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1. Inleiding 
 

De komst van het nieuwe ontslagrecht per 1 juli 2015 maakt een goede dossieropbouw belangrijker 

dan ooit, zeker als het gaat om een disfunctionerende of vaak zieke werknemer. Zonder goed dossier 

kan de kantonrechter of het UWV de arbeidsovereenkomst met een werknemer niet beëindigen.  

Zieke werknemers worden extra beschermd door de wet. In de nieuwe wetgeving is opgenomen dat 

als de ongeschiktheid van een werknemer tot het verrichten van de overeengekomen arbeid het 

gevolg is van een ziekte of gebrek, de werkgever nooit een beroep op disfunctioneren kan doen. 

Er is wel een aantal uitzonderingen, bijvoorbeeld het niet nakomen van re-integratieverplichtingen. 

De werkgever moet dan wel een goed bijgehouden re-integratiedossier hebben. Dat geldt ook als de 

werkgever de arbeidsovereenkomst met de werknemer na twee jaar ziekte wil ontbinden. Hoe u een 

goed personeels- en re-integratiedossier opbouwt, leest u in deze whitepaper. 
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2. De WWZ in het kort 
 

Voor alle duidelijkheid nog even de belangrijkste wijzigingen op een rij. 

2.1 Wijzigingen in het ontslagrecht 
Vanaf 1 juli 2015 is er afhankelijk van de ontslaggrond één ontslagroute mogelijk. Bij 

bedrijfseconomische redenen en langdurige arbeidsongeschiktheid geldt de route via het UWV 

Werkbedrijf. Bij in de persoon gelegen redenen, zoals disfunctioneren en bij een verstoorde 

arbeidsrelatie is de kantonrechter de aangewezen route. 

2.2 Wijzigingen in het arbeidsrecht 
 

Per 1 januari 2015 

Aanzegplicht 

Bij een arbeidsovereenkomst van zes maanden of langer, dient de werkgever uiterlijk één maand 

voor het einde van de arbeidsovereenkomst schriftelijk aan de werknemer mee te delen of de 

arbeidsovereenkomst wordt verlengd en zo ja, onder welke voorwaarden. Informeert de werkgever 

de werknemer te laat, dan is hij voor iedere dag dat hij te laat is een dag loon verschuldigd. 

 

Proeftijd 

Een proeftijd in een arbeidsovereenkomst  van zes maanden of korter is ongeldig. 

 

Concurrentiebeding 

Een concurrentiebeding kan alleen nog in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Een 

concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, mag alleen als hiervoor 

zwaarwegende argumenten zijn. 

 

Per 1 juli 2015 

Nieuwe ketenregeling 

Werknemers met een tijdelijk contract maken na twee jaar aanspraak op een vast contract in plaats 

van na drie jaar. Tijdelijke contracten worden als opeenvolgend gezien als zij elkaar met een 

tussenpoos van zes maanden of minder opvolgen (was drie maanden). 

 

Transitievergoeding 

Alle werknemers, tijdelijk of vast, hebben onder bepaalde voorwaarden recht op een 

transitievergoeding. Iemand moet tenminste twee jaar in dienst zijn geweest en het contract is op 

initiatief van de werkgever beëindigd.  

 

De hoogte van de transitievergoeding is afhankelijk van de duur van een dienstverband. De 

hoofdregel is: ⅓ maandsalaris per dienstjaar en ½ maandsalaris per dienstjaar als men langer dan 
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tien jaar in dienst is geweest. De vergoeding is maximaal €  75.000 en maximaal een jaarsalaris voor 

mensen die jaarlijks meer dan dat bedrag verdienen. 

 

Inkomensverrekening in WW 

Mensen die vanuit een WW-uitkering weer aan de slag gaan voor een lager loon dan voordat ze 

werkloos werden, houden meer loon over. Van elke verdiende euro mag dertig cent gehouden 

worden.  

