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DISCLAIMER
Deze Praktijkspecial is mede tot stand gekomen 

door ondersteuning en bijdragen van Meeùs Bouw 

& Infra en  ArboDuo (onderdeel van ArboNed).

Hoewel Bouwend Nederland bij de vervaardiging 

en samenstelling van deze Praktijkspecial en de 

inhoud daarvan de grootst mogelijke zorgvuldigheid 

in acht neemt, aanvaardt zij geen aansprakelijkheid 

voor schade ontstaan door daarin voorkomende 

onjuistheden. De gebruiker is zich ervan bewust dat 

de informatie kan veranderen zonder dat hij daar-

van tevoren op de hoogte wordt gebracht. Bouwend 

Nederland sluit daarom elke aansprakelijkheid uit 

voor schade die verband houdt met het gebruik van 

deze Praktijkspecial.

VOORWOORD
De afgelopen twee decennia zijn er op het gebied van arbeidsongeschiktheid en verzuim verschillende 

ontwikkelingen geweest. Nog steeds gaat dit proces door, het meest recent met de modernisering van de 

Ziektewet. Alle aanpassingen en wijzigingen hebben geleid tot een grote impact op de bedrijfsvoering, 

maar ook tot verwarring bij bedrijven. 

De terugtrekkende overheid en de toegenomen regelgeving hebben meer risico’s en verantwoordelijkhe-

den op het bordje van de ondernemer gelegd. Ook de complexiteit van wet- en regelgeving is – ondanks het 

overheidsstreven naar minder administratieve belasting van het bedrijfsleven – helaas toegenomen.

Voor bedrijven is het van het grootste belang dat men risico’s en verantwoordelijkheden in kaart kan bren-

gen en hierop kan sturen. Kennis van de wet en andere regelgeving is daarvoor een vereiste.

Met deze Praktijkspecial wil Bouwend Nederland haar leden informeren over de uiteenlopende aspecten 

van arbeidsongeschiktheid, re-integratie en verzuim. Informeren waar nodig en het bieden van oplossingen 

waar gewenst. Doe er uw voordeel mee!

Mr. J.L. van Tuinen,

Algemeen directeur
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INLEIDING
Wet- en regelgeving over verzuim en arbeidsonge-

schiktheid is veelomvattend en vaak complex. Daar 

komt bij dat die regelgeving de afgelopen jaren 

telkens weer onderwerp is geweest van aanpassin-

gen en wijzigingen. 

Deze Praktijkspecial beoogt een overzicht te geven 

van de huidige stand van zaken. Daarbij wordt ook 

het historisch perspectief niet uit het oog verloren. 

We plaatsen daarbij een stip in het verleden van 

waaruit we schetsen hoe de wet- en regelgeving 

zich in de afgelopen jaren heeft ontwikkeld. Welke 

wetten zijn daarbij nog actueel en wat betekent dit 

voor u als ondernemer. 

De ontwikkelingen op dit gebied staan echter niet 

stil. De komst van de modernisering van de Ziekte-

wet brengt opnieuw wijzigingen met zich mee die 

effect hebben op uw bedrijfsvoering. Zo blijft u niet 

alleen verantwoordelijk voor de re-integratie van 

werknemers die bij u in vaste dienst zijn (geweest), 

maar wordt u ook verantwoordelijk voor risico’s 

van personeel dat tijdelijk bij u in dienst is en was, 

voor zover zij (na een bepaalde periode) ziek zijn of 

worden.

In deze Praktijkspecial willen we schetsen welke 

elementen uit bestaande wetgeving van belang 

voor u zijn. We brengen voor u niet alleen de risico’s 

in kaart maar reiken – waar mogelijk – ook oplos-

singsrichtingen aan om deze risico’s te beheersen. 

Belangrijk voor u om te weten is dat u als werk-

gever uiteindelijk zelf een keuze moet maken in 

hoeverre u bepaalde risico’s  zelf wilt dragen of die 

herverzekert bij een derde partij. Maar één ding 

is zeker: voor beide opties zal een prijs moeten 

worden betaald.

Met deze Praktijkspecial beschikt u over een 

naslagwerk waarin de belangrijkste en voor u als 

ondernemer meest relevante elementen op het 

gebied van arbeidsongeschiktheid, re-integratie 

en verzuim zijn opgenomen. Hiermee wordt uw 

kennis over taken, verantwoordelijkheden en risico’s 

vergroot. Daarnaast bevat deze uitgave tips en 

verwijzingen naar gerichte ledenproducten die u 

kunnen ondersteunen bij het vormgeven van een 

eigen verzuim- en re-integratiebeleid.

Wet- en regelgeving verandert. De in deze special 

samengevatte informatie is dan ook een moment-

opname. 

Wij kunnen ons voorstellen dat deze Praktijkspecial 

ook vragen bij u oproept. 

• Voor zover deze ledenproducten van Bouwend 

Nederland betreffen, kunt u zich wenden tot 

voordeel@bouwendnederland.nl. 

 

• Indien het gaat om algemene vragen over (de 

uitleg van) wetgeving en/of cao-bepalingen in 

relatie tot arbeidsongeschiktheid en re-inte-

gratie, kunt u zich wenden tot de helpdesk van 

Bouwend Nederland via advies@bouwendneder-

land.nl of via 079- 3 252 250.

• Wanneer u vragen heeft over hoe in uw bedrijf 

om te gaan met mogelijke ziektegevallen en het 

praktische re-integratietraject, kunt u zich wen-

den tot de bedrijfsadviseur sociale zaken van 

het desbetreffende regiokantoor van Bouwend 

Nederland.

• Heeft uw medewerker hulp nodig bij het oplos-

sen van problemen op het gebied van gezond-

heid, die hij of zij niet op eigen kracht kan 

oplossen, dan kunnen de bemiddelaars van de 

Stichting Sociale Bemiddeling (SSB) mogelijk een 

uitkomst bieden. Deze bemiddelaars werken via 

de regiokantoren van Bouwend Nederland. Meer 

informatie hierover vindt u via www.bouwwend-

nederland.nl/stichting-sociale-bemiddeling.
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HOOFDSTUK 1
ALGEMENE REGELS BIJ VERZUIM EN  
ONDERSTEUNING DOOR EEN ARBODIENST
Als werkgever bent u verplicht om aan een aan-
tal voorwaarden op het gebied van gezondheid 
en verzuim te voldoen. Weet u welke regels 
voor u gelden? En hebt u alles op orde? Bou-
wend Nederland kan u hierbij ondersteunen.

Om te beginnen door u te informeren over de 

wetgeving omtrent verzuim. Wat zijn uw rechten en 

plichten met betrekking tot een uitgevallen werkne-

mer? Samen met onze partner ArboDuo adviseren 

wij u graag zodat u uw verplichtingen vervult om 

actief aan de re-integratie van uw werknemer te 

werken. Zodat hij weer verantwoord aan het werk 

kan en duurzaam inzetbaar wordt. 

Onderstaand informeren wij u graag over de vol-

gende onderwerpen:

• Arbowet

• Privacy

• Vangnet

• Verzuimmelding

• Wet verbetering poortwachter

• Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen 

(WIA)

• Wijzigingen Ziektewet 

• No-risk polis 

ARBOWET
De Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) vormt het 

uitgangspunt voor een goed arbeidsomstandighe-

denbeleid. De Arbowet geldt voor alle werkgevers en 

werknemers in Nederland. Het belang van eigen ver-

antwoordelijkheid van werkgevers en werknemers bij 

arbobeleid staat centraal in de Arbowet. Voor beide 

partijen gelden wettelijke verplichtingen.

Volgens de Arbowet bent u verplicht om samen 

met uw werknemer te werken aan goede arbeids-

omstandigheden. Aan een gezonde en veilige 

werkomgeving. Wordt een van uw werknemers 

toch ziek? Dan moet u al het mogelijke doen om uw 

werknemer zo snel mogelijk te laten re-integreren. 

Uw arbodienst kan u hierbij ondersteunen. 

De Arbowet richt zich op:

• De algemene bepalingen over het arbobeleid in 

een onderneming 

• Het bevorderen van goede arbeidsomstandig-

heden 

• Het voorkomen van ziekte en arbeidsonge-

schiktheid 

 

Meer informatie vindt u op de website: www.

arboned.nl/arboduo (trefwoord: arbowet). Hier 

vindt u onder andere een gedetailleerd overzicht 

van uw wettelijke verplichtingen, zoals een RIE 

(risico-inventarisatie en -evaluatie), beleid PSA 

(psychosociale arbeidsbelasting) en BHV (bedrijfs-

hulpverlening). 

PRIVACY 
Het is van belang dat u werkt met een arbodienst 

waar de privacy van werknemers geborgd is. Een 

goede arbodienst ondersteunt werkgevers bij het 

voeren van een gezond en verantwoord arbeidsom-

standighedenbeleid. In een verzuimproces koppelen 

zij nooit inhoudelijke informatie aan u als werkge-

ver terug over een gesprek tussen uw werknemer 

en een professional. Zij informeren u - binnen de 

bestaande wetgeving - wel over wat een werk-

nemer wel en niet meer kan. Of er passend werk 

kan worden verricht en hoe lang het herstel naar 

verwachting duurt. En of er extra activiteiten nodig 

zijn om het herstel en de terugkeer naar werk te 

bespoedigen. 

Bouwend Nederland heeft voor u een ledenvoordeelcontract met ArboDuo.

