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Inleiding  
 

Het overheidsbeleid van de laatste 20 jaar is effectief geweest in het terugdringen van verzuim en 

arbeidsongeschiktheid. De jaarlijkse instroom is afgenomen van rond 100.000 gerechtigden in 2000 

(WAO) tot circa 40.000 nu (WIA). De aandacht moet echter uit blijven gaan naar verbeteringen in het 

stelsel.  

Het IBO (Inderdepartementaal beleidsonderzoek) heeft onderzocht hoe de arbeidsparticipatie van 

arbeidsongeschikten vergroot kan worden en dan met name van mensen in de WIA. Zo geeft 29% 

van de uitkeringsgerechtigden in de WGA 80-100 aan te kunnen werken als rekening gehouden 

wordt met hun gezondheidssituatie. Momenteel heeft (mede door de recessie in de afgelopen jaren) 

8% van deze groep een baan. Van de mensen die minder dan 80% arbeidsongeschikt zijn verklaard, 

heeft minder dan de helft betaald werk. Hier zit ook ruimte voor verbetering. Het belang van het 

hebben van betaald werk is groot. Dit betekent niet alleen een hoger inkomen voor mensen met een 

arbeidsbeperking, maar ook een actievere deelname aan de samenleving in bredere zin. Werk levert 

een positieve bijdrage aan de fysieke en mentale gezondheid van mensen.  

 

Kerncijfers uit het IBO-onderzoek 
 

 Er zijn nog steeds 550.000 mensen die in de WAO of WIA zitten. 

 Nog steeds wordt meer dan 50% van de instroom in de WIA veroorzaakt door instroom 

vanuit de Ziektewet (dus vangnetters). 

 70% van de 80-100 WGA-populatie zit in de 80-100 op arbeidsdeskundige gronden en is 

meestal laagopgeleid, 66% heeft geen startkwalificatie oftewel een minimum 

opleidingsniveau op MBO 2 niveau. Dit betekent dat onderwijs hoge prioriteit heeft. 

 De arbeidsparticipatie in de 35-80 groep is 43%. Dit is een logisch gevolg van het 

verdienmodel omdat bij het behalen van tenminste de helft van de resterende 

verdiencapaciteit de uitkeringsgerechtigde in aanmerking komt voor een hogere 

loonaanvulling. Bij de 80-100% groep is de financiële prikkel om te werken minder. Dan 

wordt in geval van werk 70% van inkomsten verrekend, anders dan in de 35-80% groep. Dat 

maakt werken voor de 80-100 WGA-groep minder aantrekkelijk. 

 In de crisistijd (2008 tot 2014) hebben werkgevers geselecteerd en is de arbeidsparticipatie 

van de arbeidsongeschikten gedaald. 

 Gevolg van de banenafspraak is dat de WIA-groep hierdoor meer buiten de boot valt. Zij 

tellen niet mee voor de quota en voor hen zijn geen subsidies zoals de loonkostensubsidie 

voor de personen in het doelgroepregister (banenafspraak) beschikbaar. Er vindt hier dus 

soort verdringing plaats. De werkgeversorganisaties bepleiten overigens ook al vanaf het 

begin dat de doelgroep voor de banenafspraak uitgebreid wordt.  
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Oplossingsrichtingen  
 

Het rapport benoemt  vier beleidsthema’s en geeft daarvoor verschillende oplossingsrichtingen om 

de arbeidsparticipatie te vergroten. Het unieke van dit onderzoek is dat ook politiek gevoelige 

thema’s worden benoemd, ook tegen de wensen van de verschillende partijen die nu aan de 

formatietafel zitten in.  

 

Opvallend is bijvoorbeeld dat de onderzoekers een grote financiële prikkel voor de zieke werknemers 

bepleiten. Werknemers dienen een groter financieel belang te krijgen om hun werk zo snel mogelijk 

te hervatten. Wat betekent dit voor alle bovenwettelijke regelingen in de cao? En ook is er veel 

aandacht voor het feit dat de lastendruk voor werkgevers bij ziekte en arbeidsongeschiktheid naar 

beneden moet. Dit zal ook bijdragen aan een beter evenwicht in de arbeidsmarkt zodat werkgevers 

minder snel uitwijken naar zzp’ers, payrolling, uitzendkrachten, tijdelijke contracten etc. De overheid 

probeert al jaren de flex-groep te beperken, maar de tendens is juist dat de flex-groep alleen maar 

stijgt (nu reeds 27% van de beroepsbevolking werkt op flex-basis). Volgens TNO stijgt dit naar 30% in 

2020.  

