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FNV: Verzuimbegeleiding is verworden tot een corrupt systeem 

Zieke werknemers worden niet serieus genomen en hun privacy wordt op grote schaal geschonden. Zowel 

verzuimbureaus, arboartsen als werkgevers schuwen niet om de wet- en regelgeving met voeten te treden. Dit stelt 

de FNV in het rapport ‘Verzuimbegeleiding: een corrupt systeem’ waarin de resultaten staan van het FNV-meldpunt 

Verzuimbegeleiding. 

In totaal hebben 6.161 werknemers hun ervaringen gedeeld op het Meldpunt Verzuimbegeleiding. Bij maar liefst 73% heeft de 

contactpersoon van het verzuimbegeleidingsbedrijf naar medische informatie gevraagd. Daarnaast heeft de casemanager in 

39% van de gevallen medisch advies gegeven over ziekte en herstel. FNV noemt dit "schandalig" omdat alleen de bedrijfsarts 

dit mag doen. "In de praktijk spelen allerlei ondeskundigen voor doktertje zodat ze werknemers onder druk kunnen zetten om 

weer snel aan het werk te gaan", aldus Gea Lotterman van FNV. 

"Wie betaalt, bepaalt"  

De enige manier om wat te veranderen aan het systeem, is om te zorgen dat de bedrijfsarts niet langer betaald wordt door de 

werkgevers, vindt de FNV. "Wie betaalt, bepaalt. Daarom moet de bedrijfsarts voortaan uit andere bronnen betaald worden", 

aldus Lotterman. "De marktwerking werkt hier niet. Het is nu aan de politiek om maatregelen te nemen." 

Lotterman pleit voor een hoorzitting in de Tweede Kamer over het onderwerp. 

Aanbevelingen FNV 

De FNV doet in het rapport ook een aantal aanbevelingen: 

 voor alle werknemers - ongeacht contractvorm en/of land van herkomst - altijd toegang tot een volledig 

onafhankelijke, deskundige bedrijfsarts. Een onafhankelijke financiering van de bedrijfsarts is daar onlosmakelijk 

mee verbonden; 

 respecteren van de privacyregels en strenge controle op de schending hiervan door werkgevers, bedrijfsartsen en 

andere medici, casemanagers en verzekeraars; 

 scherpere wettelijke regelingen en sanctiebeleid: alleen de bedrijfsarts kan een oordeel vellen of iemand ziek is; 

 meer macht en mogelijkheden voor de inspectie SZW om te controleren en te sanctioneren; 

 meer wettelijke mogelijkheden voor werknemers om administratief verzuim aan te pakken. 

http://www.verefi.nl/


 Zie ook: rapport verzuimbegeleiding een corrupt systeem 

Terug naar boven 

 

Wat te doen met kleine bedrijven die nu WGA-eigenrisicodrager zijn? 

Er bereiken ons veel vragen wat kleine bedrijven die WGA-eigenrisicodrager zijn geworden het beste kunnen doen 

als gevolg van de BeZaVa. Eigenrisicodrager blijven of terug naar het UWV? 

BeZaVa staat voor de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa).  Kleine bedrijven (grens 

ligt in 2014 bij een loonsom < € 307.000,-) betalen een gedifferentieerde premie, maar alleen op sectorniveau. Ze worden dus 

niet meer afgerekend op de eigen instroom, omdat de overheid WGA-instroom bij kleine bedrijven een toevalstreffer vindt. 

Ook middelgrote bedrijven die dicht bij deze grens liggen, hebben niet veel te maken met de eigen instroom, omdat ze slechts 

een heel klein procentueel deel van die schade toegerekend krijgen. In onderstaand schema is dit goed te zien. 

 
Ook bedrijven tot ca. 750.000 euro loonsom (tot ca. 25 man personeel maal gemiddelde loonsom) hebben minder noodzaak 

om de WGA-schade te verzekeren omdat ze niet meer te maken hebben met de extreme uitschieters in gedifferentieerde 

premie als er schade is. Dat was voorheen wel een belangrijk argument voor het WGA-eigenrisicodragerschap. In de 

whitepaper ‘Parameters Werkhervattingskas en de BeZaVa’ zijn meer premievoorbeelden opgenomen. 