Uw voordeel
• 13,5% korting op het speciaal voor leden ontwikkeld Bouwend Nederland arbopakket, inclusief 

ondersteuning door een procesregisseur gedurende het gehele verzuim- en re-integratietraject

• 5% korting op de verzuimpakketten van ArboDuo

• 2% korting op re-integratie activiteiten

• 2% korting op Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RIE)
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Uw arbodienst dient er nauwkeurig op toe te zien 

dat alle gegevens over de verzuimmelding optimaal 

beschermd worden tegen onbevoegden. In haar pri-

vacyreglement zal dan ook precies staan wie welke 

gegevens mag inzien, hoe lang ze bewaard worden 

en hoe wordt voorkomen dat onbevoegde personen 

ze kunnen bekijken.

VANGNET
Soms heeft een werknemer recht op een uitkering 

via de Ziektewet. Dit zijn zogenaamde ‘vangnet-

ters’. U kunt dan het loon verrekenen met de 

Ziektewet-uitkering. De Ziektewet-uitkering duurt 

maximaal twee jaar. 

LET OP: U BLIJFT WEL VERANTWOORDELIJK 
VOOR DE RE-INTEGRATIE!

Deze regeling geldt voor:

• Werknemers die ziek zijn door zwangerschap of 

bevalling 

• Werknemers die ziek zijn door orgaandonatie 

• Werknemers met een structurele, functionele 

beperking wegens ziekte of gebrek (no-riskpolis) 

• Werknemers ouder dan 55 jaar die ziek worden 

en die direct, voordat zij in dienst kwamen, 

tenminste 52 weken een WW-uitkering hebben 

ontvangen  (compensatieregeling)

VERZUIMMELDING
De situatie van uw zieke werknemer bepaalt wan-

neer en bij wie het verzuim van uw werknemer 

gemeld moet worden. Bent u klant bij ArboDuo dan 

moet u uiterlijk de vierde dag de verzuimmelding 

doorgeven aan uw arbodienst. Pas als uw werkne-

mer na 42 weken nog niet beter gemeld is, meldt 

de arbodienst uw zieke werknemer bij UWV. Heeft 

u hierover andere  afspraken gemaakt met uw arbo-

dienst, dan geeft u de melding zelf door aan UWV.

Regels verzuimmelding voor werkgevers en werk-

nemers:

• Als werkgever bent u verplicht om de regels voor 

het doorgeven van een verzuimmelding bekend 

te maken bij uw werknemers. Uw werknemer 

moet de verzuimregels van u als werkgever 

opvolgen 

• Uw werknemer is niet verplicht iets te vertel-

len over de oorzaak van het verzuim. Hij mag 

spontaan uitleg geven over de oorzaak van de 

ziekte, maar u mag daar niet naar vragen en mag 

de informatie ook niet registreren 

• Als werkgever mag u aan uw werknemer vragen 

wanneer uw werknemer weer aan het werk 

denkt te kunnen 

• Is er sprake van een vangnet, dan moet u uw 

werknemer zo snel mogelijk ziekmelden bij UWV. 

• Het zwangerschaps- en bevallingsverlof hoeft 

niet gemeld te worden aan de arbodienst. Dit  

 

valt onder de Wet Arbeid en Zorg en niet onder 

de Ziektewet 

• Verzuim door zwangerschapsklachten moet als 

een normale verzuimmelding worden doorge-

geven. Als het arbeidsverzuim doorloopt tot 

aan het zwangerschaps- en  bevallingsverlof, 

dan moet u als werkgever de ingangsdatum 

van het verlof aan de arbodienst doorgeven. 

De arbodienst sluit de verzuimmelding dan per 

die datum af en bewaakt de einddatum van het 

verlof 

• Als uw werknemer ziek op vakantie wil, geldt 

de vakantieregeling. Het is van belang te weten 

of de vakantie negatieve gevolgen kan hebben 

voor het herstel van uw werknemer. Om dit te 

kunnen beoordelen, kunt u advies vragen aan de 

bedrijfsarts. De beslissing neemt u samen met 

uw werknemer 

WET VERBETERING  
POORTWACHTER
Volgens de Wet Verbetering Poortwachter moet 

u er als werkgever samen met uw werknemer en 

de arbodienst voor zorgen dat uw zieke werkne-

mer weer zo snel mogelijk aan het werk kan. Als 

werkgever hebt u een actieve rol bij de re-integratie 

van uw werknemer. Uw werknemer is verplicht om 

hieraan mee te werken.  

 

Loon doorbetalen 
Volgens de Wet Verbetering Poortwachter moeten 

werkgevers hun zieke werknemers twee jaar lang 

70% van het laatste loon doorbetalen. Hiervoor 

gelden de volgende voorschriften:

• Het eerste jaar: werkgevers betalen minimaal 

70% van het loon door. Het loon mag niet onder 

het minimumloon uitkomen 

• Het tweede jaar: werkgevers betalen minimaal 

70% van het loon door. Het loon mag wel onder 

het minimumloon uitkomen.

 

De bouw-cao wijkt af van deze regel: u betaalt 

gedurende het eerste ziektejaar 100% van het vast 

overeengekomen loon door. In het tweede ziekte-

jaar betaalt u 70% van het vast overeengekomen 

loon door.

Na twee jaar stopt in principe de verplichting tot 

doorbetaling. Doorgaans volgt er dan voor de 

zieke werknemer een WIA-beoordeling. Kunt u als 

werkgever niet aantonen dat u zich volgens de ver-

Maakt u gebruik van het Bouwend Neder-

land Verzuimloket, dan is uw ziekmelding 

bij ArboDuo, tevens de schademelding bij 

de verzuimverzekeraar.
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plichtingen van de Wet Verbetering Poortwachter 

voldoende heeft ingespannen om uw werknemer te 

laten re-integreren, dan kunt u verplicht worden om 

ook het derde jaar loon door te betalen. Wanneer 

UWV bepaalt dat de werknemer niet voldoende 

heeft meegewerkt aan zijn re-integratie, dan kan 

dit gevolgen hebben voor (de hoogte van) zijn 

uitkering. 

Verplichtingen volgens de Wet Verbetering Poort-

wachter

Werkgevers en werknemers hebben een aan-

tal verplichtingen volgens de Wet Verbetering 

Poortwachter, die al beginnen in de week van de 

verzuimmelding. In onderstaand overzicht treft u de 

belangrijkste Poortwachter-stappen. 

Het eerste verzuimjaar
Week 1: de verzuimmelding 

Uw werknemer meldt zicht ziek bij zijn direct 

leidinggevende en/of doet de melding volgens het 

opgestelde verzuimprotocol. U meldt dit verzuim bij  

uw arbodienst. 

Week 6: Probleemanalyse door de bedrijfsarts

Is uw werknemer langer ziek, dan wordt door de 

bedrijfsarts binnen 6 weken na de eerste verzuimdag 

een Probleemanalyse gemaakt. De Probleemanalyse 

wordt opgesteld aan de hand van een spreekuur bij de 

bedrijfsarts. In de analyse beschrijft de bedrijfsarts de 

beperkingen  van de werknemer, wat zijn mogelijk-

heden tot herstel zijn en wanneer hij het werk denkt 

te kunnen hervatten. En u treft een advies, waarmee 

u met uw werknemer afspraken kunt maken over de 

mogelijke (gedeeltelijke) werkhervatting. 

Elke 6 weken: spreekuur bedrijfsarts

In principe wordt uw werknemer iedere zes weken, 

of zo vaak als nodig is, uitgenodigd voor  het 

spreekuur bij de bedrijfsarts. Dit wordt ook wel een 

periodieke evaluatie genoemd. De bevindingen 

van het spreekuur worden aan u en uw werknemer 

teruggekoppeld. 

Week 8: Plan van aanpak

Het opstellen van het Plan van aanpak is een wet-

telijke verplichting wanneer uw werknemer langer 

dan acht weken ziek is. U stelt het plan samen met 

uw werknemer op aan de hand van het advies van de 

bedrijfsarts, dat is opgenomen in de Probleemana-

lyse en advies. Een concept van het Plan van aanpak 

ontvangt u bij de probleemanalyse. Maak concrete 

afspraken in het Plan van aanpak. Wat doet uw werk-

nemer om te herstellen en weer aan het werk te 

kunnen? En wat doet u om hem weer aan het werk 

te helpen? Beschrijf wat (activiteit) u of uw werk-

nemer (wie) vanaf wanneer (planning) gaat doen. 

Bespreek het plan regelmatig met de werknemer. 

Evaluatie en bijstelling

Omdat het Plan van aanpak een momentopname is, 

komt u minimaal één keer per zes weken bij elkaar 

om de voortgang te bespreken. Zo nodig past u het 

Plan van aanpak aan. Hiervoor gebruikt u de ‘Bijstel-

ling Plan van aanpak’. 

U en uw werknemer bewaren allebei een ingevuld 

en getekend exemplaar van het Plan van aanpak en 

de bijstellingen. Bij een eventuele WIA-aanvraag of 

beëindiging van het arbeidscontract tijdens ziekte 

moet u deze documenten aan UWV overhandigen. 

U ontvangt van  uw arbodienst een format voor het 

plan. Deze is veelal te vinden op de website van de 

arbodienst. U stuurt een kopie van het ingevulde 

Plan van aanpak naar uw arbodienst.

Week 18: check door een (arbeids-)deskundige 

Bent u klant van ArboDuo en is in de 18e verzuim-

week nog geen concrete datum voor werkhervat-

ting vastgesteld? Of verloopt het herstel niet 

conform de afspraken uit het Plan van aanpak? 