 

Opvallend is ook de oplossingsrichting om na te denken over een anti-cumulatie tussen WW en ZW 

om daarmee de wisselingen tussen WW en ZW te beperken. Bovendien is de ZW een hogere 

uitkering omdat daar wel rekening wordt gehouden met de arbeidskorting, terwijl dit bij de WW  

juist niet het geval is. Een langer verblijf in de Ziektewet is ook los daarvan financieel aantrekkelijk, 

omdat daarna nog het WW-recht overblijft. 

 

IBO heeft de volgende beleidsthema’s uitgewerkt: 

1. Voorkomen van instroom in arbeidsongeschiktheidsregelingen 

2. Werken beter mogelijk maken 

3. Werken aantrekkelijker maken  

4. Werkgeverschap aantrekkelijker maken. 

 

Voorkomen van instroom in arbeidsongeschiktheidsregelingen  
 

De opties in dit cluster richten zich op de periode van ziekte voorafgaand aan de WIA en op de WIA-

claimbeoordeling. Het gaat daarbij zowel om vangnetters als om werknemers die na de 

loondoorbetalingsperiode bij de WIA-poort aankomen. 

 Optie 1 beperkt de bovenwettelijke aanvullingen waardoor zieke werknemers een groter 

financieel belang krijgen om hun werk zo snel mogelijk te hervatten. Bovendien kunnen 

lagere aanvullingen bijdragen aan een groter draagvlak van het stelsel onder werkgevers en 

het risico verminderen dat werkgevers effectief gebleken prikkels ontwijken via tijdelijke 

contracten of zzp’ers.  
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Opties 2, 3 en 4 grijpen aan op de Ziektewet en versterken de ondersteuning en prikkels voor een 

snelle werkhervatting van vangnetters. Vangnetters zonder werkgever ondernemen in de praktijk 

weinig werkhervattingspogingen, re-integreren minder vaak en minder snel en stromen 

uiteindelijk vaker in de WIA dan op grond van hun gezondheidskenmerken mag worden 

verwacht. 

 

 Bij optie 2 krijgen vangnetters intensievere verzuimbegeleiding van UWV dan wel van hun 

voormalige werkgever.  

 

 Bij optie 3 wordt de periode voor de WIA-poort minder lang en worden de 

werkhervattingsprikkels voor mensen die minder dan 35% arbeidsongeschikt worden 

verklaard versterkt, doordat de mogelijkheid van afwisselende WW- en ZW-uitkeringen 

wordt beperkt.  

 

 Bij optie 4 wordt het recht op de arbeidskorting en inkomensafhankelijke combinatiekorting 

voor vangnetters zonder werkgever afgeschaft, zodat hun ZW-uitkering niet meer hoger is 

dan hun eventuele WW-uitkering die ze ontvangen als ze zich beter melden.   

 

 Optie 5 scherpt de WIA-claimbeoordeling aan waardoor degenen met relatief goede 

arbeidsmogelijkheden een lager arbeidsongeschiktheidspercentage krijgen. Een deel van de 

mensen die nu in de WGA 80-100 of IVA terechtkomen, zal een beoordeling WGA 35-80 

krijgen en een deel zal 35-min worden verklaard. In deze regimes zijn de prikkels tot 

werkhervatting groter.   

 

Werken beter mogelijk maken  
 

Het tweede beleidsthema richt zich op het bieden van meer ondersteuning bij de re-integratie aan 

mensen in de WIA zodat hun perspectief op werk groter wordt:   

 Optie 6 beoogt mensen bij of om te scholen opdat er voor hen meer functies binnen bereik 

komen en zij geen (of een kleiner) beroep hoeven te doen op de WIA. Maximaal 15% van de 

mensen met benutbare mogelijkheden in de WGA 80-100 zou via bij- of omscholing 

voldoende reguliere functies kunnen uitoefenen. De effectiviteit van de inzet van scholing 

voor deze groep is nog onbekend terrein, daarom wordt in optie 6 voorgesteld om te starten 

met een experiment.  