Hogere private premies 

De vraag is dus wat te doen met kleine bedrijven en de ‘kleinere’ middelgrote bedrijven. De private verzekeraar kijkt ook voor 

een groot deel naar de sectorrisico’s. De premieverschillen zullen derhalve niet groot meer zijn en momenteel blijkt zelfs dat 

de private verzekeringspremies behoorlijk hoger liggen dan de sectorale premies bij het UWV. Het is dan ook terecht dat 

bedrijven de afweging  maken om weer terug te gaan.  

We nemen een voorbeeld van een agrarisch bedrijf. De sectorpremie voor een agrarisch bedrijf bij het UWV is 

0,65%. Bedrijven tot € 307.000 loonsom betalen dus deze premie ongeacht of ze wel of niet zelf schade hebben 

gehad. Worden de bedrijven groter, dan geldt een gewogen gemiddelde van sectorale premie en individuele premie. 

Vanaf € 3.070.000,- loonsom geldt alleen nog een individuele premie (=groot bedrijf). We laten hieronder zien hoe 

de gevolgen zijn voor de gedifferentieerde WGA-premie als het bedrijf schade krijgt (gebaseerd op de parameters 

van 2014). 

http://www.verefi.nl/bijlage/2013/november/rapport_verzuimbegeleiding_corrupt_systeem_281013.pdf


 

loonsom 

Zonder schade 

  

Met schade 

  

€ 300.000,- 0,65% 0,65% 

€ 400.000,- 0,63% 0,68% 

€ 500.000,- 0,61% 0,72% 

€ 600.000,- 0,59% 0,77% 

€ 700.000,- 0,57% 0,83% 

€ 800.000,- 0,55% 0,86% 

Bij nog grotere bedrijven gaat de eigen schade zwaarder meetellen en loopt de premie harder op. Bij de verzekeraar is een 

schade dan juist verzekerd en draagt de verzekeraar dus de schade (inclusief de uitloop over de volle 10 jaar). Kijkend naar 

deze resultaten en de effecten van de eigen schade is de verwachting dat werkgevers tot ca. 20 – 25 man personeel 

besluiten om terug te keren naar het UWV. 

Verantwoordelijk voor re-integratie 

Los van de premie is een belangrijk verschil tussen eigenrisicodragerschap en UWV dat de WGA-eigenrisicodrager zelf 

verantwoordelijk blijft voor de re-integratie van de WGA-gerechtigde. Daar dienen allerlei activiteiten voor ondernomen te 

worden. De private verzekeraars zeggen dit beter te doen dan het UWV. Het UWV heeft nauwelijks nog re-integratiebudget 

en mankracht om hier gericht mee bezig te zijn. Voor de werknemer zelf zou het dus beter zijn als de werkgever 

eigenrisicodrager is. 

Een ander argument voor eigenrisicodragerschap is dat verzekeraars soms ook al bereid zijn in de eerste twee jaar te 

investeren in re-integratietrajecten. Zij hebben er immers belang bij dat de werknemer zo snel mogelijk weer aan de slag gaat. 

Dat is een voordeel voor de werkgever. Het is de echter vraag of de MKB-bedrijven tot zo’n 30 man echt openstaan voor deze 

argumenten. 

Workshops op maat 

Voor de specialisten die zelf de premies willen berekenen verwijzen we graag naar de whitepaper. Desgewenst kunnen we 

over deze materie ook workshops op maat verzorgen. Voor de VeReFi- abonnementhouders zijn er op www.verefi.nl ook 

praktische tools om snel afwegingen ZW of het WGA ERD schap te maken. Ook de ZW-flex tool ERD staat online. 

Terug naar boven 

 

Delta Lloyd mag geen premieverhoging op WGA-portefeuille invoeren 

De voorzieningenrechter vindt het onaanvaardbaar dat Delta Lloyd de 'enbloc-clausule' gebruikt om een eenzijdige 

premieverhoging door te voeren op de WGA-premies. Een gevoelige nederlaag voor de verzekeraar die al met forse 

verliezen te kampen heeft op de WGA-portefeuille. 