 

Passende arbeid 

Om ervoor te zorgen dat mensen sneller aan de slag gaan vanuit de WW wordt na een half jaar al het 

werk als passend gezien. 

 

Wettelijke eisen disfunctioneren 

Voor het beëindigen van een arbeidsovereenkomst bij disfunctioneren, moet de werkgever het 

volgende aantonen: 

- De werknemer is tijdig in kennis gesteld van het disfunctioneren. 

- De werknemer heeft voldoende tijd gehad het disfunctioneren te verbeteren. 

- Het disfunctioneren is niet het gevolg van onvoldoende scholing of van 

arbeidsomstandigheden. 

Per 1 januari 2016 

Aanpassing duur WW 

Vanaf 1 januari 2016 wordt de duur van de duur van de WW-uitkering met een maand per kwartaal 

teruggebracht tot uiteindelijk nog maximaal twee jaar (in 2019). In cao’s kunnen afwijkende 

afspraken worden gemaakt, waardoor de totale duur van de uitkering gelijk blijft aan het huidige 

maximum van 38 maanden. 

 

Aanpassing opbouw WW 

Vanaf 1 januari bouwen werknemers in de eerste toen jaar van hun loopbaan per gewerkt jaar één 

maand WW op. Daarna bouwen ze per gewerkt jaar een halve maand WW op. WW-rechten die zijn 

opgebouwd voor 1 januari 2016 blijven tellen voor één maand. 
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3. Dossieropbouw 
 

Zoals gezegd is een goede dossieropbouw essentieel. Meestal zal de leidinggevende het 

personeelsdossier bijhouden. Wat moet er in staan? De  hoofdregel is dat er alleen gegevens in 

mogen staan die nodig zijn voor het doel van het dossier. Denk aan klachten, waarschuwingen, 

verzuimfrequentie, functionerings- en beoordelingsgesprekken. Wat re-integratie en ziekteverzuim 

betreft, mag er alleen informatie in staan over de functionele gevolgen voor de zieke werknemer, 

zoals bijvoorbeeld aangepaste werktijden en noodzakelijke aanpassingen op de werkplek. Er mag dus 

geen medische informatie worden opgenomen! Ook mag er niets in staan over ras, geloof en 

geaardheid. 

De opbouw zou als volgt kunnen zijn:  

Stamkaart 

 Naam 

 Adres 

 Telefoonnummer 

 Nationaliteit 

 Burgerlijke staat 

 De looptijd van het contract 

 De hoogte van het salaris 

 Eventuele vaste onkostenvergoedingen 

Persoonsgegevens 

 Kopie van een geldig identiteitsbewijs 

 Sollicitatiebrief en curriculum vitae 

 Loonbelastingverklaring 

 Werkvergunning 

Contracten 

 Kopie van de aanstellingsbrief 

 Ondertekende arbeidsovereenkomst 

 Ondertekende aanvullende overeenkomsten 

 Opzeggingsbrief 

Arbeidsvoorwaarden 

 Salaris en periodieke verhogingen 

 Pensioenvoorziening 

 Eindejaars- en/of winstuitkering 

 Gratificatie of tantième 

http://www.penoactueel.nl/Personeel/Algemeen/2010/arbeidsrecht/wet-en-regelgeving/checklist-identiteitscontrole-99.html
http://www.penoactueel.nl/Personeel/Algemeen/2010/arbeidsrecht/arbeidsovereenkomst-en-cao/de-arbeidsovereenkomst-2904.html
http://www.penoactueel.nl/Personeel/Algemeen/2010/topics/salaris/
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 Beloningen in natura 

