de 
werkgever in het eerste ziektejaar, meer concreet of het UWV deze als 
voldoende kwalificeert. 

Beoordeelt het UWV de re-integratie activiteiten in het eerste ziektejaar 
als voldoende, dan is dat een goed overgangsrapport naar het tweede 
ziektejaar. Worden de re-integratie activiteiten als onvoldoende 
beoordeeld, dan kan er nog herstel plaatsvinden.
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De medewerker 
(verschillende 

begrippen 
arbeids-

ongeschiktheid)

Verschillende begrippen tijdens de arbeidsongeschiktheid die op 
de werknemer en zijn/haar re-integratie betrekking hebben:

• Arbeidstherapie: dit is een maatregel. Nog geen 
werkhervatting in de bedongen arbeid of passende arbeid. 
De arbeid zal nauwelijks loonwaarde hebben. Vaak en korte 
periode "om er weer in te komen" voor werknemer;

• Passende arbeid: de arbeid die, gelet op het 
arbeidsverleden, opleiding en gezondheid aan de 
werknemer, opgedragen kan worden. Passende arbeid is dus 
niet de bedongen arbeid van werknemer;

• Tweede spoor. Als werkhervatting in de eigen of aangepaste 
functie binnen werkgever niet meer kan, dan moet de 
werkgever zoeken buiten het eigen bedrijf.
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Verplichting tot opvolgen controlevoorschriften

• Werkgever heeft het recht om de zieke werknemer te “controleren”.

• Werkgever dient hier “redelijke controlevoorschriften” voor op te stellen.

• Deze kunnen zijn: het opvolgen van instructies van de bedrijfsarts, de bereikbaarheid 
van werknemer tijdens ziekte en de praktische regeling bij het ziekmelden. Deze 
controlevoorschriften kunnen worden vastgelegd in een verzuimprotocol of 
personeelshandboek.

• Werknemer is verplicht om mee te werken aan zijn re-integratie ex art. 7:660a BW. Het 
is een wederzijdse inspanning waarbij de werkgever (loon)prikkels mag afgeven als de 
werknemer niet meewerkt.
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Niet naleving controle 
voorschriften = ontslag 

op staande voet? 

• In rechtspraak is uitgemaakt dat de enkele 
weigering van een werknemer de door de 
werkgever vastgestelde redelijke 
voorschriften omtrent controle bij 
ziekteverzuim na te leven niet een 
dringende reden in de zin van artikel 7:677 
lid 1 BW oplevert. En dus geen ontslag op 
staande voet rechtvaardigen.

MAAR: 

• de Hoge Raad (de hoogste rechter) heeft 
echter ook bepaald dat dit niet uitsluit dat 
de niet-naleving van de bedoelde 
voorschriften gepaard gaat met andere 
feiten en omstandigheden die, in 
onderlinge samenhang, wél het oordeel 
wettigen dat een zodanige dringende 
reden aanwezig is.
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Loon bij ziekte, re-integratieverplichtingen en 
sanctioneringsmogelijkheden (1)

Werknemer dient te voldoen aan 
(redelijke) voorschriften van de werkgever 

en heeft (eveneens) re-
integratieverplichtingen. 

Werknemer heeft het recht op 70% 
(contractueel en op basis van CAO kan 

boven dit percentage worden 
overeengekomen) van zijn ‘naar 

tijdruimte vastgestelde’ loon voor een 
periode van 104 weken (buiten een 
loonsanctie derde ziektejaar om) of 

eerder indien de arbeidsovereenkomst is 
geëindigd (bepaalde tijd contract).
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Loon bij ziekte, re-integratieverplichtingen en 
sanctioneringsmogelijkheden (2)

• Echter, indien werknemer de re-integratieverplichtingen (bijv. De 
controlevoorschriften) niet naleeft, heeft de werkgever sanctioneringsmogelijkheden.

• Werkgever heeft een belang bij re-integratie, want bij een slecht re-integratiedossier 
kan een loonsanctie derde ziektejaar worden opgelegd door UWV. Dit betekent 
verlenging ontslagverbod bij ziekte en nog een jaar de verplichting te re-integreren!
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Loon bij ziekte, re-integratieverplichtingen en 
sanctioneringsmogelijkheden (3)

• Werkgever kan ervoor kiezen om het loon op te schorten dan wel stop te zetten. Beide 
opties kennen een belangrijk verschil: 

• Loonstop/loonsanctie: geen recht op loon als:
> de ziekte door opzet werknemer is veroorzaakt;
> werknemer de genezing belemmert;
> werknemer zonder deugdelijke grond re-integratie weigert. Let op: eerst 
mededelen met reden en dan pas stopzetten.
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Loon bij ziekte, 
re-integratieverplichtingen en 
sanctioneringsmogelijkheden 

(4)

Loonopschorting: als de werknemer 
uiteindelijk wel voldoet, is alsnog het salaris 
met terugwerkende kracht verschuldigd. Vb: 
Niet voldoen aan controlevoorschriften/ 
verstrekken inlichtingen. In dat geval geen 
loonstop, wel opschorting.