Op 30 oktober vond een kort geding plaats, aangespannen door de Universiteit Utrecht, supermarkt Dirk van den Broek en 

het Deventer Ziekenhuis. Zij kregen van hun verzekeraar premieverhogingen tot 500% voor de kiezen. De rechtbank: “Het 

dient voor rekening en risico van de verzekeraar te komen dat hij zijn eigen risico's niet goed heeft ingeschat, waardoor hij 

geconfronteerd wordt met tegenvallende resultaten." Geen overmacht, dus geen beroep op de enbloc-bepaling. 

Dat is een forse tegenvaller voor de verzekeraar die eind februari bekend maakte geleidelijk aan te willen stoppen met 

verzekeringen voor WGA-eigenrisicodragers. Door de nieuwe Ziektewet en de bijbehorende wijzigingen van de WIA – 

specifiek het bijkomende risico van flexwerkers - ziet de verzekeraar geen reële mogelijkheid meer dit risico te verzekeren. 

Bestaande klanten kunnen tot 1 januari 2016 bij Delta Lloyd verzekerd blijven voor het WGA-eigenrisicodragerschap voor hun 

vaste personeel. Daarna zegt de verzekeraar ook de bestaande portefeuille op. 

Volgens de Telegraaf levert deze uitspraak Delta Lloyd een verlies van € 47 miljoen op. 

 

(Bron: de Telegraaf 31-10-13) 

http://www.verefi.nl/


Terug naar boven 

 

Begrotingsakkoord 2014 : belangrijke punten 

Het was een tijdje spannend, maar het kabinet heeft een begrotingsakkoord bereikt met de fracties van D66, 

ChristenUnie en SGP. Het akkoord moet het mogelijk maken de gezamenlijke ambities te realiseren voor 

economische groei en werkgelegenheid, solide overheidsfinanciën en een evenwichtige inkomensverdeling. De 

afspraken uit het sociaal akkoord zijn het uitgangspunt. Wel worden een aantal maatregelen versneld. Wat zijn voor 

ons werkveld de belangrijkste punten? 

1. De premiekortingsregeling voor uitkeringsgerechtigden (mobiliteitsbonus) wordt aangepast zodat geld evenwichtiger 

wordt verdeeld en ook jongeren een betere kans op arbeidsmarkt krijgen. 

2. Al na zes maanden (nu twaalf maanden) wordt voor WW’ers alle arbeid als ‘passend’ aangemerkt. De invoering van 

dit onderdeel wordt met één jaar vervroegd naar 1-1-2015. Ook wordt de handhaving versterkt, zodat ook echt meer 

WW’ers eerder aan het werk gaan. Bovendien wordt de inkomstenverrekening vervroegd naar 1-1-2015, zodat 

arbeid altijd loont. 

3. De maatregelen uit de Wet Werk en Zekerheid (hervorming arbeidsmarkt) gaan een half jaar eerder in (1 juli 2014 en 

1 juli 2015). Hierdoor komen flexwerkers eerder in aanmerking voor een vast contract, kunnen werknemers bij 

baanverlies sneller beschikken over het transitiebudget en wordt het ontslagrecht eerder gestroomlijnd. 

4. Werkgevers in de marktsector stellen zich garant om in 2014 al 5000 mensen met een beperking aan het werk te 

helpen. Dit is een verdubbeling van de eerdere toezegging. 

5. Om de banen voor mensen met een beperking eerder zeker te stellen, wordt de beoordeling of het quotum in 

werking dient te treden vervroegd naar eind 2015 (in plaats van 2020). 

6. Langer doorwerken wordt bevorderd – ook na het bereiken van de pensioenleeftijd. Door het wegnemen van 

belemmeringen ontstaat er een lichter arbeidsrechtelijk regime voor AOW-gerechtigden, waardoor het eenvoudiger 

en aantrekkelijker wordt om oudere werknemers in dienst te nemen (of te houden). Tegelijkertijd wordt mogelijke 

verdringing van jongere werknemers door AOW-gerechtigden tegengegaan. Het kabinet stuurt de voorstellen uiterlijk 

eind november naar de Tweede Kamer. 