 Onkostenvergoedingen 

 Auto of fiets van de zaak 

Werktijden 

 Werk- en rusttijden 

 Afspraken in verband met overwerk 

 Tijdregistratie 

 Vakantieregeling 

 Verlofregelingen 

 Arbeidsduurverkorting 

Functie en functioneren 

 Ondertekende functieomschrijving 

 Gegevens over promotie, demotie of overplaatsing 

 Verslag functionerings- en beoordelingsgesprek 

 Persoonlijk ontwikkelingsplan 

 Berispingen en sancties 

Loopbaanontwikkeling 

 Gevolgde opleiding 

 Afspraken over loopbaanontwikkeling en -planning 

Gezondheidsgegevens 

 Gegevens zorgverzekering 

 Ziek- en hersteldmeldingen 

 Verslag bedrijfsarts 

 Correspondentie arbodienst en UWV 

Diversen 

 Kopieën van diploma’s en getuigschriften 

 Correspondentie met de werknemer 

 Bijzonderheden 

  

http://www.penoactueel.nl/Personeel/Algemeen/2010/arbeidsvoorwaarden/secundaire-arbeidsvoorwaarden/fiets-van-de-zaak-517.html
http://www.penoactueel.nl/Personeel/Algemeen/2010/arbeidsrecht/wet-en-regelgeving/arbeidstijdenwet-2908.html
http://www.penoactueel.nl/Personeel/Algemeen/2010/arbeidsvoorwaarden/vakantie-verlof/vakantiedagen-526.html
http://www.penoactueel.nl/Personeel/Algemeen/2010/werving-selectie/werving/checklist-functieomschrijving-2877.html
http://www.penoactueel.nl/Personeel/Algemeen/2010/management/arbo-verzuim-re-integratie/bedrijfsarts-3616.html
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3.1  Wat moet er hoe lang worden bewaard volgens de wet? 

 

Tot zeven jaar na einde dienstverband 

 persoonlijke gegevens zoals naam, adres, woonplaats en burgerlijke staat 

 datum van indiensttreding 

 salarisadministratie 

 

Tot vijf jaar na einde dienstverband 

 loonbelastingverklaringen  

 kopie van het identiteitsbewijs  

 

Tot twee jaar na einde dienstverband 

 arbeidsovereenkomst 

 wijzigingen in de arbeidsovereenkomst 

 correspondentie over promotie, degradatie, benoeming, ontslag, etc. 

 kopie van het getuigschrift 

 verslagen functioneringsgesprekken 

 correspondentie over het (problematisch) functioneren 

 Verslaglegging in het kader van de Wet verbetering poortwachter 

 

Maximaal een jaar 

 sollicitatiegegevens (brief, formulier, cv, referenties, getuigschrift): vier weken zonder 

toestemming van de sollicitant, een jaar met toestemming. 
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4 Dossieropbouw bij disfunctioneren 
 

Uiteraard is het ‘t beste om disfunctioneren te voorkomen, bijvoorbeeld door regelmatig 

functionerings- en beoordelingsgesprekken te voeren. Geef vooraf schriftelijk aan wat de 

onderwerpen van het gesprek zijn en voeg dat lijstje toe aan het dossier. Dan kan de werknemer niet 

achteraf stellen dat hij zich niet heeft kunnen voorbereiden op het gesprek. Geef een duidelijk 

eindoordeel en onderbouw dit met uitgewerkte voorbeelden. Leg ook de afspraken over 

verbeteringsvoorstellen vast. Laat de werknemer de verslagen voor akkoord (of minstens voor 

gezien) tekenen. 

Blijkt dat de werknemer extra aandacht nodig heeft? Vertel dat dan tijdig en voorkom een 

‘donderslag-bij-heldere-hemel-effect’. Het is natuurlijk vreemd als een werknemer jarenlang te horen 

krijgt dat hij goed functioneert en dat er dan opeens van alles aan mankeert. Als u vindt dat er zaken 

moeten verbeteren, hoeft u natuurlijk niet te wachten op het jaarlijkse functioneringsgesprek: kaart 

dit al eerder aan. 