 Optie 7 stelt een grotere inzet op re-integratie voor, waardoor er ook re-integratie- 

ondersteuning komt voor groepen die deze nu niet of nauwelijks ontvangen (WGA 80-100, 

WIA 35-min). Onderdeel van deze optie is een structureel programma voor experimenten en 

pilots op het gebied van re-integratie en activering om de kennistekorten over effectieve 

interventies te verkleinen.   
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 Optie 8 scherpt de re-integratieverplichtingen in de WIA aan. Het beheersen van de 

Nederlandse taal en basale computervaardigheden zijn belangrijke basisvaardigheden op de 

Nederlandse arbeidsmarkt. Om re-integratie te vergemakkelijken, wordt voorgesteld om 

expliciet vast te leggen dat WIA-gerechtigden verplicht zijn zich in te spannen om minimaal 

deze vaardigheden te gaan beheersen.   

 

Werken aantrekkelijker maken  
 

Dit beleidsthema gaat in op het versterken van het uitgangspunt van de WIA dat werken loont en dat 

mensen naar vermogen participeren.   

 Optie 9 stelt voor om mensen met restverdiencapaciteit (1% - 20%) oftewel de mensen in de 

WGA 80-100 of IVA, dezelfde participatieprikkels te geven als nu al gelden voor de mensen in 

de WGA 35-80. Dit betreft mensen die nog reguliere arbeid kunnen verrichten, maar die 

dankzij een hoog inkomen in het verleden minstens 80% van hun vroegere verdiencapaciteit 

hebben verloren. De WGA 35-80 wordt dan WGA 35-99. Voor mensen die geen 

restverdiencapaciteit hebben in reguliere arbeid (100% arbeidsongeschikt) verandert er 

niets. Zij komen in de WGA 100 of, indien duurzaamheid is vastgesteld, in de IVA.  

 

 Optie 10 probeert het knelpunt te adresseren dat mensen in de WIA terughoudend zijn om 

te gaan werken vanwege de kans op een herbeoordeling en daarmee het risico op verlaging 

of zelfs het geheel verliezen van hun uitkering. Bij deze optie krijgen WGA’ers de zekerheid 

dat ze hun (recht op een) WIA-uitkering niet direct kwijtraken als ze aan het werk gaan. Als 

mensen nu aan het werk gaan en een jaar lang tenminste het oude maatmanloon verdienen, 

vervalt het recht op een WIA-uitkering. Dit moet dan veranderen. Groot voordeel is dat het 

aantal herbeoordelingen van werkhervatters hierdoor afneemt. De capaciteit die hierdoor 

vrijvalt bij verzekeringsartsen en arbeidsdeskundigen van UWV kan worden ingezet voor 

meer gerichte professionele herbeoordelingen van mensen die geen werkhervattingspoging 

ondernemen, maar die mogelijk wel voldoende hersteld zijn om te kunnen werken.  

 

 Optie 11 bevat verschillende varianten waarin de inkomstenverrekening en de hoogte van de 

WGA-vervolguitkering worden aangepast, zodat het verschil in besteedbaar inkomen tussen 

werken en niet-werken wordt vergroot. Dit versterkt de prikkel om te participeren of te 

werken aan herstel.   
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Werkgeverschap aantrekkelijker maken  
 

Dit beleidsthema gaat in op mogelijke oplossingen om het voor werkgevers aantrekkelijker te maken 

om mensen met een WIA-uitkering in dienst te nemen en zo de baankansen voor deze groep te 

vergroten. 

 Optie 12 verkort de periode waarin WGA-lasten worden toegerekend aan individuele 

werkgevers van 10 naar 5 jaar. Daardoor wordt het voor werkgevers minder risicovol om 

mensen uit kwetsbare groepen aan te nemen.  

 

 Tegelijkertijd neemt de niet-productieve prikkel voor werkgevers af om via herbeoordelingen 

hun WGA-lasten te beperken. De capaciteit die dan bij UWV vrijvalt, kan ingezet worden  

voor meer professionele herbeoordelingen en intensievere monitoring gericht op het 

vergroten van de arbeidsdeelname van WGA’ers.   

 

 Optie 13 maakt het voor werkgevers makkelijker om mensen uit de kwetsbare groep aan te 

nemen door werkgevers te ontzorgen. Voorbeelden van ontzorgen zijn het bieden van 

vervangingscompensatie bij ziekte gedurende 3 maanden, een permanente no-riskpolis voor 

werknemers die vanuit de WIA aan de slag gaan, een jobcoach en het uit handen nemen van 

papierwerk.  