7. Er mogen geen middelen uit de sectorale fondsen worden gebruikt voor vervroegde uittreding. 

8. Er komt een onderzoek naar knelpunten van loondoorbetaling bij ziekte en het ziekte- en 

arbeidsongeschiktheidsrisico voor werkgevers en naar mogelijkheden om de solidariteit te bevorderen onder MKB-

werkgevers, bijvoorbeeld het verhogen van de verzekeringsgraad door middel van private herverzekering of 

collectieve fondsen voor MKB-werkgevers. 

 Zie ook: begrotingsafspraken 2014 

Terug naar boven 

 

Gemeenten moeten oudere werkloze effectiever helpen 

De manier waarop gemeenten oudere bijstandsgerechtigden helpen aan het werk te komen is onvoldoende effectief. 

Er wordt weinig rekening gehouden met de specifieke ondersteuning die nodig en doeltreffend is voor de grootste 

groep oudere bijstandsgerechtigden die ver af staat van de arbeidsmarkt. Dit stelt de Inspectie SZW in haar rapport 

“Perspectief voor oudere werklozen?”. 

De Inspectie heeft onderzocht in hoeverre de dienstverlening door gemeentelijke klantmanagers bijdraagt aan het vergroten 

van de kansen voor oudere werklozen (45+) in de bijstand, op de arbeidsmarkt. Gemeenten hebben de beleidsvrijheid om 

voor bepaalde groepen specifiek beleid te voeren. Uit het onderzoek blijkt dat 16% van de gemeenten specifiek beleid voor 

oudere werklozen heeft. 

Oudere bijstandsgerechtigden voelen zich door de vele afwijzingen vaak afgeschreven en nutteloos. Ze zoeken vooral werk in 

sectoren en beroepen die ze kennen. Voor hen is het moeilijk om zicht te krijgen op de eigen competenties en vaardigheden, 

die ze kunnen inzetten voor ander werk dan ze gewend zijn. Daarnaast hebben ze te maken met vooroordelen van 

werkgevers. Zij moeten dan ook intensiever, anders en langer zoeken naar een baan dan andere doelgroepen. 

http://www.verefi.nl/bijlage/2013/november/begrotingsafspraken-2014.pdf


De Inspectie constateert dat de dienstverlening veelal bestaat uit standaardtrajecten. Zelfredzame ouderen geven aan gebaat 

te zijn met de wijze van dienstverlening. De meeste oudere bijstandsgerechtigden zijn niet zo zelfredzaam en hebben een 

extra duwtje in de rug nodig. De Inspectie concludeert dan ook in haar rapport dat “de huidige wijze van dienstverlening aan 

oudere bijstandsgerechtigden onvoldoende rekening houdt met de specifieke ondersteuning die nodig en doeltreffend is voor 

oudere werklozen”. De Inspectie vindt dat er een betere diagnose moet worden gemaakt waardoor er een goed beeld ontstaat 

van de kenmerken, competenties, kansen en beperkingen van de oudere. De Inspectie heeft namelijk in meerdere gevallen 

moeten constateren dat de diagnose achteraf onjuist bleek. 

De oudere werkloze wordt vooral in de beginperiode van de bijstandsuitkering ondersteund bij het solliciteren. Daarbij worden 

vacatures aangeboden waarbij rekening wordt gehouden met de richting die de oudere zelf wenst. De ondersteuning bij 

solliciteren neemt evenwel af als de oudere langer in de bijstand zit en de motivatie afneemt. Er wordt nog wel gevraagd naar 

de sollicitatieactiviteiten, maar er is geen actieve begeleiding meer bij het solliciteren noch wordt er gecontroleerd of de 

oudere werkloze breder zoekt dan in de functies of sectoren die hij of zij gewend is. 

De Inspectie is van mening dat de dienstverlening effectiever kan worden ingevuld, op een manier die voor een grotere groep 

oudere bijstandsgerechtigden kansen biedt om weer aan slag te gaan. Dit kan bijvoorbeeld door een betere diagnose, de 

werkloze aanspreken op het verbreden van zijn of haar zoekgedrag, directe bemiddeling naar vacatures en het maken van 

structurele afspraken met werkgevers. Hierdoor kan tevens de negatieve beeldvorming bij werkgevers over oudere werklozen 

worden doorbroken. 