Controleer ook of het disfunctioneren niet komt door ziekte of gebrek. De wet bepaalt uitdrukkelijk 

dat het disfunctioneren als gevolg van ziekte of gebrek voor de werkgever nooit  tot een succesvol 

beroep op disfunctioneren kan leiden. U moet zich dan richten op het herstel en de re-integratie van 

de werknemer. 

Tussentijdse gesprekken 

U kunt ook afspreken vaker een functioneringsgesprek te houden, bijvoorbeeld om de drie maanden. 

Zo houdt u de vinger aan de pols en weet ook de werknemer dat er iets moet gebeuren. Leg de 

afspraken zorgvuldig vast. Bij een ontslagzaak moet u kunnen aantonen dat u moeite heeft gedaan 

het functioneren van de werknemer te verbeteren. Denk aan praktische hulp, coaching, 

taakverlichting, aanbieden van andere werkzaamheden of scholing. Natuurlijk moet ook de 

werknemer zich inspannen om zijn functioneren te verbeteren.  

Wees concreet 

Geef concreet aan wat de werknemer moet verbeteren. Gebruik ook in de verslaglegging steeds 

concrete voorbeelden. Rechters kijken naar de ‘feitelijke situatie’. Met termen als ‘laks’, of 

‘onvoldoende inzet’ komt u niet weg: geef hiervan een onderbouwing. Wees ook concreet in de 

verbeterpunten. Dus niet ‘verbeteren inzet’, maar geef aan wat u daar precies onder verstaat. 

Bespreek met de werknemer welke stappen u beiden gaan doorlopen om tot de gewenste 

verbetering te komen. Deze stappen legt u zorgvuldig vast, bijvoorbeeld via het SMART-principe 

(Specifiek, Meetbaar, Aanvaardbaar, Realistisch, Tijdgebonden). 

 

Het verbetertraject moet een begin- en einddatum hebben en tussentijdse evaluatiemomenten. 

Maak ook duidelijk dat als de werknemer zijn functioneren niet verbetert, ontslag zal volgen en leg 

dit vast in een brief of e-mail. Als het ontslag voor de werknemer als een verrassing komt, heeft een 

ontbindingsverzoek bij de rechter geen zin. 
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Belangrijk is dat het verbetertraject enige kans van slagen heeft, wil het door de rechter als zinvol 

gezien worden. Belangrijk is ook dat u echt uw best doet om het verbetertraject te laten slagen. Een 

rechter heeft het snel door als een werkgever zo’n traject alleen voor de show doorloopt.  

Uitdrukkelijk vereist de wet per 1 juli 2015 dat de werkgever voldoende zorg besteedt aan scholing 

van de disfunctionerende werknemer. Het gaat dan om scholing om de verbeterpunten aan te 

pakken, bijvoorbeeld coaching on the job, een gerichte cursus of individuele begeleider.  

Let op uw toon! 

Reageer liefst niet per mail. En doet u dat wel, blijf dan in ieder geval altijd netjes. Juist bij e-mail 

loopt u het gevaar een te snelle, minder tactische reactie te geven. Zeker als er sprake is van enige 

ergernis. U kunt ervan uitgaan dat een werknemer bij een conflict met deze mailtjes op de proppen 

komt. Een rechter zal het de werkgever aanrekenen wanneer deze zich niet als een goed werkgever 

heeft gedragen of een verstoring van de arbeidsrelaties heeft uitgelokt. 

 

Interventieperiode 

Meldt een werknemer zich ziek als gevolg van een arbeidsconflict, dan is de STECR-werkwijzer van 

belang. Deze werkwijzer wordt gebruikt door arbodiensten en bedrijfsartsen. In de werkwijzer wordt 

een interventie- of afkoelingsperiode aangeraden van maximaal twee weken. In deze periode is er 

feitelijk geen sprake van ziekte, maar omdat de werknemer zich wel ziek heeft gemeld, is de 

werkgever verplicht het loon door te betalen. De bedrijfsarts kan adviseren deze periode in te lassen 

wanneer er sprake is van heftige emoties. De betrokkenen kunnen dan even afkoelen en zich 

bezinnen over het vervolg. Na de interventieperiode wordt de werknemer weer geacht beschikbaar 

te zijn voor werk. 

