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Re-integratie 2e Spoor via detachering 
 

Een gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemer moet zo snel mogelijk re-integreren. Natuurlijk het 

liefst in zijn eigen functie, eventueel met wat aanpassingen. Mocht dat niet mogelijk zijn dan is er 

wellicht ander passend werk bij zijn eigen werkgever. Maar wat als dat allemaal nergens toe leidt? 

Dan wordt van de werkgever verwacht dat hij passend werk bij een ander bedrijf zoekt, het 

zogenaamde tweede-spoortraject. 

Voor veel werknemers is dat best een grote stap: emotioneel, maar ook omdat ze bang zijn 

bestaande rechten te verspelen. Maar ook werkgevers zijn nog wel eens huiverig een gedeeltelijk 

arbeidsongeschikte in dienst te nemen. Ze vrezen financiële risico’s voor het geval de werknemer 

opnieuw uitvalt. Een oplossing kan dan zijn niet meteen een dienstverband aan te gaan, maar eerst 

voor een detacheringsovereenkomst te kiezen.  

In deze whitepaper gaan we dieper in op het tweede-spoortraject en kijken we hoe detachering bij 

een andere werkgever in zijn werk gaat. 

 

Wettelijk kader 
Een zieke werknemer moet zo snel mogelijk re-integreren. De Wet verbetering Poortwachter schept 

daarvoor het kader. Deze wet eist dat werkgever en werknemer met elkaar in gesprek komen en 

blijven. Dat was voorheen wel anders. Toen bleef een zieke werknemer rustig thuis totdat hij voor de 

WAO-keuring werd opgeroepen. Re-integreren anno nu is echter niet vrijblijvend. Dat komt doordat 

de criteria om voor een WIA-uitkering in aanmerking te komen en de eisen die aan het re-

integratieproces worden gesteld strenger worden toegepast.  

 

Met ingang van 29 december 2005 is de re-integratieverplichting voor de werkgever van de zieke 

werknemer geregeld in art. 7:658a lid 1 BW. Dit is dezelfde datum waarop de WIA (Wet Werk & 

Inkomen naar Arbeidsvermogen) in werking is getreden. In dit artikel 7:658a BW staat dat de 

werkgever bevordert dat de werknemer de ‘bedongen’ arbeid verricht. Wanneer dit niet het eigen 

werk kan zijn, kan ook elders binnen het bedrijf naar passende arbeid gezocht worden ( 1e spoor). In 

het geval dat ook dat niet voorhanden is, ‘bevordert de werkgever de inschakeling van de werknemer 

in voor hem passende arbeid in het bedrijf van een andere werkgever’ (2e spoor). 
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Beoordeling door het UWV 
Bij de aanvraag van een uitkering op grond van de WIA beoordeelt het UWV of de werkgever zijn re-

integratieverplichting is nagekomen. De passendheid van werk en de verplichtingen van werkgever 

zijn vastgelegd in diverse richtlijnen (Beoordelingskader) van het UWV. De re-integratieverplichtingen 

hebben een bevredigend resultaat bereikt wanneer de werknemer:  

 gekomen is tot een werkhervatting die min of meer aansluit bij zijn resterende functionele 

mogelijkheden of 

 werkzaamheden verricht waarmee hij ten minste 65% van zijn loon van vóór de 

arbeidsongeschiktheid verdient. De werkzaamheden moeten altijd een structureel karakter 

hebben. Bovendien moet het aangeboden werk zo dicht mogelijk liggen bij de 

arbeidsmogelijkheden van de betreffende medewerker. In de praktijk blijkt dat als 

bevredigend resultaat wordt gezien: minstens 87,5% van het maatmanloon. 

Als geen bevredigend resultaat is behaald, dan toetst het UWV de re-integratie-inspanningen van de 

werkgever en werknemer. Hoofdcriterium voor het UWV is of werkgever en werknemer ‘in 

redelijkheid hebben kunnen komen tot de re-integratie-inspanningen die zijn verricht’. Is er geen 

sprake van voldoende re-integratie-inspanningen, maar heeft de werkgever daarvoor een 

‘deugdelijke grond’, dan volgt geen loonsanctie. Er is in ieder geval sprake van een ‘deugdelijke 

grond’ als de werknemer geen resterende arbeidsmogelijkheden meer heeft (de GBM-situatie). 

 

Bedongen arbeid versus passende arbeid  
De werkgever is wettelijk verplicht zo snel mogelijk maatregelen te treffen om de arbeidsongeschikte 

werknemer in staat te stellen zijn eigen arbeid te hervatten. Daarbij zijn de termen ‘bedongen arbeid’ 

en ‘passende arbeid’ belangrijk. Wat is het verschil?  