Bron: rijksoverheid.nl 

 Zie ook: rapport  Perspectief voor oudere werklozen? 

Terug naar boven 

 

Initiatiefnota Activering uit Arbeidsongeschiktheid 

Begin oktober heeft kamerlid Anoushka Schut-Welkzijn (VVD) de initiatiefnota Activering uit Arbeidsongeschiktheid 

ingediend. Het doel van deze nota is de WGA activerender te maken en mensen die gedeeltelijk arbeidsongeschikt 

zijn sneller naar werk te begeleiden. Dat zal ook de lasten voor werkgevers en overheid verkleinen.  

In deze nota doet Schut drie concrete voorstellen: 

 Invoeren van een periodieke herkeuring 

 Afschaffen van de gewenningsbijdrage na herbeoordeling 

 Effectieve sollicitatieplicht 

Periodieke herkeuring 

Om mensen niet voor lange tijd af te schrijven zou iedereen die niet duurzaam arbeidsongeschikt is periodiek herkeurd 

moeten worden. Schut heeft laten doorrekenen dat herziening van het arbeidsongeschiktheidsniveau per werknemer 

tienduizenden tot honderdduizenden euro’s kan opleveren. 

Afschaffen gewenningsbijdrage 

Nu krijgen mensen die 80-100 WGA zijn en na herkeuring 35-80 WGA worden een gewenningsbijdrage voor de periode van 

24 maanden. Feitelijk krijgen ze dus meer dan waar ze formeel op basis van hun verdiencapaciteit recht op hebben. Echter; 

mensen die van 80-100 WGA of 35-80 WGA naar minder dan 35% gaan, krijgen maar twee maanden een 

gewenningsbijdrage. Schut wil gewenningsbijdrage voor de eerste groep daarom ook terugbrengen naar twee 

maanden.  Daarmee wordt ook de activerende werking vergroot. 

Effectieve sollicitatieplicht 

Uit het veld wordt duidelijk dat gedeeltelijk arbeidsongeschikten niet aan hun sollicitatieplicht worden gehouden. Schut stelt 

voor aan te sluiten bij de plichten van een WW-uitkering met sancties wanneer niet wordt voldaan aan de sollicitatieplicht. Als 

arbeidsongeschikten solliciteren voor het deel dat zij kunnen werken, vergroot dat de kans op een baan. 

Schut heeft laten bereken dat het voorstel weliswaar leidt tot een kleine stijging van de werkgeverslasten via de premies voor 

de herbeoordeling, maar tegelijkertijd zorgt voor een veel grotere daling van sector- en verzekeringspremies door stijging van 

de uitstroom van niet-duurzaam arbeidsongeschikten. 

http://www.verefi.nl/bijlage/2013/november/rapportage-versie-17-okt-2013-perspectief-voor-oudere-werklozen-van-aug-2013.pdf


 Zie ook: Initiatiefnota Activering uit Arbeidsongeschiktheid 

Terug naar boven 

 

Wat is de oorzaak van de forse WIA-instroom? 

De WIA-instroom over de periode 2007-2010 is fors gestegen. En dan met name in de groep vangnetters. Dit zijn 

zieke werklozen, zieke uitzend- en oproepkrachten en zieke werknemers met een arbeidsovereenkomst voor 

bepaalde tijd van wie de arbeidsovereenkomst is beëindigd. Hoewel de explosieve stijging van de WIA-instroom lijkt 

gestopt, wilde UWV toch graag weten hoe deze te verklaren is. Daarvoor zijn drie onderzoeken uitgevoerd. 

UWV wilde antwoord op drie vragen: 

 Is de gezondheid en het ziekteverzuim van werknemers in de periode 2007-2010 verslechterd? 

 Vormt de toegenomen flexibilisering op zichzelf een verklaring voor de verhoogde WIA-instroom? 

 Is de crisis (mede)verantwoordelijk voor de verhoogde instroom? 

Geen slechtere gezondheid 

Om de eerste vraag te beantwoorden, zijn er secundaire analyses gedaan op de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden 

(NEA). Hieruit blijkt dat het aandeel werknemers met één of meer werkbelemmerende chronische aandoeningen nauwelijks is 

gestegen tussen 2005 en 2009. De groei van het aantal tijdelijke werknemers op zich kan wel een verklaring zijn voor de 

hogere WIA-instroom. 