 

Mediation 

Een vervolg op de interventieperiode kan bijvoorbeeld een mediationtraject zijn. Rechters hechten er 

veel waarde aan dat werkgevers zich inspannen een verstoorde arbeidsrelatie te voorkomen. 

Mediation kan ervoor zorgen dat de verstoorde arbeidsverhouding genormaliseerd wordt. Soms is de 

conclusie dat het beter is uit elkaar te gaan: dan kan exit mediation worden ingezet. Gebruik dit 

echter als laatste redmiddel. Het moet voor de rechter duidelijk zijn dat dit niet het vooropgezette 

doel was.  
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5 Dossieropbouw zieke werknemers 
 

Voor zieke werknemers geldt gedurende twee jaar een opzegverbod. Bovendien dient u volgens de 

Wet verbetering poortwachter (Wvp)  een re-integratiedossier op te bouwen en moet u er samen 

met de werknemer alles aan doen om de werknemer weer aan de slag te krijgen. Vanaf 1 juli 2015 is 

het opzegverbod bij ziekte uitgebreid. Kantonrechter en UWV zullen zich zeer terughoudend 

opstellen. U krijgt alleen toestemming als er bijzondere omstandigheden zijn. 

5.1 Uitzonderingen op opzegverbod 
Voor de volgende situaties geldt een uitzondering op het ontslagverbod: 

- Ziekmelding na ontslagaanvraag 

- Instemming werknemer 

- Ontslag tijdens proeftijd 

- Ontslag op staande voet 

- Arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur 

- Bedrijfssluiting 

- Veelvuldig ziekteverzuim 

- Verwijtbaar niet meewerken aan re-integratie 

 

Ziekmelding na ontslagaanvraag 

Als de werknemer zich ziek meldt nadat u het ontslagverzoek heeft ingediend bij de kantonrechter of 

UWV, geldt het ontslagverbod niet. Dit omdat dit in het verleden vaak als ontsnappingsroute werd 

gebruikt. 

 

Instemming werknemer 

Het zal niet vaak voorkomen, maar  als de werknemer akkoord gaat met zijn ontslag, geldt het 

verbod niet. 

 

Ontslag tijdens proeftijd 

Ook bij ontslag tijdens de proeftijd geldt het ontslagverbod niet. 

 

Ontslag op staande voet 

Ontslag op staande voet kan alleen als de werknemer ernstig verwijtbaar heeft gehandeld. Het 

ontslagverbod wegens ziekte geldt daarom niet. 

 

Arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur 

Een arbeidsovereenkomst kan van rechtswege eindigen op de overeengekomen datum, ook al is de 

werknemer op dat moment ziek. 
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Bedrijfssluiting 

Vanaf 1 juli 2015 kunt u een zieke werknemer feitelijk niet meer ontslaan bij een reorganisatie. Ook 

al heeft het ontslag niets te maken met de arbeidsongeschiktheid, maar bijvoorbeeld met het 

afspiegelingsbeginsel. De zieke werknemer wordt wel meegenomen in de afspiegeling, maar de 

ontslagvergunning is slechts vier weken geldig. Dat was voor de wetswijziging ook al het geval, maar 

toen was er nog een escape bij de kantonrechter. Door de verplichte ontslagroute is die escape er nu 

niet meer. Dat is zuur voor de eerstvolgende collega op de lijst: deze wordt het slachtoffer van de 

ontslagbescherming. Ontslag is alleen mogelijk bij een algehele bedrijfssluiting. Bovendien is het van 

het grootste belang dat bij bedrijfseconomische problemen extra goed de ziekmeldingen bewaakt  

worden. Bij een melding zal de bedrijfsarts direct een uitspraak moeten doen of de melding te maken 

heeft met een ziekte of gebrek. Duidelijke sturing en alertheid bij de casemanager en de hele 

organisatie is nodig om te voorkomen, dat de ziekte een sluiproute wordt om maar niet ontslagen te 

worden.  