 

 Optie 14 zorgt voor een gelijk speelveld qua participatiemogelijkheden tussen de doelgroep 

banenafspraak en de mensen in de WIA die niet zelfstandig het minimumloon kunnen 

verdienen. Deze WIA-groep wordt toegevoegd aan de doelgroep banenafspraak en de 

banenafspraak wordt verruimd, afhankelijk van de benodigde verhouding tussen de omvang 

van de doelgroep en het aantal te realiseren banen. Tevens wordt het ondersteunend 

instrumentarium geharmoniseerd.  

 

 Voor alle besproken opties geldt dat het belangrijk is dat het stelsel voor ziekte en 

arbeidsongeschiktheid voor zowel werknemers als werkgevers begrijpelijk blijft, zodat de 

ingebouwde participatieprikkels ook daadwerkelijk hun beoogde werking hebben. Optie 15 

voorziet daarom in verbetering van de informatievoorziening voor werkgevers en 

uitkeringsgerechtigden. 
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Nadere beschouwing 
 

Deze notitie vinden wij de beste notitie die de laatste 10 jaar verschenen is over de sociale zekerheid 

en met name de WIA. In 2011 ging door invloed van de PVV de Wet anticumulatie ZW en WW niet 

door. Deze wet regelde onder andere dat de einddatum van de WW niet verschuift indien er een 

periode ZW wordt genoten. Zeker achteraf beschouwd, een enorm gemiste kans.  

 

Ook in dit IBO- onderzoek is er veel aandacht voor het feit dat het erg aantrekkelijk is om vanuit de 

WW naar de Ziektewet te gaan; de onderzoekers veronderstellen daarbij calculerend gedrag. Het is 

opvallend dat 50% van de ZW-instroom komt vanuit ziekmeldingen vanuit de WW. En zeker gebeurt 

dit aan het einde van de WW-periode. Het rapport benoemt dat er een significante toename is 

richting ZW aan het einde van de WW-periode. Deze 50% instroom vanuit de WW naar de ZW zorgt 

vervolgens weer voor meer dan 50% van de WIA-instroom. De re-integratiebegeleiding van deze 

mensen zou door het UWV moeten gebeuren. Het is bekend dat het UWV zelf in de 

poortwachterbegeleiding mindere uitstroomresultaten boekt dan de private Ziektewetuitvoerders.   

(zie onder andere onderzoek uit november 2014 van Astri met een vergelijking tussen de UWV- 

populatie en de populatie van Acture). Het UWV heeft te kampen met onderbezetting om het werk 

goed te kunnen uitvoeren: dit heeft enorme financiële gevolgen voor de ZW- en WIA-uitgaven (die 

uiteindelijk via sectorale premies weer op de werkgevers worden afgewenteld).  

 

Aandacht voor de hoge instroom uit de WW naar ZW naar de WIA is meer dan noodzakelijk. Juist 

door de toenemende flexibilisering is het grip krijgen op de schadelast van deze groep belangrijk. Er 

is veel zorg in politiek Den Haag over de forse instroom in de WIA vanuit de flexgroepen. Maar de 

WW-gerechtigden spannen de kroon. Slechts 20% instroom van de ZW richting de WIA komt van 

uitzendkrachten. Terwijl er meer uitzendkrachten zijn dan WW-gerechtigden.  

 

Calculerend gedrag lijkt ook zichtbaar bij mensen met een WIA-uitkering die niet meer willen werken 

ook al zouden ze dat kunnen: zij vrezen voor een herbeoordeling waarbij ze het risico lopen alle 

zekerheid kwijt te raken.  

 

Betere verdeling in prikkels voor werknemer en werkgevers 
 

Het IBO bepleit voor een betere verantwoordelijkheidsverdeling tussen werkgever en werknemer. De 

prikkels zijn te eenzijdig bij de werkgevers neergelegd. Werknemers met een werkgever ontvangen in 

de eerste 2 ziektejaren gemiddeld 170% van hun loon. Wettelijk is 140% van het loon. Onder 

werkgevers zou meer draagvlak zijn om twee jaar te betalen indien de loondoorbetaling bij ziekte tot  

70% beperkt werd.  

 

Een ander knelpunt is dat de werkgever wel moet betalen, maar niets mag weten over de situatie 

van de werknemer (privacy discussie). De Autoriteit Persoonsgegevens hanteert strikte beleidsregels 
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‘de zieke werknemer’ en heeft veel macht om bij overtredingen hoge dwangsommen op te leggen 

(ruim 800.000 euro).  