Dan voert ArboDuo een multidisciplinaire check uit. 

Met deze check beoordeelt ArboDuo aan de hand 

van het dossier of de re-integratiemogelijkheden 

voldoende benut worden en of de re-integratie kan 

worden versneld.

Week 42: melding UWV

Uw arbodienst meldt de zieke werknemer bij UWV. 

Heeft u hierover andere afspraken gemaakt met 

uw arbodienst, dan geeft u de melding zelf door. U 

ontvangt vervolgens van UWV een bevestiging, met 

daarbij informatie over de activiteiten die onder-

nomen moeten worden in het tweede ziektejaar. 

Bewaar deze bevestiging goed.

Uiterlijk week 52: eerstejaarsevaluatie

Samen met uw werknemer evalueert u het verloop 

van het eerste ziektejaar. Bij het ingaan van het 

tweede verzuimjaar verplicht de Wet Verbetering 

Poortwachter u en uw werknemer om de voortgang 

van de re-integratie van het afgelopen jaar te be-

oordelen. Ook legt u het re-integratieresultaat voor 

U kunt zich voor deze loondoorbetalings-

verplichting verzekeren. Daarvoor heeft 

Bouwend Nederland ledenvoordelencon-

tracten gesloten met Loyalis en Nationale 

Nederlanden.
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het tweede jaar vast en hoe u dit wilt realiseren. 

Omdat de  bedrijfsarts een belangrijk rol speelt in 

de re-integratie, is het verstandig hem bij de evalu-

atie te betrekken. 

Wanneer re-integratie in het eigen werk en/of bij 

de eigen werkgever niet meer mogelijk is, dan wel 

niet structureel is, dan moeten de werkgever en de 

werknemer samen kijken naar re-integratiemoge-

lijkheden bij een andere werkgever (spoor 2). Een 

arbeidsdeskundige kan u hierbij adviseren. Volgens 

de regels van UWV is het inschakelen van een 

arbeidsdeskundige voor het einde van het eerste 

verzuimjaar meestal noodzakelijk.

Het tweede verzuimjaar
Week 80: re-integratieverslag

Is uw werknemer na 20 maanden nog niet volledig 

aan de slag, dan stelt u in overleg met uw werk-

nemer een re-integratieverslag op. In dit verslag 

beschrijven werkgever, werknemer en de bedrijfs-

arts hun visie op de re-integratie. De bedrijfsarts 

omschrijft de (medische) bevindingen over de 

verzuimperiode en geeft een actueel oordeel over 

de situatie.

Week 88: WIA-aanvraag en beoordeling

Hebben alle inspanningen niet geleid tot terugkeer 

naar het werk, dan ontvangt de werknemer  een 

WIA-aanvraagformulier van UWV. Dit formulier moet 

binnen drie weken worden teruggestuurd, uiterlijk 

in de 93e week van het  ziekteverzuim. Snel daarna 

beoordeelt UWV het re-integratieverslag en voert 

een WIA-keuring uit. Afhankelijk daarvan wordt 

het recht op de uitkering bepaald, de hoogte ervan 

vastgesteld en start de WIA-uitkering indien aan de 

wettelijke voorwaarden is voldaan. UWV beoor-

deelt op basis van het re-integratieverslag of de 

werkgever en de werknemer er alles aan hebben 

gedaan om de instroom in de WIA te voorkomen. 

Ook nodigen zij uw werknemer uit voor een WIA-

onderzoek. Heeft u als werkgever volgens UWV niet 

voldoende meegewerkt aan de re-integratie, dan 

krijgt u een loonsanctie van 52 weken. Heeft de 

werknemer zich niet voldoende ingespannen, dan 

kan dit gevolgen hebben voor (de hoogte van) zijn 

uitkering. 

Wanneer u en/of uw werknemer het niet eens zijn 

met het advies van de bedrijfsarts of het onderling 

niet eens zijn over de re-integratie inspanningen, 

dan kan de werkgever en/of de werknemer een 

deskundigenoordeel aanvragen bij UWV. Hier zijn 

wel kosten aan verbonden.

WET WERK EN INKOMEN 
NAAR ARBEIDSVERMOGEN 
(WIA)
De WIA is een nieuwe versie van de WAO (Wet op de 

arbeidsongeschiktheidsverzekering). Uitgangspunt 

van de WIA is dat mensen zoveel mogelijk deelne-

men aan het arbeidsproces, zodat werknemers snel 

en verantwoord re-integreren.

IVA en WGA

De WIA bestaat uit twee regelingen: de Inkomens-

voorziening Volledig Arbeidsongeschikten  (IVA) en 

de Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten 
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(WGA). De IVA is een uitkering voor werknemers die 

naar verwachting nauwelijks tot geen inkomen heb-

ben vanwege hun ziekte. De WGA vult het inkomen 

aan als werknemers gedeeltelijk arbeidsgeschikt 

zijn.

Werknemers krijgen een WIA-uitkering als het niet 

volledig lukt om het verdienvermogen te benutten. 

Dat betekent dat ze een compensatie ontvangen 

voor het gedeelte dat ze niet  kunnen werken. Als 

werknemers meer dan 35% arbeidsongeschikt 

zijn door een structureel gebrek of ziekte, dan 

hebben ze recht op de WIA uitkering. De hoogte 

is afhankelijk van het arbeidsongeschiktheidsper-

centage. De WIA-uitkering kan geweigerd worden 

als UWV beslist dat er te weinig inspanningen voor 

re-integratie zijn verricht. De werkgever moet dan 

langer  loon doorbetalen.

WIJZIGINGEN ZIEKTEWET
U was al voor 12 jaar verantwoordelijk voor vast 

personeel dat ziek werd. Door de ‘Wet Beperking 

Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid vangnet-

ters’ bent u nu ook tot maximaal 12 jaar financieel 

verantwoordelijk voor werknemers die ziek uit 

dienst gaan tijdens proeftijd, of na afloop van een 

tijdelijk contract.

De wijzigingen in het kort

De essentie van de wijzingen is dat de premie voor 

de Ziektewet – afhankelijk van de bedrijfsgrootte – 

gedeeltelijk of volledig gedifferentieerd wordt. Dat 

wil zeggen dat de premie afhankelijk wordt van de 

instroom vanuit uw organisatie. Deze premiedif-

ferentiatie geldt daarnaast ook voor de WGA-premie 

voor werknemers met een tijdelijk contract, en is 

daarmee dus gelijk aan de huidige WGA premiedif-

ferentiatie voor werknemers met een vast contract. 

Bovendien wordt de inzet van preventieve maatre-

gelen om verzuim te voorkomen nóg belangrijker. 

Meer informatie over de Ziektewet vindt u in het 

hoofdstuk ‘Modernisering Ziektewet’. 

Wilt u meer weten?
Voor meer informatie kunt u terecht bij uw arbo-

dienst of uw vaste contactpersoon van ArboDuo. Of 

neem contact op via 075 6 872 320 of bouwendne-

derland@arboned.nl.

NO-RISK POLIS
Heeft u een werknemer in dienst genomen met een 

arbeidshandicap of ziekte of wilt u dit doen? Dan 

kunt u veelal gebruikmaken van de no-riskpolis. 

Voor werknemers met een ziekte of handicap be-

taalt UWV soms een Ziektewet-uitkering. Daarvoor 

geldt wel een aantal voorwaarden waar de werk-

nemer aan moet voldoen. Deze voorwaarden vindt 

u terug op www.uwv.nl/werkgevers zoekterm ‘no-

riskpolis’. Eén van die voorwaarden kan bijvoorbeeld  

zijn dat uw werknemer een WIA-, WAO-, WAZ- of 

Wajong uitkering van UWV ontvangt.

Een no-riskpolis is een vergoeding als deze werk-

nemer ziek wordt. Met een no-riskpolis krijgt de 

werknemer via de werkgever een Ziektewet-uit-

kering van UWV als hij uitvalt door ziekte binnen 5 

jaar nadat hij bij de werkgever in dienst kwam. Dat 

betekent dat de werkgever de loonkosten bij ziekte 

voor een groot deel niet zelf hoeft te betalen. De 

werknemer hoeft de no-riskpolis niet aan te vragen. 

De polis geldt automatisch vanaf het moment dat 

de werknemer bij u in dienst komt. 

Hoe werkt de no-risk polis?
Als uw werknemer met een no-riskpolis ziek wordt, 

vraagt u een Ziektewet-uitkering aan. U betaalt zijn 

loon door en verrekent de uitkering daarmee. In de 

beslissing over de WIA-uitkering leest u of uw werk-

nemer recht heeft op de no-riskpolis. Uw werkne-

mer hoeft de no-riskpolis niet aan te vragen, deze 

geldt automatisch. De no-riskpolis begint zodra uw 

werknemer bij u in dienst komt. 

Hoelang geldt de no-riskpolis?
De no-riskpolis geldt 5 jaar lang vanaf de eerste 

werkdag van de werknemer. Wordt de werknemer 

ziek binnen deze periode van 5 jaar? Dan betaalt 

UWV voor maximaal 2 jaar de Ziektewet-uitkering. 