 

Veelvuldig ziekteverzuim 

Veelvuldig ziekteverzuim is frequent en onevenredig hoog ziekteverzuim gedurende langere tijd. 

Voert u dit aan als ontslagreden, dan zal de kantonrechter letten op de volgende zaken: 

- Zijn de gevolgen van het ziekteverzuim onaanvaardbaar voor de organisatie? 

- Is het ziekteverzuim het gevolg van onvoldoende zorg van de werkgever voor de 

arbeidsomstandigheden? 

- Is er binnen 26 weken herstel te verwachten? 

- Zijn er binnen 26 weken alternatieven binnen de organisatie? 

- Heeft de werkgever een recent deskundigenoordeel over de lichamelijke belastbaarheid van 

de werknemer? 

 

Lever daarom voor de onderbouwing van uw verzoek de volgende zaken aan: 

- Het percentage ziekteverzuim van de werknemer over de afgelopen drie jaar, afgezet tegen 

het  gemiddelde percentage ziekteverzuim  van de afdeling en het bedrijf als geheel; 

- Overzicht van het ziekteverzuim van de werknemer; 

- Uitleg over wat er is ondernomen om het verzuim van de werknemer tegen te gaan; 

- Uitleg over hoe de verzuimbegeleiding is geregeld; 

- Onderbouwde uitleg dat de werknemer niet binnen 26 weken normaal inzetbaar is; 

- Uitleg waarom er binnen 26 weken geen mogelijkheden zijn voor herplaatsing; 

- Uitleg of het ziekteverzuim te maken heeft met een chronische ziekte; 

- Uitleg of het ziekteverzuim te maken heeft met de arbeidsomstandigheden of 

werkzaamheden; 

- Uitleg over gevolgen van het ziekteverzuim voor het bedrijf; 

- Documenten die de aanvraag kunnen verduidelijken, zoals een rapport van de arbodienst of 

bedrijfsarts waarin het verzuim, de herstelprognose en de mogelijkheden voor passend werk 

worden benoemd. 
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Verwijtbaar niet meewerken aan re-integratie 

Bij een ontbindingsverzoek vanwege verwijtbaar niet meewerken aan re-integratie stelt de wet twee 

expliciete eisen: 

1. De werknemer moet eerst gewaarschuwd zijn of er moet loon zijn ingehouden als prikkel. 

2. Er moet een recent deskundigenoordeel worden overlegd. 

Lever bij het verzoekschrift de volgende gegevens aan: 

- Een toelichting met argumenten waarom de werknemer niet meewerkt en waarom dit zo 

ernstig is dat er ontslag dient te volgen; 

- Uitleg over de maatregelen die u heeft genomen, zoals schorsen of stopzetten van de 

loondoorbetaling en de reactie van de werknemer; 

- Alle correspondentie en documenten die de aanvraag verduidelijken. 

 

5.2. Ontslagaanvraag na twee jaar ziekte 
Na twee jaar ziekte kan de werkgever vanaf week 98 een ontslagvergunning bij het UWV Werkbedrijf 

aanvragen. U krijgt alleen toestemming als u aannemelijk maakt dat: 

 er binnen 26 weken geen herstel zal optreden; 

 er geen herplaatsingsmogelijkheden zijn binnen 26 weken, ook niet door scholing of in een 

aangepaste of andere functie. 

Hiervoor moet het re-integratiedossier op orde zijn. Dit dossier heeft u in de voorgaande twee jaar 

opgebouwd aan de hand van de eisen van de Wet verbetering poortwachter (Wvp). Een zorgvuldige 

opbouw van het dossier is belangrijk, ook voor het voorkomen van een loonsanctie. 