Voor zowel loonstop als loonopschorting 
geldt een waarschuwingsplicht (van tevoren) 
en dit moet schriftelijk vastgelegd worden. 
En het is het 1 of het ander, en niet allebei.
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Preventie: Arbobeleid en Arbowet

De werkgever moet zorgen voor veilige en gezonde arbeidsomstandigheden. 
Van de werknemer wordt verwacht dat hij meewerkt aan het op een veilige manier 
benutten van deze omstandigheden en op een veilige manier zijn werkzaamheden 
verricht. Daarvoor is er verschillende regelgeving in het leven geroepen:

• Arbocatalogus> de Arbocatalogus Apotheken is specifiek opgesteld voor SBA en is ook 
op de website te vinden. Deze is goedgekeurd door de Inspectie SZW;

• RI&E> Iedere apotheek is verplicht een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) uit te 
voeren. Pas als je weet waar de risico’s liggen, kun je de juiste maatregelen nemen. Op 
de website van de SBA is de RI&E Openbare Apotheken te vinden, deze is gemaakt in 
nauwe samenwerking met werkgevers en werknemers in de branche;

• STECR> hoe om te gaan met arbeidsconflicten op de werkvloer?
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Arbocatalogus

Wat is het?

Werkgevers- en werknemersorganisaties maken in een arbocatalogus samen afspraken over 
de wijze waarop zij aan de doelvoorschriften in de arbowetgeving (gaan) voldoen. Alles ter 
bevordering van veilig werken. In arbocatalogi worden afspraken tussen werkgevers, 
werknemers(organisaties) in een bepaalde bedrijfstak neergelegd met betrekking tot 
arbeidsomstandigheden, preventie-en re-integratie. 

Bijvoorbeeld met beschrijvingen van technieken, praktische oplossingen, handleidingen en 
normeringen die bijdragen aan veilig en gezond werken en de risico’s zoveel mogelijk 
wegnemen voor werknemers.
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RI&E (Risico-Inventarisatie en -Evaluatie)

Een werkgever is wettelijk verplicht een arbobeleid te hebben. De Risico-Inventarisatie en -
evaluatie (RI&E) is hiervoor de basis.

In de RI&E brengt de werkgever alle arbeidsrisico’s binnen het bedrijf in kaart. Vervolgens 
wordt een plan van aanpak voor het beheersen van deze risico’s opgesteld. Het doel van de 
RI&E is om gezondheidsklachten en ongevallen te voorkomen. Dus minder ziekteverzuim.
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STECR-Werkwijzer Arbeidsconflicten 
(bij conflicten op de werkvloer)

• Ondanks geen formele juridische status, wel een belangrijk document voor hoe te 
handelen bij arbeidsconflicten. Veel organisaties (rechter, UWV) zien deze richtlijn als 
normstellend voor wat betreft de re-integratieverplichtingen. De bedrijfsarts volgt deze 
“werkwijzer” bij arbeidsconflicten op de werkvloer om de-escalerend te werken.

• Ook de bedrijfsarts zal dit document hanteren bij conflicten en indien noodzakelijk 
aanvullende maatregelen voorschrijven: een veelvoorkomende is de inzet van mediation.
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Duurzame inzetbaarheid werknemers (1)

Duurzame inzetbaarheid is het tot hun pensioen inzetbaar houden van mensen op de 
arbeidsmarkt. Het werkt preventief, dus voordat mensen wegens ziekte uitvallen. 

Met het stimuleren van een positieve leercultuur beschikken werkenden over de juiste 
kennis en kunnen ze inspelen op veranderingen binnen de organisatie, arbeidsmarkt en hun 
carrière.

Door rekening te houden met specifieke wensen en omstandigheden zijn werknemers 
bovendien gezonder, productiever en gemotiveerder om hun werk te doen.

Een win/win dus …
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Duurzame inzetbaarheid werknemers (2)

Manieren om duurzame inzetbaarheid te vergroten:

• Maatregelen op de werkvloer om veilig en gezond te kunnen werken;

• Bijscholing, cursussen en leren op de werkvloer stimuleren;

• Afspraken die zorgen dat iemand werk langdurig aankan, zoals een verlofregeling of het 
doen van minder belastend werk;

• Programma’s die werknemers geestelijk en lichamelijk vitaal houden, bijvoorbeeld gericht 
op het voorkomen van een burn-out of tegengaan van overgewicht;

• Vinden van passend werk voor mensen die deels arbeidsongeschikt zijn.

Kijk voor nog meer voorbeelden op de SBA HR-kennisbank ‘Duurzame inzetbaarheid in de 
apotheek’
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Langdurige arbeidsongeschiktheid & slapend 
dienstverband 

Na 104 weken eindigt de 
loondoorbetalingsverplichting van de 

werkgever. Bij beëindiging dienstverband 
via UWV met een ontslagvergunning 

heeft werknemer recht op een 
transitievergoeding. Het alternatief is de 

vaststellingsovereenkomst

Soms houden sommige werkgevers deze 
dienstverbanden “slapend”, zij beëindigen 

niet en hoeven daardoor geen 
transitievergoeding te betalen (en geen 

loon meer). Dit kan alsnog risico’s 
opleveren → De werknemer klopt weer 

aan om te komen werken.
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Slapende 
dienstverbanden en 
de Compensatiewet 

• Om de problematiek van de slapende dienstverbanden 
tegen te gaan is een fonds in het leven geroepen (de 
“Compensatiewet transitievergoeding”).

• Hiermee kunnen werkgevers van het UWV (gemaximeerde) 
compensatie verkrijgen voor de transitievergoeding 
betaald aan een werknemer na twee jaar ziekte. 
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Praktijk | Vragen? 



Bedankt!

Vragen of opmerkingen? Neem gerust contact op:

servicedesk@sbaweb.nl

En kijk voor meer informatie op onze website:

SBA Aanbod

SBA Academie

SBA Kennisbank
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