Meer instroom door flexibilisering? 

De omvang van de populatie tijdelijke werknemers is gestegen van 11,9% in 2005 naar 16,9% in 2009. Een stijging van 39%. 

De stijging is vooral groot bij vrouwen en in de sector zorg en welzijn, waar ook de WIA-instroom relatief hoog is.  

Ook blijkt dat de kans op doorstroming naar inactiviteit voor flexwerkers groter is dan voor vaste medewerkers. Dat is logisch, 

omdat vaste werknemers ontslagbescherming hebben. Daarnaast blijkt dat maar weinig werkgevers  (12%) bereid zijn om 

voor tijdelijke werknemers extra re-integratie- inspanningen te doen. Dit doen ze bij voorkeur voor vaste, uitstekend 

functionerende werknemers. 

Crisis niet verantwoordelijk 

Hoewel de kans op doorstroming naar inactiviteit toegenomen is tijdens de recessie, geldt dit voor zowel vaste als flexibele 

werknemers. Uit een zogenoemde ‘vignettenstudie’ bleek dat werkgevers  minder geneigd zijn werknemers aan te nemen of 

te behouden als er sprake is van verzuim of gezondheidsklachten, met name als het om psychische klachten gaat. Maar, 

deze voorkeur geldt zowel in tijden van recessie als economische bloei. Wel lijken werkgevers in een recessie minder geneigd 

personele risico’s te nemen.  

Kortom: het waarom van de explosieve stijging is met deze onderzoeken niet echt boven water gekomen. 

Zie ook:  

> TNO NEA-analyse WIA-instroomstijging 

> TNO WIA-instroomstijging eindrapport 

> VJI rapport doorstroom inactiviteit flexwerkers  

 Terug naar boven 

 

Minister Asscher lanceert ‘Neem jij initiatief op je werk?’ 

Goed, gemotiveerd en gezond werken tot aan je pensioen is belangrijk. Maar hoe doe je dat? 

Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid lanceerde onlangs de website “Neem jij initiatief op je 

werk” tijdens een bijeenkomst over flexibel én duurzaam werken in de Broodfabriek in Rijswijk. Op deze website – 

een onderdeel van de campagne “Duurzame Inzetbaarheid” -  staan tips en adviezen om kansen te pakken en 

initiatief te nemen om de mogelijkheden op de arbeidsmarkt te vergroten. 

http://www.verefi.nl/bijlage/2013/november/Initatiefnota-activering-uit-arbeidsongeschiktheid.pdf
http://www.verefi.nl/bijlage/2013/november/TNO-NEA-analyse-WIA-instroomstijging.pdf
http://www.verefi.nl/bijlage/2013/november/TNO-rapport-WIA-instroomstijging-eindrapport.pdf
http://www.verefi.nl/bijlage/2013/november/VJI-rapport-doorstroom-inactiviteit-flexwerkers.pdf
http://werknemers.duurzameinzetbaarheid.nl/kansen-benutten
http://werknemers.duurzameinzetbaarheid.nl/kansen-benutten


Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil met het project werknemers stimuleren te investeren in hun eigen 

duurzame inzetbaarheid. Zo blijven werknemers flexibel inzetbaar bij verschillende bedrijven, zijn ze gemotiveerd en gezond. 

Zeker in tijden waarin zelfs vaste banen onder druk staan, is het voor elke werknemer belangrijk om een goed, gezond en 

aantrekkelijk profiel te hebben én te houden. Op de website kunnen werknemers zichzelf testen, staan praktische tips en 

worden de ervaringen van andere werknemers gedeeld. 

Bron: rijksoverheid.nl 

Terug naar boven 

 

Aantal arbeidsongeschiktheidsuitkeringen fors gedaald 

Eind juni 2013 werden 818 duizend arbeidsongeschiktheidsuitkeringen verstrekt. Dit is 175 duizend minder dan eind 

december 2002, toen de hoogste stand ooit werd bereikt. De afname komt vrijwel geheel doordat minder mannen 

gebruikmaken van de regelingen voor arbeidsongeschiktheid. 