5.2.1 Eisen Wet verbetering poortwachter 

In de regeling Procesgang eerste en tweede ziektejaar is nauwkeurig omschreven  wat er van 

werkgever, werknemer, casemanager of bedrijfsarts wordt verwacht. Voor alle werknemers, dus 

zowel de vaste als tijdelijke dienstverbanden, gelden de volgende stappen: 

Week 1  Ziekmelding 

Week 6  Aanleggen re-integratiedossier en maken probleemanalyse door bedrijfsarts 

Week 8  Plan van Aanpak . Dit moet elke volgende zes weken geëvalueerd worden. 

Week 42 Verzuimmelding aan UWV 

Week 46-52 Eerstejaarsevaluatie (opschudmoment) 

Week 89-93 Re-integratieverslag en WIA-aanvraag 

Week 93-104 Beoordeling WIA-aanvraag 
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Probleemanalyse 

De probleemanalyse wordt binnen zes weken na de ziekmelding opgesteld door de bedrijfsarts. 

Hierin staat hoe groot de kans is op volledig herstel van de zieke werknemer, wanneer hij verwacht 

dat de werknemer in zijn werk of in ander werk kan hervatten en welke structureel functionele 

mogelijkheden de zieke heeft. Het accent moet daarbij liggen op de arbeidsmogelijkheden van de 

zieke werknemer en dus niet op de ziekte. 

 

Het Plan van aanpak 

Uiterlijk in de achtste verzuimweek dient de werkgever samen met de werknemer een Plan van 

Aanpak (PvA) te maken. Hierin staat onder andere: 

 Wat de werknemer nog wel kan en wat niet. 

 Wat het einddoel is van het re-integratietraject (bijvoorbeeld: volledige terugkeer naar 

huidige werk of andere functie). 

 Wat de activiteiten zijn om dit doel te bereiken. 

 Welke aanpassingen eventueel nodig zijn (ander werk, andere werkplek, fysiotherapie, 

training, (om)scholing etc.). 

 Wie de re-integratie op zich neemt. Doet het bedrijf het zelf of wordt een re-integratiebedrijf 

ingezet. 

 Een duidelijke planning van de activiteiten. 

 Wanneer werknemer en werkgever bij elkaar komen voor overleg (moet minimaal eens per 

zes weken). 

 
Overigens hoeft er geen PvA gemaakt te worden als de werknemer nog geen duurzaam benutbare 

mogelijkheden heeft (en dus volledig en duurzaam arbeidsongeschikt is). 

 
Re-integratieverslag 

In de 93e week dient het re-integratieverslag ingediend te worden. De werkgever stelt dit verslag 

samen met de werknemer op. De werknemer heeft het verslag nodig als onderbouwing van zijn WIA-

aanvraag, uiterlijk in de 93e week na de ziekmelding.  Aan de hand van dit verslag beoordeelt het 

UWV of werkgever en werknemer er alles aan gedaan hebben om te voorkomen dat de werknemer 

de WIA instroomt. 

 

Het re-integratieverslag bevat naast de administratieve gegevens in ieder geval:  

 het Plan van Aanpak met alle eventuele bijstellingen. Duidelijk moet zijn welke activiteiten 

zijn ondernomen om werkhervatting te bevorderen en of er ander werk is aangeboden; 

 een beoordeling van de werkgever en de bedrijfsarts hoe de relatie is tussen werkgever en 

werknemer. Duidelijk moet zijn of er al dan niet sprake is van een arbeidsconflict; 

 een actueel oordeel van de bedrijfsarts over de beperkingen en mogelijkheden van de 

werknemer met betrekking tot het werk; 

 een actueel oordeel van de arbodienst of bedrijfsarts over het feit of de werkgever beschikt 

over passend werk voor de werknemer; 
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 een oordeel van zowel werkgever als werknemer of zij tevreden zijn over elkaars 

inspanningen. 