 

De bedongen arbeid is het eigen werk; de arbeid die is overeengekomen. Dit staat meestal in de 

functieomschrijving bij de arbeidsovereenkomst. Zodra het mogelijk is, zal de werknemer weer op 

het werk moeten verschijnen. Hij hoeft niet te wachten totdat hij in staat is zijn eigen werk te doen. 

Het is de bedoeling dat hij voeling blijft houden met de arbeidssituatie. Het soort werk dat hij kan 

gaan doen, is afhankelijk van zijn beperkingen en de mogelijkheden binnen de onderneming. Zolang 

een werknemer (nog) niet in staat is zijn eigen functie uit te oefenen, zal hij ‘passende arbeid’ 

moeten verrichten. 

Passende arbeid wordt in de wet als volgt omschreven: ‘Alle arbeid die voor de krachten en 

bekwaamheden van de werknemer is berekend, tenzij aanvaarding om redenen van lichamelijke, 

geestelijke of sociale aard niet van hem kan worden gevergd’. Met andere woorden, al het werk dat 

de zieke werknemer met zijn lichamelijke en psychische beperkingen, opleiding en ervaring kan 

uitoefenen. 
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Daarnaast kennen we nog de term arbeidtherapeutisch werk. Hiervan is sprake als nog niet duidelijk 

is of iemand in staat is zijn oude werk te doen of als niet duidelijk is of de andere werkzaamheden 

passend zijn. Iemand die op arbeidtherapeutische basis werkt, is dus (nog) niet in staat de bedongen 

arbeid te verrichten en verricht (nog) geen passende arbeid. Arbeidstherapeutisch werk kan altijd 

maar een korte periode (maximaal vier weken) worden gedaan, zeker als het niet leidt naar 

structurele werkhervatting. 

 

Welke mogelijkheden zijn er om de arbeid aan te passen? 
In eerste instantie zal een werkgever proberen de eigen functie passend te maken; dat is vaak het 

eenvoudigst. De Arbodienst zal in de probleemanalyse en het advies aangeven welke maatregelen de 

werkgever het beste kan nemen. Een paar voorbeelden: 

 de werkplek aanpassen aan de beperkingen van de werknemer, bijvoorbeeld door een 

bureaustoel aan te passen of door een hulpmiddel aan te schaffen; 

 de werkinhoud aanpassen, bijvoorbeeld door verandering van het takenpakket (eventueel 

door taken te ruilen) of door verlaging van de werkdruk; 

 de werktijden aanpassen, bijvoorbeeld door (tijdelijk) in deeltijd te werken of door 

gedeeltelijk telewerk in te voeren; 

 de arbeidsvoorwaarden aanpassen, bijvoorbeeld door vaker werkoverleg te laten 

plaatsvinden, of de werknemer meer regelmogelijkheden te geven. 

De Arbodienst, en is het bijzonder de arbeidsdeskundige, is de aangewezen instantie om adviezen te 

geven voor aanpassingen van de arbeid. In de probleemanalyse wordt onder punt 4 aangegeven 

welke mogelijkheden de werknemer heeft om zijn eigen functie te hervatten. In het advies wordt 

aangegeven wat het einddoel is (wel of niet hervatten in eigen functie), langs welke stappen de 

werkhervatting bereikt kan worden en welke activiteiten de werkgever concreet kan ondernemen 

om het einddoel te bereiken.  
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Verplicht accepteren 
De werknemer is verplicht de passende arbeid te accepteren. Hij kan dus niet weigeren met het 

argument dat de aangeboden werkzaamheden niet bij zijn functie passen. Op grond van artikel 7: 

660a lid c BW is de werknemer verplicht passende arbeid te verrichten waartoe de werkgever hem in 

de gelegenheid stelt. Als hij dit zonder deugdelijke grond weigert, is de werkgever bevoegd de 

loonbetaling te stoppen (artikel 7: 629 lid 3 sub d BW).  

 

Als de werknemer vindt dat de aangeboden arbeid niet passend is, kan hij het UWV om een 

deskundigenoordeel vragen. Als ook het UWV van oordeel is dat de aangeboden arbeid passend is, 

dan heeft de werknemer geen deugdelijke grond meer om het aanbod te weigeren. De weigering 

van de loondoorbetaling is dan terecht. Blijkt uit het deskundigenoordeel dat het aangeboden werk 

niet passend is, dan is de weigering van de loondoorbetaling onterecht en zal de werkgever de 

loondoorbetaling moeten hervatten. 