 

Stimuleren van onderwijs 
 

Een lage opleiding betekent een lage kans op (vast) werk en als dat er is, is er blijkbaar sprake van 

veel uitval. Daarnaast spelen bij deze mensen vaak meerdere problemen tegelijk, waaronder 

schulden, verslavingsproblematiek etc. De groep 80-100% WGA bestaat voor 70% uit mensen 

(grotendeels met geen of een lage opleiding) die op arbeidsdeskundige gronden 80-100 zijn 

verklaard; in deze groep zou 40% kunnen werken. Er zijn nu geen functies te duiden, maar bij een 

hogere opleiding zou dat wel kunnen en zou men waarschijnlijk uit de 80-100 WGA klasse vallen. 

UWV doet bijna niets met deze groep. 

 

Nederland scoort internationaal gezien slecht op re-integratie- en bijscholingstrajecten. Daar zou dus 

ook nog een hoop te winnen zijn. Ook is er voor de 35-min groep geen begeleiding door UWV, terwijl 

dit wel wenselijk zou zijn. Ze hebben gezondheidsproblemen, vinden zichzelf ziek en vinden moeilijk 

werk. 

 

Al in 2008 gaf commissie Bakker in het rapport ‘Naar een toekomst die werkt’ aan dat het zeer 

zorgwekkend is dat veel jongeren zonder diploma van school af komen. Het onderwijssysteem zou 

beter ingericht moeten worden, met o.a. meer ruimte voor praktijkonderwijs.   

 

 

Participatiedoelgroep 
 

In het IBO-rapport staat een terecht pleidooi om de participatiedoelgroep uit te breiden tot alle 

mensen die moeilijk kunnen participeren. Dus ook de 35-minners en ook alle WIA-gerechtigden (met 

name 80-100) voor wie door arbeidsdeskundige afschatting te weinig functies kunnen worden 

geduid. Iedereen moet in ieder geval de Nederlandse taal en computervaardigheden gaan 

beheersen. 

 

Er liggen nog veel kansen om mensen echt van werk naar werk te begeleiden of van uitkering naar 

werk. Bijvoorbeeld participatiepools waar werkgevers terecht kunnen bij het zoeken van personeel 

met goede subsidies en in ieder geval de no-riskpolis. Werkgevers zijn nu nog bang voor alle 

administratieve rompslomp en hebben angst dat regelingen straks weer worden afgeschaft, zodat ze 

dan alsnog zelf met alle kosten zitten. Deze terechte angst beperkt de arbeidsparticipatie van 

moeilijk plaatsbare personen. De overheid heeft zich immers geen betrouwbare partij getoond (denk 

bijvoorbeeld aan de Melkertbanen: de rekening van arbeidsongeschiktheid kwam wel bij de 

werkgever terecht en ook werden uiteindelijk de subsidies afgeschaft). Een werkgever moet erop 

kunnen vertrouwen dat de rekening niet zal veranderen indien de beperkingen van betrokkene 

structureel en blijvend zijn.  
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Formeren nieuwe regering  
 

We kijken met belangstelling uit naar de ontwikkelingen binnen de formatie en het daaruit 

voortvloeiende nieuwe regeerakkoord. Deze notitie van het IBO geeft de politiek voldoende 

handvatten om verder te kijken naar relevante wetswijzigingen dan ze nu doen.  

De meeste politieke partijen komen nauwelijks verder dan het terugbrengen van de 

loondoorbetaling bij ziekte van 2 jaar naar 1 jaar, en dan alleen voor kleine werkgevers. Een discussie 

die uit emotie wordt gevoerd. Voor uw beeldvorming : ca. 10% van de werknemers werkt bij kleine 

werkgevers. Verder is er aandacht voor de invoering van een verplichte arbeidsongeschiktheids-

verzekering voor de zzp’er.  En zijn er wat geluiden om de subsidies uit te breiden voor mensen met 

arbeidsbeperkingen en de oudere werkloze.  

Het is opvallend mager wat er in de verschillende partijprogramma’s over de sociale zekerheid is 

opgenomen. En dit terwijl er jaarlijks bijna 80 miljard euro in de sociale zekerheid om gaat! Sociale 

zekerheid staat daarmee al jarenlang op kostenplaats nummer 1, op de voet gevolgd door de zorg.  

 

 