Eind december 2002 werden bijna 1 miljoen arbeidsongeschiktheidsuitkeringen verstrekt. Sindsdien nam het aantal 

arbeidsongeschiktheidsuitkeringen elk jaar af. De gestage daling van de arbeidsongeschiktheid is vooral het gevolg 

van veranderende wet- en regelgeving. 

Daling bij mannen 

De afname van het aantal arbeidsongeschiktheidsuitkeringen vond vrijwel geheel plaats bij mannen. Het aantal vrouwen met 

een uitkering nam zelfs licht toe. Meer vrouwen zijn actief op de arbeidsmarkt, waardoor ook hun beroep op de regelingen 

voor arbeidsongeschiktheid toeneemt. Eind juni 2013 ging ruim 48% van de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen naar een 

vrouw. 

Aandeel jongeren toegenomen 

Het aandeel jongeren tot 25 jaar is toegenomen van 2,9% in 1998 tot 8,5% van de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen in juni 

2013. Dit komt vooral door een grotere instroom in de Wajong vanaf 2007. Het aandeel personen van 35 tot 55 jaar daalde 

met ruim 7 procentpunt, het aandeel 55-plussers blijft het grootst (39%). 

Arbeidsongeschiktheidsuitkeringen naar leeftijd 

 

Verschuiving diagnoses 

Eind juni 2013 was in bijna de helft van de gevallen een psychische stoornis de oorzaak van de arbeidsongeschiktheid. In 

1998 werd deze diagnose voor ruim 30% van de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen gesteld. Het aandeel ‘algemene 

aandoeningen’ en het aandeel ‘aandoeningen aan het botspierstelsel’ (rugklachten e.d.) zijn in dezelfde periode afgenomen. 

Tussen mannen en vrouwen zijn er geen grote verschillen in diagnose. Mannen krijgen wel vaker dan vrouwen de diagnose 

http://www.rijksoverheid.nl/


hart- en vaatziekten. Dit verschil is de afgelopen vijftien jaar kleiner geworden, zo nam deze diagnose met een kwart toe bij 

vrouwen, terwijl deze bij mannen met meer dan een derde daalde. 

Arbeidsongeschiktheidsuitkeringen naar diagnose 

 

Bron: www.cbs.nl 

Terug naar boven 

 

Agrarische bedrijven bieden werk aan Wajongers 

Bedrijven in de agrarische sector gaan werkzoekenden met een Wajong-uitkering aan het werk helpen. Als eerste 

deelsector hebben pluimveebedrijven toegezegd om tien Wajongers te plaatsen. Bert Visser, voorzitter van Sociale 

Zaken Pluimvee Industrie (bestaande uit Nepluvi, FNV Bondgenoten en CNV Vakmensen) en André Timmermans 

(directeur UWV WERKbedrijf) hebben hun handtekening gezet onder een convenant waarin dit is vastgelegd. UWV 

verwacht met meer sectoren in de land- en tuinbouw dergelijke afspraken te maken. 

De agrarische sector verwacht de komende jaren veel vraag naar arbeidskrachten als gevolg van de vergrijzing. Daarnaast 

neemt het aantal leerlingen in het agrarisch onderwijs sterk af. In samenwerking met land- en tuinbouworganisaties, 

kenniscentrum Aequor en de AOC raad onderzoekt UWV daarom hoe partijen samen meer Wajongers aan het werk kunnen 

helpen in de sector. Doel is om hier in 2014 concrete stappen in te zetten. 

Convenanten zijn voor UWV een belangrijk middel om Wajongers aan het werk te helpen. Afzonderlijke werkgevers of de 

werkgeversorganisaties kunnen op deze manier afspraken maken met UWV voor de uitrol van landelijke of regionale 

vacatures. Verschillende pluimveebedrijven hebben al Wajongers in dienst en veel collega-bedrijven hebben belangstelling 

getoond. Wanneer een pluimveebedrijf een plek aanbiedt voor een Wajonger zorgt het regionale werkgeversservicepunt van 

UWV binnen twee weken voor de werving en selectie van een geschikte kandidaat. 

Bron: uwv.nl 
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