In het eerste jaar ligt de uitkering tussen de 70% 

en 100% van het dagloon. In het tweede jaar is 

de uitkering 70% van het dagloon. In bijzondere 

gevallen verlengt UWV de periode van 5 jaar met 

nog eens 5 jaar. Van bijzondere gevallen is sprake 

als de werknemer al een ernstige ziekte had. Uw 

werknemer kan een aanvraag voor verlenging van 

de no-riskpolis doen. Heeft uw werknemer een 

Wajong-uitkering (gehad) of heeft hij een WSW-

indicatie? Dan geldt de no-riskpolis zolang hij werkt. 

Verlenging aanvragen is dan ook niet nodig.

Wanneer moet u de werknemer ziekmelden?
Een zieke werknemer die een beroep kan doen op 

de no-riskpolis dient u uiterlijk binnen 6 weken na 

eerste ziektedag ziek te melden bij UWV.

 

VOORWAARDEN NO-RISKPOLIS
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In deze Praktijkspecial leest u over al uw risico’s 

rondom ziekteverzuim. Wat is er vastgelegd in de 

cao? En wat zijn uw verplichtingen? We geven u een 

overzicht van uw risico’s en de voorzieningen die er 

vanuit Bouwend Nederland voor u beschikbaar zijn. 

Zowel voor uw werkgeversrisico’s als voor aanvul-

lingen op de verzekerbare arbeidsvoorwaarden voor 

uw werknemers. 

BOUWEND NEDERLAND  
VERZUIMLOKET 
Werkgevers hebben een steeds grotere verant-

woordelijkheid als het gaat om gezondheid. Zo 

draagt de werkgever gedurende 12 jaar het risico 

van de kosten van een zieke of arbeidsongeschikte 

medewerker.

Gemak en voordeel
Om het voor leden van Bouwend Nederland mak-

kelijker en financieel aantrekkelijker te maken, is 

het Bouwend Nederland Verzuimloket ingericht. De 

samenwerking in het Bouwend Nederland Verzuim-

loket biedt u ondersteuning bij alles wat met de ge-

zondheid en re-integratie van uw medewerkers en 

uw bedrijf te maken heeft. Bedrijven die vanwege 

hun omvang zelf de rol van casemanager uitvoeren, 

kunnen ook gebruik maken van het Verzuimloket. 

U kunt in een maatwerkafspraak vastleggen welke 

diensten u wilt benutten, zoals de ondersteuning 

rondom preventie, vergoedingen voor interventies 

en de inzet van sectorspecifieke interventies.

 

Situatie met het Verzuimloket
Uw voordeel
• Eén aanspreekpunt voor alle zaken rondom 

preventie, verzuim en re-integratie

• Een vaste casemanager van ArboDuo met speci-

fieke sectorkennis

• Professionele ondersteuning vanuit het 

Verzuimloket, zodat u op tijd voldoet aan uw 

Poortwachterverplichtingen

• Ziekmelding bij de arbodienst is direct de scha-

demelding bij de verzuimverzekeraar

• Vergoedingsmogelijkheden optimaal gebruikt, 

waardoor de kosten van interventies laag blijven 

Onderdelen binnen het Bouwend Nederland 
Verzuimloket
In het Bouwend Nederland Verzuimloket zijn alle 

onderdelen bij elkaar gebracht om uw bedrijf te 

verzekeren van de beste zorg. U kiest zelf welke 

onderdelen uit het loket voor u van belang zijn en 

waarvan u gebruik wilt maken. Kiest u voor meer-

dere of alle onderdelen? Dan stapelt het voordeel 

zich op.

Het loket bestaat uit:

• Re-integratiedienstverlening met preventie-, 

verzuim- en casemanagement

• Verzuimverzekering

• WGA-Eigenrisicodragen

• Collectieve zorgverzekering

• Gezondheidsmanagement (Present)

• WIA-Bodem

• WGA-Hiaat

• WIA-Excedent

HOOFDSTUK 2
UW VERZUIMRISICO’S EN DE OPLOSSINGEN 
VANUIT BOUWEND NEDERLAND

Het Bouwend Nederland Verzuimloket is uw centrale aanspreekpunt voor alle zaken rondom preventie, verzuim en 
re-integratie. Dit werkt snel, gemakkelijk en efficiënt.

Case-manager
Arbo-deskundige

Bedrijfsarts
Re-integratiebedrijf

Verzuim-
verzekering

WGA-ERD-
verzekering

Arbo-gerelateerde 
zorg

Ziektekosten-
verzekering

Loket
Casemanager

Arbo

Werkgever
Leidinggevende

P&O

communicatie

vergoedingen

Overzicht contacten 
gedurende 12 jaar verzuim

WIA-bodemverzekering
WGA-hiaatverzekering

WIA-excedentverzekering



PRAKTIJK NR3 MEI 2014

10

 Uw verzekerbare risico’s
U leest in hoofdstuk 3 t/m 8 een inleiding op re-

cente ontwikkelingen op het gebied van verzuim en 

de relevante wetgeving. Daarbij krijgt u antwoord 

op de volgende vragen per verzekerbaar risico:

1. Wat is het risico?

2. Wat is er bepaald in de CAO?

3. Welke oplossing is er vanuit Bouwend  

Nederland?

4. Welke voordelen heeft dit?

In het Bouwend Nederland Verzuimloket 

werken de volgende partijen samen:
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Verschillende vormen van wetgeving hebben er de 

afgelopen jaren voor gezorgd dat u als werkgever 

een grote rol speelt in het terugdringen van het 

aantal arbeidsongeschikten. Deze rol is succesvol 

gebleken en heeft onder andere geleid tot een 

flinke afname van instromers in de WIA.

Instroom in de WIA 

In tegenstelling tot deze ontwikkeling is de instroom 

in de WIA vanuit het Ziektewet Vangnet flink 

toegenomen. En dat terwijl vangnetters nog geen 

15% van de beroepsbevolking vormen. Volgens 

publicaties van UWV lopen vaste werknemers gemid-

deld een risico van 3 op de 1.000 om in de WIA te 

komen. Voor tijdelijke werknemers is dit risico groter, 

namelijk bijna 5 op de 1.000 en voor uitzendkrachten 

zelfs bijna 7 op de 1.000. Reden voor de minister van 

Sociale Zaken om de Ziektewet te hervormen. Per 

1 januari 2013 is daarvoor de Wet Beperking Ziek-

teverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters 

(BeZaVa) ingegaan. De gevolgen daarvan worden in 

dit hoofdstuk beschreven.

Vangnetters
De totale instroom in de WIA bestaat inmiddels voor 

meer dan 50% uit de groep vangnetters. De vang-

netters zijn onder te verdelen in 2 groepen:

 

Voor de eerste groep vangnetters ontbreekt een 

werkgever die sturing kan geven aan het re-integra-

tieproces, waardoor er beperkt tot geen re-integra-

tie-activiteiten plaatsvinden. Het gevolg hiervan is 

een onverminderd hoog aantal WIA-uitkeringen. De 

modernisering van de Ziektewet omvat een aantal 

maatregelen met als doel onder meer: 

• het terugdringen van langdurig ziekteverzuim 

• het stimuleren van werkhervatting van zieke 

werknemers zonder werkgever

• het voorkomen van instroom van ZW-gerechtig-

den in de WIA  

Effecten
Om deze doelen te realiseren, zijn diverse financiële 

prikkels aan zowel de kant van de werknemer als de 

werkgever ingebouwd.

Wat betekent dit voor werknemers?

De prikkels aan de werknemerskant zitten in 

het Ziektewet-criterium. Tot op heden worden 

werknemers beoordeeld op het wel of niet kunnen 

verrichten van de bedongen (voormalige) arbeid 

bij de laatste werkgever. In de nieuwe situatie zal 

het UWV de werknemer die voor tenminste 35% 

arbeidsongeschikt is, na het eerste ziektejaar 

beoordelen op basis van het veel ruimere begrip 

‘gangbare arbeid’. Als logisch gevolg hiervan worden 

de sollicitatie- en re-integratieverplichtingen voor 

deze groep aangescherpt, vergelijkbaar met de 

verplichtingen opgenomen in de WIA. Als een zieke 

werknemer in staat is tenminste 65% van zijn 

oude loon te verdienen, heeft hij geen recht op een 

Ziektewet-uitkering. Indien er wel recht bestaat op 

een Ziektewet-uitkering, dan bedraagt de totale 

uitkeringsduur maximaal 104 weken.

Wat betekent dit voor werkgevers?

Voor u als werkgever houdt de Modernisering Ziek-

tewet in dat u financieel verantwoordelijk wordt 

voor zowel de Ziektewet-uitkeringen als de WGA-

uitkeringen van de eerste groep vangnetters. 

LET OP: HIERONDER VALLEN OOK WERKNEMERS 
MET EEN TIJDELIJK CONTRACT EN WERKNE-
MERS DIE BINNEN 4 WEKEN NA DE DATUM VAN 
UITDIENSTTREDING ZIEK WORDEN (EN GEEN 
NIEUWE WERKGEVER HEBBEN). 

Premiedifferentiatie Ziektewet

Per 1 januari 2014 is voor de Ziektewet een 

premiedifferentiatie ingevoerd in de vorm van een 

sectorpremie en/of een individuele premie, die 

afhankelijk is van de grootte van uw bedrijf. Deze 

premiedifferentiatie ziet er als volgt uit:

Kleine werkgever (< 10 werknemers) Sectorpremie

Middelgrote werkgever (tussen de 10 
en 100 werknemers)

Sectorpremie i.c.m. individuele 
premie

Grote werkgever (> 100 werknemers) Individuele premie

* Voor het gemak gebruiken wij aantallen. Formeel gaat 
het om 10 of 100 maal het gemiddeld premieplichtig loon 
(2013: € 30.300,-).