 

Beoordeling WIA-aanvraag en re-integratietraject door UWV 

Het UWV beoordeelt aan de hand van het re-integratieverslag of werkgever en werknemer zich 

voldoende hebben ingespannen voor re-integratie. Als dit niet zo is, kan het UWV sancties opleggen. 

De werknemer kan een korting krijgen op de hoogte van zijn WIA/WW-uitkering en de werkgever kan 

verplicht worden om nog maximaal een jaar loon door te betalen. De WIA-beoordeling wordt dan 

ook uitgesteld. Binnen de periode van de sanctie kan de werkgever ook geen ontslagvergunning 

aanvragen. 

 

5.2.2 Ontslagaanvraag indienen bij UWV Werkbedrijf 

Wit u na de loondoorbetalingsperiode van 104 weken een ontslagaanvraag indienen bij UWV, dan 

dient u de volgende gegevens aan te leveren als onderbouwing van uw aanvraag: 

 Een toelichting met: 

o De argumenten waarom de werknemer niet binnen 26 weken weer aan het werk 

kan; 

o De argumenten waarom de werknemer niet binnen 26 weken herplaatst kan 

worden, ook niet door scholing; 

o De datum van ziekmelding door de werknemer; 

o Melding of de WIA-beoordeling heeft plaatsgevonden. 

 De probleemanalyse; 

 Het Plan van Aanpak, de periodieke evaluaties en eventuele aanpassing van het PvA; 

 Het re-integratieverslag; 

 Het actuele oordeel (niet ouder dan drie maanden) van de arbodienst, bedrijfsarts  of UWV; 

 Een actueel overzicht van alle vacatures bij de werkgever tot en met het niveau van de laatst 

vervulde functie van de werknemer; 

 Indien aanwezig: Uitkomst WIA-beoordeling. 

Weigert het UWV toestemming te geven voor ontslag, dan kunt u in beroep bij de kantonrechter.    

Vindt de werknemer dat het UWV ten onrechte toestemming heeft gegeven voor ontslag, dan kan 

ook hij een procedure starten bij de kantonrechter. De werknemer kan dan om herstel van de 

arbeidsovereenkomst  vragen of om een billijke vergoeding bij ernstig verwijtbaar handelen of 

nalaten van de werkgever. 

5.3 Bijna altijd transitievergoeding verschuldigd 
Een groot verschil met de situatie tot 1 juli 2015 is dat de werkgever in geval van opzegging van de 

arbeidsovereenkomst met een zieke werknemer, vrijwel altijd de transitievergoeding verschuldigd is 

(mits werknemer twee jaar of langer in dienst is). Het ontslag van een arbeidsongeschikte 

werknemer kan dus aardig in de papieren lopen:  
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- twee jaar loondoorbetaling (in geval van een loonsanctie drie jaar); 

- re-integratiekosten (arbeidsdeskundig onderzoek, inschakeling deskundigen, het treffen van 

voorzieningen op de werkplek en eventueel organisatorische maatregelen, inschakeling re-

integratiebureau, re-integratiekosten 2e spoor etc.); 

- bij WGA-instroom: doorbelasting aan (middel)grote werkgevers van 10 jaar schade; 

- transitievergoeding. 

Is het dan beter niets te doen en te kiezen voor ‘slapend dienstverband’? Dat kan, maar daarmee 

loopt u ook een risico. De arbeidsovereenkomst blijft in stand en de werknemer kan indien er weer 

re-integratiemogelijkheden zijn, aanspraak maken op werkhervatting en dus op loon. Bovendien is 

het niet ondenkbaar dat de zieke werknemer al is vervangen door een nieuwe kracht, met alle 

gevolgen en (loon)kosten van dien. Besluit u later alsnog de arbeidsovereenkomst te beëindigen, dan 

bent u toch weer een transitievergoeding verschuldigd, die dan inmiddels nog hoger is. 

 

 