Gedurende de eerste twee jaren van het verzuim, kan de arbeidsovereenkomst niet worden 

opgezegd door de werkgever. Deze wettelijke ontslagbescherming kan echter worden doorbroken 

wanneer de werknemer zonder deugdelijke reden pertinent weigert mee te werken aan zijn re-

integratie. Op grond van artikel 7: 670b lid 3 BW is het ontslagverbod tijdens verzuim niet van 

toepassing, wanneer de verzuimende werknemer zonder deugdelijke grond weigert: 

 gevolg te geven aan door de werkgever of een door hem aangewezen deskundige 

gegeven redelijke voorschriften en mee te werken aan de door de werkgever getroffen 

re-integratiemaatregelen om hem in staat te stellen de eigen arbeid of andere passende 

arbeid te verrichten; 

 passende arbeid te verrichten die de werkgever hem heeft aangeboden; 

 zijn medewerking te verlenen aan het opstellen, evalueren en bijstellen van het plan van 

aanpak. 

 

Re-integratie tweede spoor 
De verplichting van de werkgever om passende arbeid aan te bieden is niet nieuw. Voor invoering 

van de Wet verbetering poortwachter bestond die verplichting al op grond van rechtspraak van de 

Hoge Raad. De rechtspraak is nu grotendeels in de wet verwerkt. Betrekkelijk nieuw is de verplichting 

arbeid bij een andere onderneming aan te bieden als in de eigen organisatie geen passende arbeid 

aanwezig is: re-integratie tweede spoor. Vroeger moest het UWV toestemming geven voor re-

integratie tweede spoor. Dat bleek echter niet uitvoerbaar. Het toestemmingsvereiste is dan ook op 

1 januari 2007 vervallen.  
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Wat is het goede moment voor een tweede-spoortraject? 
Hoe bepaalt u nu wanneer een tweede-spoortraject moet worden ingezet? Bij kleine bedrijven met 

weinig verschillende werkzaamheden kan al snel duidelijk zijn dat er geen passend werk voorhanden 

is. Grote bedrijven zullen vaak meer mogelijkheden hebben voor ander passend werk binnen het 

bedrijf. Een tweede-spoortraject zal bij hen veel later aan de orde komen.  

 

Bij het inzetten van een tweede-spoortraject kunnen de diverse Poortwachtercentra en re-

integratiebedrijven de helpende hand bieden, maar de werkgever kan de regie ook in eigen hand 

nemen. Een van de mogelijkheden is dat de werknemer wordt gedetacheerd bij een andere 

werkgever die passend werk voor hem heeft.  

 

De voordelen van detachering 
Werknemers zijn in het kader van de re-integratie meestal bereid, maar begrijpelijkerwijs niet altijd 

even enthousiast, om bij een andere werkgever (tijdelijk) een totaal andere functie te krijgen. Ook 

zijn ze bang hun bestaande rechten te verspelen als zij bij een ander in dienst treden.  

Ook werkgevers staan niet altijd te springen een gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemer aan te 

nemen: wat als de werknemer opnieuw uitvalt?  

Detachering kan helpen de terughoudendheid van werknemers en werkgevers weg te nemen, omdat 

het voor alle partijen voordeel biedt: 

- De werknemer kan snel aan het werk met behoud van zijn arbeidsrechtelijke positie: hij blijft 

immers formeel bij zijn eigen werkgever in dienst. Ook is het goed voor de werknemer om los te 

komen van zijn eigen werkgever. Sommige werknemers moeten echt een rouwproces door om 

afscheid van hun werknemer te kunnen nemen en open te kunnen staan voor een andere 

werkgever. Detachering (maar ook een stageplaats) kan dan een prima tussenstap zijn. 

- De inlenende werkgever kan zonder financieel risico de werknemer een tijd op proef laten 

werken. Neemt hij de werknemer na de claimbeoordeling in dienst, dan kan hij in aanmerking 

komen voor de no-riskpolis.  

- De eigen werkgever heeft minder loonkosten als de inlenende werkgever een vergoeding betaalt 

voor de werkzaamheden die de werknemer voor hem verricht. 
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Voor welke medewerkers is detachering geschikt?  
In feite zijn er drie groepen arbeidsongeschikte medewerkers die met behulp van detachering zicht 

krijgen op een ander toekomstperspectief: 

1. De medewerkers die tijdens de eerste twee jaar van hun verzuim geconfronteerd worden 

met tijdelijke (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid; 

2. De medewerkers die tijdens de eerste twee jaar van hun verzuim geconfronteerd worden 

met  (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid waardoor terugkeer eigen werk niet mogelijk is; 

3. De medewerkers die reeds in de WGA zitten en die gedurende 10 jaar aan de laatste 

werkgever worden toegerekend. 