HOOFDSTUK 3
MODERNISERING ZIEKTEWET

2006 2007 2008 2009 2010 2011

Vangnet 35% 42% 47% 49% 53% 55%

Vast 65% 58% 53% 51% 47% 45%

Groep 1:
• Werknemers die ziek zijn op mo-

ment dat tijdelijk contract afloopt
• Ziekte bij ontslag tijdens proeftijd
• Uitzendkrachten
• Oproepkrachten
• Zieke werknemers die werkloos 

worden door ontslag of faillis-
sement

Groep 2:
• Werknemers die ziek zijn als 

gevolg van zwangerschap
• Ziekte als gevolg van orgaan-

donatie
• Ziekte van personen met be-

perkingen (arbeidsgehandicapt)
• Ziekte van werknemers met 

WGA/IVA uitkering bij in dienst 
houden (gedurende 5 jaar)

Uitkering aan werknemer 70% van 
(gemaximeerd) dagloon

Uitkering aan werkgever 100% 
van (gemaximeerd) dagloon als 
werkgever 100% betaalt, 2e jaar 
70%.
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De premies voor het midden- en grootzakelijk 

bedrijf worden gedeeltelijk tot geheel gebaseerd op 

de daadwerkelijke instroomcijfers. Daarbij hanteert 

het UWV, net als bij de gedifferentieerde premie van 

de WGA, de instroomcijfers van T-2. U betaalt dus 

in 2014 premie voor werknemers die in 2012 in het 

vangnet terecht zijn gekomen.

In de dit jaar ingevoerde premiedifferentiatie in de 

ZW voor (middel)grote werkgevers is een oneven-

wichtigheid geconstateerd als gevolg van de pre-

mievaststelling voor werkgevers die na een periode 

van eigen risicodragerschap ZW terugkeren naar het 

UWV. Een grote werkgever die na meer dan twee 

jaar eigen risicodragerschap terugkeert naar het 

UWV is, de eerste twee jaar, een minimumpremie 

(in 2014 van 0,14%) verschuldigd. Aangezien direct 

na terugkeer al ZW-uitkeringen kunnen ontstaan, 

staat deze minimumpremie in het algemeen niet in 

verhouding tot het risico in de eerste twee kalen-

derjaren na terugkeer, aldus het kabinet.

Werkgevers zouden hierdoor enkel vanwege de (te) 

lage premiestelling kunnen kiezen voor terugkeer 

naar het publieke stelsel. Het uitgangspunt van 

schadelastbeheersing staat dan niet meer centraal 

bij de keuze voor publieke verzekering of eigen risi-

codragerschap, zo redeneert het kabinet. Het heeft 

daarom het besluit goedgekeurd waarin per 1 janu-

ari 2015 een meer risicodekkende Ziektewetpremie 

wordt vastgelegd voor (middel)grote werkgevers 

die na een periode van eigen risicodragen terugke-

ren naar het UWV. Dat besluit wordt voor advies aan 

de Raad van State gestuurd.

De hogere premie bij terugkeer zal gedurende twee 

kalenderjaren de helft van de sectorale premie be-

dragen, tenzij dit lager is dan het individuele risico 

dat het UWV kan berekenen op basis van lasten 

van de eerder bij het UWV verzekerde periode. Dan 

geldt de hogere individuele premie. Voor (middel)

grote werkgevers uit sectoren waar de helft van 

de sectorale ZW-premie lager is dan de feitelijke 

minimumpremie heeft de invoering van de hogere 

premie bij terugkeer geen gevolgen.

De premie gaat vanaf 2015 gelden voor alle (mid-

del)grote werkgevers die na 20 maart 2014 een 

verzoek indienen om het eigen risicodragerschap te 

beëindigen. 

WGA-Flex

Na de bekende wachttijd van 104 weken kan 

de vangnetter instromen in de WGA. Ook deze 

instroom berekent het UWV per 1 januari 2014 aan 

u door  in de vorm van een gedifferentieerde premie 

WGA-Flex. Net als bij de ‘oude’ WGA premie (vanaf 

nu WGA-Vast) wordt de WGA-Flex berekend op basis 

van T-2. De kosten voor vangnetters die 2 jaar ge-

leden in de WGA terecht zijn gekomen, worden dus 

per 1 januari 2014 aan u doorberekend. Dit houdt in 

dat u inzichtelijk moet krijgen welke ex-werknemers 

sinds 2010 ziek zijn geworden en de WGA zijn 

ingestroomd. 

In de onderstaande tabel staat de vormgeving van 

de financiering van de Ziektewet en WGA per 1 

januari 2014 schematisch weergegeven: 

Situatie 2014

Werkgever ZW-Flex WGA-Flex WGA-Vast

Groot
> 100 wn

Hybride
Individuele 
premiedifferen-
tiatie

Publiek
Individuele 
premiedifferen-
tiatie

Hybride
Individuele 
premiedifferen-
tiatie

Middelgroot
10 – 100 wn

Hybride
Individueel/
sectoraal

Publiek
Individueel/
Sectoraal

Hybride
Individueel/
sectoraal

Klein
< 10 wn

Hybride
Sectorpremie

Publiek
Sectorpremie

Hybride
Sectorpremie

* Hybride betekent publiek of privaat te verzekeren

Welke maatregelen moet u nemen?
Om te beginnen is het zaak om het verleden inzich-

telijk te gaan maken. Weet u welke werknemers 

vanaf 2010 ziek uit dienst zijn gegaan? Vervolgens 

dient u voor nu en de toekomst uw beleid voor 

deze groep aan te passen. Een aantal voorbeelden 

hiervan zijn:

• in kaart brengen van (ex-)werknemers die onder 

deze regeling vallen en bepalen wie hen gaat 

volgen

• inregelen van een verzuim- en re-integratiepro-

tocol (Wet Verbetering Poortwachter)

• aanpassen van arbeidscontracten met

-  een meldingsplicht voor werknemers die bin-

nen 4 weken na uitdiensttreding ziek worden 

en niet in dienst zijn getreden bij een andere 

werkgever

-  een verplichting tot deelname (ook na uit-

diensttreding) aan de uitvoering van re-inte-

gratie activiteiten

• er op toezien dat de werknemer die na contract 

uit dienst gaat en niet ergens anders gaat wer-

ken een WW-uitkering aanvraagt

Omdat de premies op deze informatie afgestemd 

worden, is het van belang dat u ter controle een 

goede administratie bijhoudt. Inmiddels heeft het 

UWV u als werkgever geïnformeerd over de aan u 

toegekende vangnetters.

Financiering
De financieringswijze is een bijkomend vraagstuk. 

Voor de Ziektewet en WGA-Vast heeft u al de keuze 

deze publiek of privaat onder te brengen. De WGA-

Flex wordt tot 1 januari 2016 uitsluitend publiek 

gefinancierd. Daarna zullen de WGA-Vast en –Flex 

worden samengevoegd. Vanaf dat moment kunt 

u kiezen om eigenrisicodrager te worden voor de 

gehele WGA. Indien u al eigenrisicodrager bent voor 
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de WGA en dit wenst te blijven, moet u een aanvul-

lende garantieverklaring overleggen. Doet u dit niet, 

dan valt u automatisch terug in het publieke bestel.

Eigenrisicodrager worden voor de Ziektewet resul-

teert in een concrete korting op de sectorpremie. U 

neemt dan de volledige verantwoordelijkheid voor 

de uitvoering van de Ziektewet over. U bepaalt 

recht, hoogte en duur van de ZW-uitkering. Dit 

houdt in dat u zelf de dagloonberekeningen moet 

maken en de verzuimbegeleiding gaat uitvoeren. 

Het blijven volgen en administreren van deze groep 

hoort daar ook bij.

 

Keuze publiek of privaat
De keuze tussen publiek of privaat hangt samen 

met uw behoefte om al dan niet zelf regie te voeren 

op de schade en u daardoor minder afhankelijk te 

stellen van het UWV.

Regie op re-integratie

Bij een zieke werknemer met een tijdelijk contract 

kunt u er al voor het aflopen van het contract alles 

aan doen om de werknemer te re-integreren binnen 

of buiten uw bedrijf. In het publieke stelsel neemt 

het UWV de re-integratie van u over op het moment 

dat het arbeidscontract afloopt. U krijgt dan de 

lasten (kosten) doorbelast via de gedifferentieerde 

premie. U heeft dan geen enkele invloed meer op de 

re-integratie maar betaalt wel de rekening. De enige 

mogelijkheid om de schade (lasten) te beheersen, is 

om zelf de regie op uw verzuim te voeren. Dit leidt 

uiteindelijk tot daling van uw lasten. U kunt dan 

maximaal zorgen voor opvolging van de verplichtin-

gen van werknemers.

Omvang werkgever

Werkgevers tot circa 30 werknemers geven wij in 

overweging om goed na te denken over de keuze 

om eigen risicodrager te worden. Grofweg kan wor-

den gesteld dat de besparing in euro’s niet opweegt 

tegen de werkzaamheden die hiermee gemoeid 

zijn. Het midden- en grootzakelijk bedrijf is wel ge-

baat bij het onderzoek van de optie van eigen risico-

dragerschap. Bedrijven van deze omvang worden 

tenslotte rechtstreeks afgerekend op hun instroom. 

Hierbij is het aantal flexwerkers en de mogelijkheid 

tot het voeren van een actief verzuimbeleid van 

belang.

De werkgever neemt bij het eigen risicodragerschap 

wel de wettelijke plichten voor de verzuimbegelei-

ding op zich, zoals:

• voeren van een adequate verzuimadministratie

• claimbeoordeling Ziektewet-uitkering (vaststel-

len of er recht is op een uitkering)

• vaststellen van het dagloon van de zieke werk-

nemer (uitkeringshoogte)

• vaststellen van de duur van de uitkering 

• re-integratiebegeleiding naar werk

Om het WGA-vast privaat te verzekeren, 

heeft Bouwend Nederland voor u een 

ledenvoordeelcontract afgesloten voor het 

WGA eigen risicodragen met Loyalis. Voor advies over of het voor u passend 

is het risico te verzekeren en zo ja welke 

verzekering dan het best past bij uw be-

drijfssituatie, kunt u contact opnemen met 

Meeùs Bouw & Infra. Zij zijn ook betrokken 

op alle Bouwend Nederland Verzekerings-

mantels. (T: 020 - 301 86 01   

bouweninfra@meeus.com)
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WAT IS HET RISICO?
Als uw werknemers door ziekte niet kunnen 

werken, bent u wettelijk verplicht 70% van hun 

loon door te betalen gedurende maximaal 104 

weken.  De bouw-cao stelt het door te betalen loon 

op 100% van het vast overeengekomen loon in het 

eerste jaar en 70% van het vast overeengekomen 

loon in het tweede jaar.

U kunt beslissen om deze kosten voor eigen risico 

te nemen. Dan moet wel onderzocht worden of de 

onderneming deze kosten kan dragen. De werkelijke 

kosten bedragen altijd meer dan de loondoorbe-

talingskosten en kunnen de continuïteit van uw 

bedrijf in gevaar brengen.

U kunt dit risico afdekken door het te verzekeren op 

een ziekteverzuimverzekering. Met deze verzeke-

ring verzekert u de loondoorbetalingsverplichting. 

U kunt hierbij kiezen uit twee verzekeringsvormen: 

conventioneel en Stop Loss.

Conventioneel
Bij de conventionele  verzekering keert de ziekte-

verzuimverzekering bij elk afzonderlijk ziektegeval 

uit aan de werkgever zodra de werknemer langer 

ziek blijft dan het gekozen aantal wachtdagen. 

Deze uitkering loopt door tot aan de hersteldatum, 

de overlijdensdatum of de datum van uit dienst 

treden. Deze uitkering duurt maximaal tot en met 

de 104e week van ziekte. De schadevergoeding 

ontvangt u maandelijks of per kwartaal in het jaar 

dat de schade zich voordoet.

Stop Loss
Bij de Stop Loss- verzekering bepaalt u een eigen 

risico in geld. Overschrijdt de totale loondoorbeta-

ling  bij ziekte dit eigen risicobedrag? Dan maakt 

de verzekeraar het meerdere (vaak tot een bepaald 

maximum) over aan de werkgever. De verzekeraar 

maakt de schadevergoeding pas aan de werkgever 

over nadat deze de gegevens van het afgelopen 

jaar heeft opgegeven.

Opties
U kunt werkgeverspremies extra meeverzekeren. 

Ook dit zijn kosten die u bij ziekte moet doorbetalen.

• De Directeur Grootaandeelhouder (DGA) is over 

het algemeen niet mee te verzekeren

• Er geldt een maximum verzekerd bedrag per 

medewerker

• Veel verzekeraars  bieden aan om een contract 

met een arbodienst  af te nemen bij de polis

• Veel verzekeraars  bieden een vergoeding van 

de kosten voor re-integratie, maar ook ver-

goeding  voor activiteiten en behandelingen 

waardoor de werknemer weer zijn eigen werk 

kan blijven doen. Een andere optie is dat de ver-

zekeraar juist vergoeding  biedt van de kosten 

voor activiteiten waardoor de werknemer ander 

werk kan gaan doen in zijn eigen bedrijf of bij 

een ander bedrijf

• Veel verzekeraars  bieden vergoeding  of onder-

steuning bij het verhalen van het doorbetaalde 

loon op een veroorzaker (b.v. bij een ongeluk)

Aan de hand van uw verzuimhistorie kunt u met uw 

verzekeringsadviseur of Meeùs Bouw & Infra bepa-

len  welk aantal wachtdagen of eigen risicobedrag 

het best bij uw bedrijf past.

WAT IS ER BEPAALD IN DE 
CAO?
Artikel 76: Loondoorbetaling bij ziekte
1.  Bij de tweede en derde ziekmelding gedurende 

een kalenderjaar is de werkgever niet tot loon-

doorbetaling van de eerste ziektedag gehouden. 

2.  De werknemer heeft gedurende het eerste 

ziektejaar recht op 100% doorbetaling van zijn 

vast overeengekomen loon of salaris. Tijdens het 

tweede ziektejaar heeft de werknemer recht op 

70% doorbetaling van zijn vast overeengekomen 

loon.

Artikel 79: Bonus bij re-integratie in het 
tweede ziektejaar
1.  Indien de werknemer in diens tweede ziektejaar 

re-integreert in zijn oude of een nieuwe functie 

binnen of buiten het bedrijf of de bedrijfstak, 

HOOFDSTUK 4
VERZUIM

Kijk voor het ledenvoordeel verzuimverze-

keringen bij Loyalis en Nationale Nederlan-

den op onze website: 
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bestaat onder de volgende voorwaarden recht 

op een bonus voor zowel de werkgever als de 

werknemer:

a.  de werknemer moet minstens twee maanden 

onafgebroken weer aan het werk zijn; wordt 

de periode van twee maanden onderbroken 

door vakantie, dan wordt de periode van 

twee maanden met de duur van die vakantie 

verlengd;

b.  de werknemer moet met dit werk minstens 

50% verdienen van het vast overeengekomen 

loon of salaris dat hij verdiende voordat hij 

arbeidsongeschikt werd;

c.  het tweede ziektejaar van de werknemer is niet 

eerder dan op 1 januari 2005 aangevangen.

2.  Indien de werknemer aan de in lid 1 onder a, b en 

c vermelde voorwaarden voldoet en hij blijft in 

dienst van zijn oorspronkelijke werkgever, heeft 

hij over de periode vanaf de eerste dag van zijn 

tweede ziektejaar tot en met de laatste dag van 

de tweede maand die hij weer aan het werk is, 

recht op een aanvulling ineens tot 100% van 

zijn vast overeengekomen loon of salaris dat hij 

verdiende voordat hij arbeidsongeschikt werd. De 

periode waarover de aanvulling plaatsvindt kan 

echter nooit langer zijn dan twaalf maanden. De 

aanvulling kan ook nooit meer dan één keer per 

jaar worden verstrekt.

3.  Vindt de re-integratie plaats middels indienst-

treding bij een andere werkgever en voldoet 

de werknemer overigens aan de in lid 1 onder 

a, b en c genoemde voorwaarden, dan betaalt 

de oorspronkelijke werkgever de werknemer 

de aanvulling van ten hoogste twaalf maanden 

30%, echter uitsluitend tot aan de dag van de 

re-integratie.

4.  De werkgever die in de in lid 2 en 3 bedoelde 

situaties een aanvulling ineens aan de werkne-

mer heeft uitbetaald, heeft recht op een bonus 

van € 2.500 uit het Aanvullingsfonds. Aan de 

administratieve voorwaarden, waaraan de werk-

gever daarbij moet voldoen, dient de werknemer 

zijn medewerking te verlenen. Informatie over 

deze administratieve voorwaarden kan worden 

opgevraagd bij Cordares Pensioenen BV.

WELKE OPLOSSING IS ER 
VANUIT BOUWEND  
NEDERLAND?
Bouwend Nederland Verzuimverzekering  
(Loyalis en Nationale-Nederlanden)
Goede dekking voor de financiële risico’s van uw 

loondoorbetalingsverplichting bij het 1e en/of 2e 

jaar van ziekte of arbeidsongeschiktheid van uw 

werknemers. Onder andere met re-integratievergoe-

dingen die oplopen tot 100%. Voor nieuwe bedrij-

ven geldt een extra gunstige premie-inschaling.

Welke voordelen heeft dit?

Uw voordeel in de verzuimverzekering-
mantel met Loyalis
• Scherpe tarieven en transparante 

premietabel

• 12% Bouwend Nederland lidmaat-

schapskorting

• Bonus/malus systematiek met een no-

claimkorting tot 20%

• Werkgeverslasten mee te verzekeren 

tot 60%

• 5% extra premiekorting indien er ook 

een WGA ERD-verzekering of WIA 

Aanvullingsverzekering in de mantel is 

afgesloten

Uw voordeel in de ziekengeldmantel 
met Nationale Nederlanden
• Scherpe tarieven

• (Verhaals)rechtsbijstand kosteloos 

meeverzekerd

• 24-uur ongevallen verzekering koste-

loos meeverzekerd

• Opslag mee te verzekeren werkgevers-

lasten tot 60% mogelijk 

 

Voor beide mantels geldt een extra 
voordeel i.c.m. het Bouwend Nederland 
Verzuimloket
• De ziekmelding is direct uw schademel-

ding

• € 49,- korting per werknemer per jaar 

op het Bouwend Nederland Verzuim-

loket

• Tot maximaal 100% vergoeding van 

aanvullende diensten die nodig zijn om 

werknemers te re-integreren via het 

Bouwend Nederland Verzuimloket
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WAT IS HET RISICO?
De wettelijke premie die u betaalt voor de WIA is 

gesplitst in een basispremie en een gedifferentieer-

de premie. Iedere werkgever betaalt de basispremie. 