 

Hoe gaat  de detachering in zijn werk? 
Het initiatief voor de detachering kan zowel bij de werkgever als de werknemer liggen. Een 

werkgever kan bijvoorbeeld bij collega-werkgevers informeren naar passend werk of een re-

integratiebedrijf inschakelen. Maar misschien ziet de werknemer zelf ook wel mogelijkheden bij een 

ander werknemer. 

 

Bij de detachering zijn niet alleen de werknemer en beide werkgevers betrokken: ook de bedrijfsarts 

en zo nodig een arbeidsdeskundige spelen een belangrijke rol. Zij stellen vast of de aangeboden 

detacheringswerkplek voor de werknemer passend is. Is hierover onduidelijkheid, dan kunnen de 

werknemer en de uitlenende werkgever aan het UWV een deskundigenoordeel vragen. 

 

Blijven werken aan herstel 
De gedetacheerde werknemer blijft bij de oorspronkelijke werkgever in dienst. Dat betekent dat alle 

geldende arbeidsvoorwaarden die tussen werknemer en werkgever zijn overeengekomen, tijdens 

zijn detachering op hem van toepassing blijven. Het betekent ook dat werknemer onder de regels 

van de Wet verbetering poortwachter blijft vallen.  

 

Hij moet dus  blijven werken aan herstel en alles in het werk stellen om aan de slag te blijven. Doet 

hij dit niet, dan mag de werkgever de loondoorbetaling stopzetten. Daar staat tegenover dat de 

werkgever de werknemer moet blijven ondersteunen bij zijn re-integratie, bijvoorbeeld met scholing. 

Mocht de werknemer bij detachering onverhoopt weer uitvallen wegens ziekte, dan is de 

oorspronkelijke werkgever verantwoordelijk voor de loondoorbetaling en verdere re-integratie-

inspanningen. 

 

Beëindiging van de detachering 
Wordt de detachering vóór de WIA-beoordeling beëindigd, dan loopt de loonbetalingsverplichting 

door. Er moet dan gezocht worden naar een andere manier van re-integratie. Wordt de detachering 

pas na afloop van het tweede ziektejaar beëindigd, dan geldt de loondoorbetalingsverplichting bij 
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ziekte niet meer. De werkgever blijft wel verantwoordelijk voor de re-integratie zolang het 

dienstverband met de werknemer voortduurt. 

 

Als de inlenende werkgever de werknemer na afloop van de detachering in dienst neemt, ontvangt 

de werknemer salaris voor de bedongen arbeid. Als dit salaris lager is dan de bij de WIA-beoordeling 

vastgestelde verdiencapaciteit,  dan wordt het werk bij de nieuwe werkgever zijn bedongen arbeid 

en ontvangt hij daarvoor salaris. Is het nieuwe salaris lager dan het oude salaris dan kan voor het 

verschil eventueel een WW-uitkering worden gevraagd. Als de werknemer een WIA-keuring heeft 

gehad, kan ook een WGA-uitkering worden ontvangen. 

 

De detacheringsovereenkomst  
Zoals gezegd: bij detachering blijft de bestaande arbeidsverhouding met de werkgever gehandhaafd. 

Voor de werknemer verandert er niets in zijn rechtspositie en arbeidsvoorwaarden. De detachering 

wordt overeengekomen tussen de oorspronkelijke werkgever (de uitlener) en de werkgever bij wie 

de gedetacheerde aan het werk gaat (de inlener). Zij stellen een detacheringovereenkomst op, 

waarin de rechten en plichten van de inlener en de uitlener ten opzichte van elkaar worden geregeld. 

De gedetacheerde is in principe geen partij bij de overeenkomst. In de detacheringstoolkit van VNO-

NCW in de bijlage, vindt u een modelovereenkomst. 

 

Conclusie 
Het grootste voordeel van re-integratie tweede spoor is het feit dat de arbeidsongeschikte 

werknemer aan het werk kan blijven. Dit voordeel heeft positieve neveneffecten: werknemers doen 

minder een beroep op de sociale zekerheid, waardoor de sociale lasten afnemen. Ook kan een re-

integratie tweede spoor gezien worden als een nieuwe start. Bij de oude werkgever kunnen zieke 

werknemers bijvoorbeeld steeds weer geconfronteerd worden met hun arbeidshandicap: als de 

arbeidsongeschiktheid de verhouding tussen werkgever en werknemer heeft verslechterd kan een 

overstap voor beide partijen goed uitpakken. Een ander voordeel is dat kleine werkgevers vaak een 

kleiner aanbod aan (tijdelijk) passend werk hebben. Re-integratie tweede spoor kan dan uitkomst 

bieden.  

 

Bijlage: 

- detacheringstoolkit VNO-NCW 

 

 

http://www.verefi.nl/bijlage/2013/maart/detacheringstoolkit%20vno-ncw.pdf