Een werkgever kan er voor kiezen om het risico van 

de WGA-uitkeringen gedurende de eerste 10 jaar bij 

het UWV onder te brengen of eigenrisicodrager te 

worden. Meestal brengt een eigenrisicodrager het 

risico onder bij een particuliere verzekeraar.

Gedifferentieerde premie
Iedere werkgever die in het publiek stelsel blijft, is 

verzekerd via het UWV, en betaalt een gedifferen-

tieerde premie. Uit deze premie wordt de eerste 

10 jaar van een WGA–uitkering gefinancierd. De 

gedifferentieerde premie wordt berekend aan de 

hand van de uitkeringen voor de werknemers van 

dat bedrijf in het verleden. Jaarlijks wordt de premie 

opnieuw berekend, hetgeen (grote) premieschom-

melingen met zich mee kan brengen.

Eigenrisicodragen
U heeft de mogelijkheid om eigenrisicodrager te 

worden. U betaalt geen gedifferentieerde pre-

mie meer aan het UWV maar een premie aan de 

particuliere verzekeraar. De particuliere verzekeraar 

houdt rekening met de mogelijke schadelast in de 

toekomst.

Per jaar heeft u twee keer de gelegenheid om 

eigenrisicodrager WGA te worden: op 1 januari en  

1 juli. Uw aanvraag voor eigenrisicodragen dient 

vervolgens vóór 1 oktober of 1 april bij de Belas-

tingdienst binnen te zijn. Bij deze aanvraag dient 

u ook een garantieverklaring te overleggen. In de 

garantieverklaring verklaart de verzekeraar dat 

bij een eventueel faillissement van uw bedrijf, de 

verzekeraar de WGA-uitkeringen blijft vergoeden 

gedurende de resterende jaren van het eigen risico 

dragen. Wanneer u te maken heeft met een onder-

nemingsraad is, voor het aanvragen van WGA eigen 

risico dragen, het advies van de OR nodig.

BeZaVa
De invoering van de BeZaVa brengt met zich mee 

dat indien u reeds eigenrisicodrager voor de WGA 

(vast) bent, u automatisch ook eigenrisicodrager 

WGA-Flex wordt.

Dekking WGA-eigenrisicodragerverzekering
De WGA-eigenrisicodragerverzekering via private 

verzekeraars neemt de werkgever alle financiële 

risico’s en zorgen rondom de wettelijke verplichting 

van re-integratie uit handen. De verzekering dekt de 

verplichtingen van de werkgever die hij als eigen-

risicodrager heeft. En dat is meer dan de uitkering 

die hij aan zijn arbeidsongeschikte werknemer moet 

doorbetalen.

De WGA eigenrisicodragerverzekering bestaat uit:

• een dekking van de WGA-uitkering gedurende de 

eigenrisicodragerperiode van max. 10 jaar

• een dekking van te betalen werkgeverslasten 

• ondersteuning  bij inzet en vergoeding van 

re-integratieactiviteiten tijdens de eigenrisico-

dragerperiode en na de periode van loondoorbe-

taling (104 weken)

 
Re-integratie
Een eigenrisicodrager wordt ook verantwoordelijk 

voor de re-integratie van de werknemer met een  

WGA-uitkering. Via de WGA-eigenrisicodragerverze-

kering regelt en betaalt de verzekeraar dit voor de 

eigenrisicodrager. De verzekeraar heeft hierin een 

actieve opstelling.

Bestuursrechtelijke consequenties
Een eigenrisicodrager kan te maken krijgen met een 

werknemer die niet wil meewerken aan re-integra-

tie of die de werkgever juist aanspreekt op geen of 

onvoldoende re-integratieactiviteiten. Als dit leidt 

tot een bezwaarprocedure door de werknemer of 

het opleggen van maatregelen door de werkgever, 

dan is de eigenrisicodrager volgens de wet een 

zelfstandig bestuursorgaan in de zin van de Alge-

mene Wet Bestuursrecht. Er gelden op dat moment 

voor hem bepaalde bestuursrechtelijke eisen. Een 

verzekeraar zal proberen zoveel mogelijk bestuurs-

rechtelijke consequenties voor de eigenrisicodrager 

te voorkomen. Als het desondanks toch tot een 

procedure komt, zal de verzekeraar de eigenrisico-

drager hierin ondersteunen.

In- en uitlooprisico
Reeds ingegane WGA-uitkeringen neemt de 

verzekeraar niet over van het UWV. Ditzelfde geldt 

voor reeds langdurige zieke werknemers. Een 

WGA-eigenrisicodragerverzekering dekt wel dit 

zogenaamde uitlooprisico. De verzekeraar neemt 

dus elke uitkering voor zijn rekening aan elke 

(voormalige) werknemer die ziek is geworden in de 

verzekerde  periode, ook al keert de werkgever op 

een later tijdstip terug naar het UWV.

WAT IS ER BEPAALD IN DE 
CAO?
Over dit risico is geen bepaling opgenomen in de 

cao. 

HOOFDSTUK 5
WGA-EIGENRISICODRAGEN
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WELKE OPLOSSING IS  
ER VANUIT BOUWEND  
NEDERLAND?
Bouwend Nederland WGA-Eigenrisicodragers-
verzekering (Loyalis)
Betere dekking dan UWV voor de financiële risico’s 

van uw loondoorbetalingsverplichting van het 3e 

jaar tot en met het 12e jaar arbeidsongeschiktheid 

van uw werknemers.

 

Uw voordeel in de WGA-erd mantel bij 
Loyalis
• Budgettaire zekerheid door premievaste 

periode tot 01-01-2016

• Vaste premie van 0,85% (tarief 2014) 

voor bedrijven met minder dan 30 

werknemers

• In combinatie met een verzuimverzeke-

ring bij Loyalis is de premie 0,81%

• Ruime inloopdekking van 6 maanden

• Uitloop volledig gedekt

• Verzuimmanagement met persoonlijke 

ondersteuning bij re-integratie vanaf 

eerste ziektedag

• Gratis (verhaals) rechtsbijstanddekking  

 
Extra voordeel i.c.m. het Bouwend 
Nederland Verzuimloket
• Gedurende 12 jaar verzuim regelt en 

bewaakt het loket actief interventies

• Vergoeding van interventies mogelijk 

tot 100% 

 

 

 

 

 

BOUWEND NEDERLAND  

VERZUIMLOKET



PRAKTIJK NR3 MEI 2014

18

WAT IS HET RISICO?
Een collectief ziektekostencontract is een verzeke-

ringsovereenkomst die geldt voor een specifieke 

groep. Zo kunnen werkgevers de werknemers een 

collectief contract aanbieden.

In een collectief ziektekostencontract kunnen 

werkgever en zorgverzekeraar specifieke afspraken 

maken. Afhankelijk van de omvang (het aantal - 

potentiële - deelnemers) geeft de zorgverzekeraar 

een premiekorting op de basisverzekering en de 

aanvullende verzekeringen. Deze korting kan per 

gezin oplopen tot tientallen euro’s per maand.

Een ander voordeel van een collectief contract is 

dat een werkgever het kan toesnijden op zijn of 

haar specifieke behoeften. Denk aan specifieke 

zorgvergoedingen of bijvoorbeeld maatregelen om 

arbeidsongeschiktheid te voorkomen en een snelle 

re-integratie mogelijk te maken. Door goed gebruik 

te maken van deze mogelijkheden, biedt u uw werk-

nemers voordeel. Uw collectieve zorgverzekering 

biedt u als werkgever tegelijkertijd mogelijkheden 

uw verzuim terug te dringen. Zo snijdt het mes aan 

twee kanten. 

WAT IS ER BEPAALD IN  
DE CAO?
Artikel 59: Ziektekostenverzekering
De werknemer heeft recht op een bijdrage van 

zijn werkgever van € 12,50 per maand, indien de 

werknemer een aanvullende ziektekostenverzeke-

ring heeft afgesloten die samen met de basisverze-

kering ten minste dekking geeft voor de kosten van 

fysiotherapie, ergotherapie en psychologische zorg. 

WELKE OPLOSSING IS ER 
VANUIT BOUWEND  
NEDERLAND?
Bouwend Nederland collectieve zorgverzeke-
ring (Avéro Achmea en Zilveren Kruis Achmea)
Uitstekende zorgverzekering voor u en uw mede-

werkers.

Een belangrijk onderdeel van deze zorgverzekering 

is Present; een pakket hoogwaardige, arbeidsgere-

lateerde zorg die snel ingezet kan worden. Present 

helpt u de gezondheid van uw medewerkers te 

stimuleren. Met Present kunt u gebruik maken van 

diensten, trainingen en cursussen die ingezet kun-

nen worden.

 

HOOFDSTUK 6
ZIEKTEKOSTEN

Voordelen voor uw werknemers
• 10% korting op de basisverzekering 

• 15% korting op de aanvullende verze-

kering

• Snellere behandeling met zorggarantie 

en zorgbemiddeling voor verzekerde 

medewerkers 

Uw voordeel
• Secundaire arbeidsvoorwaarde door 

hoge kortingen op de basis en aanvul-

lende verzekeringen

• Gezonde werknemers waardoor uw 

verzuimkosten omlaag gaan

• Gratis aanvullende verzekering  

Bouwend Nederland voor werknemers, 

met extra vergoedingen voor een 

health-check, bril, fysiotherapie en 

ergotherapie

• Gratis Present (arbeidsgerelateerde 

zorg), inzetbaar voor ál uw werknemers, 

dus ook de elders verzekerden

 
Extra voordeel i.c.m. Bouwend  
Nederland Verzuimloket
• Via het verzuimloket is de procesregis-

seur attent op mogelijke vergoedingen 

vanuit de zorgverzekering en kan ook 

een beroep doen op de dekkingen van-

uit de presentverzekering, waaronder 

zorgbemiddeling, voor al uw medewer-

kers (dus ook elders verzekerden) i.c.m. 

de collectieve zorgverzekering
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WAT IS HET RISICO?
Statistieken wijzen uit dat de kans dat u ooit een 

ongeval overkomt, waarbij u blijvend letsel oploopt, 

maar liefst 20% bedraagt.  De enige manier om 

deze kans te verkleinden is door niet meer te wer-

ken, niet aan het verkeer deel te nemen, vooral niet 

te sporten of thuis te klussen. Maar dat is natuurlijk 

geen optie. Het vervelende is dat die 20% kans niet 

alleen voor u geldt, maar ook voor uw medewerkers. 

Zo’n ernstig ongeval kan bovendien forse financiële 

gevolgen hebben.  Zowel voor uw medewerkers als 

voor uw bedrijf.

Terugval in inkomen
Als iemand wordt getroffen door een ongeval met 

ernstig blijvend letsel, kan hij/zij uiteraard een 

beroep doen op sociale voorzieningen. Maar in deze 

voorzieningen is de laatste  jaren flink gesnoeid.  

Daardoor krijgt men onherroepelijk  te maken 

met een forse inkomensdaling door beperkingen, 

maxima en inkomens beperkende voorwaarden.  

Kan iemand door het letsel zijn beroep niet meer 

uitoefenen, dan wordt de situatie nog ernstiger. 

Dan kunnen zijn inkomsten  binnen drie jaar al 

gedaald zijn met 50%.

WAT IS ER BEPAALD IN DE 
CAO?
Artikel 75: Voorziening bij ongeval
De werknemer heeft bij een ongeval in diensttijd 

of tijdens het woon-werkverkeer aanspraak op een 

bruto uitkering van:

• € 20.650,- in geval van overlijden

• € 41.300,- in geval van blijvende invaliditeit

• Afhankelijk van de mate van invaliditeit kunnen 

lagere bedragen worden toegekend. De tekst 

van deze ‘collectieve ongevallenregeling’ en de 

hierbij geldende voorwaarden maakt onderdeel 

uit van de CAO Bedrijfstakeigen Regelingen voor 

de Bouwnijverheid 

Ongevallenverzekering
Aanvullend aan de cao-regeling kunt u een ongeval-

lenverzekering sluiten voor een dekking die 24 uur 

per dag, wereldwijd, binnen en buiten de beroep-

suitoefening dekking biedt. U kunt ook kiezen voor 

functiedekking (inclusief ‘komen-en-gaan-dekking’).

De ongevallenverzekering biedt een éénmalige uit-

kering, wanneer u of een van uw medewerkers door 

een ongeval overlijdt of blijvend invalide wordt. Met 

deze verzekering creëert u een aanvullend financi-

eel vangnet  voor uw medewerkers. Ook voor  

medewerkers die niet vallen onder de bouw-cao. 

Tegelijkertijd voldoet u als werkgever aan de  

 

morele verplichting om een dergelijke voorziening 

te treffen.

Behalve de medewerkers op uw loonlijst, kunt u 

ook andere  personen (tijdelijk) verzekeren.  Denk 

daarbij aan:

• Uitzendkrachten

• Vakantiehulpen

• Stagiaires

• Ingehuurde  ZZP-er

• Bezoekers

 
WELKE OPLOSSING IS ER 
VANUIT BOUWEND  
NEDERLAND?
De Bouwend Nederland Ongevallenverzekering 

keert een bedrag uit in geval van overlijden of 

blijvende invaliditeit na een ongeval. Deze verze-

kering is ter aanvulling op de CAO-BTER en biedt 

een 24-uursdekking aan uw medewerkers. Deze 

uitkering is bedoeld voor de opvang van de eerste 

kosten, maar biedt geen volledige bescherming 

tegen de risico’s die uw werknemers lopen. 

 

 
Werknemersschadeverzekering
Vanuit uw verplichtingen als ‘goed werkgever’ 

kunt u een Werknemersschadeverzekering (WSV) 

in overweging nemen. Tot voor kort kwam er veel 

zorgplicht bij u als werkgever te liggen. Omdat 

hiervoor aanvullende regelingen zijn opgenomen in 

aansprakelijkheidsverzekeringen, werden claims van 

werknemers dan ook vaak erkend door verzekeraars 

van de werkgever. Recentelijk zijn er echter meer 

signalen die erop wijzen op dat er een grens is aan 

de zorgplicht van de werkgever. Uit zaken die tot 

aan de Hoge Raad werden uitgevochten, blijkt dat 

HOOFDSTUK 7
ONGEVALLEN

Uw voordeel
• Lage premie van € 5,- per persoon

• 24-uurs aanvulling op de Cao ongeval-

lenregeling, dus geen dubbele dekking

• Verzekerde bedragen conform de Cao-

ongevallenregeling 

• Geen uitsluiting gevaarlijke sporten als 

amateur

 

 

 

 

 

LEDENVOORDEEL  

ONGEVALLENVERZEKERING
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ongevallen tijdens woon/werkverkeer of in de ‘huis-

, tuin- en keuken-sfeer’  niet altijd voor rekening 

van de werkgever komen. In die gevallen zullen uw 

verzekeraars dus toch uw aansprakelijkheid en zorg-

plicht gaan betwisten.

VOORBEELD
Een medewerker krijgt een hete kop koffie over zich 

heen. Door dit ongeval lijdt hij schade. Er bestaat 

een goede kans dat u als werkgever niet aanspra-

kelijk/zorgplichtig bent omdat dit ook thuis had 

kunnen gebeuren.

 
Wat levert een WSV mij op?
Met de Bouwend Nederland aansprakelijkheids-

verzekeringen voldoet u aan de eisen die aan u 

als werkgever worden gesteld vanuit wetgeving, 

rechtspraak en cao. De WSV-uitbreiding gaat verder. 

Bij een arbeidsgerelateerd ongeval zit u niet te 

wachten op discussies over uw  aansprakelijkheid of 

uw zorgplicht. U ziet liever niet dat uw werknemers 

(of hun nabestaanden) met pijnlijke financiële ge-

volgen van een ongeval achterblijven. Met een WSV:

• zorgt u dat claims van uw werknemers (of hun 

nabestaanden) niet alleen uit juridisch perspec-

tief wordt beoordeeld, maar ook uit menselijke 

overwegingen

• voorkomt u onrust op de werkvloer over een 

toch al pijnlijke zaak

• ontstaan er geen negatieve verhalen over uw 

omgang met uw personeel en nabestaanden 

 

 

Wat dekt een WSV?
Een WSV stelt uw werknemer schadeloos wanneer 

hij/zij financiële schade oploopt door een ongeval 

tijdens arbeidstijd, woon/werkverkeer of bedrijfsuit-

jes (hierna: ‘arbeidsgerelateerde ongevallen’). Het 

verzekerde bedrag is € 1.000.000,- per werknemer 

per gebeurtenis (als onderdeel van het verzekerde 

bedrag van uw Bouwend Nederland Aansprake-

lijkheidsverzekering). Om discussie te voorkomen, 

vergoedt een WSV de schade van uw werknemer, 

ook als u NIET aansprakelijk en/of zorgplichtig bent. 

WELKE VOORDELEN HEEFT 
DIT?
Waarom een WSV naast de ongevallendekking?
De ongevallendekking in de bouw-cao of uw even-

tuele aanvullende ongevallenverzekeringen zijn 

bedoeld voor opvang van de eerste kosten bij een 

ongeval. Het kan echter niet het inkomensverlies, 

verlies van verdiencapaciteit, etc. compenseren.

Hoe verhoudt een WSV zich tot een WEGAM- of 
andere bedrijfsrittenpolis?  
Omdat al deze dekkingen met elkaar samenhangen, 

adviseren wij u alles in de Bouwend Nederland 

Aansprakelijkheidsverzekering onder te brengen. 

Dit voorkomt heen en weer wijzen van verzeke-

raars. Daarnaast is de combinatie binnen één polis 

vaak voordeliger, omdat overlappingen worden 

voorkomen. 

Wat kost een WSV? 
De premie voor het meeverzekeren van de rubriek 

WSV bedraagt 0,10 ‰ over uw bedrijfsomzet (te 

verhogen met assurantiebelasting).

U kunt uw Bouwend Nederland B&U 

Aansprakelijkheidsverzekering  of uw 

Bouwend Nederland Infra Verzekeringspak-

ket uitbreiden met de rubriek ‘Werknemers 

Schade Verzekering’ (WSV). 

 

B&U AANSPRAKELIJK-

HEIDSVERZEKERING 

 

 

 

 

INFRA  

VERZEKERINGSPAKKET
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WAT IS HET RISICO?
De WIA geldt voor werknemers die op of na 1 janu-

ari 2004 ziek zijn geworden en gaat in na twee jaar. 

De loondoorbetaling  in de eerste twee jaar van 

ziekte is immers voor rekening van de werkgever. 

De WIA kent twee regelingen:

• IVA: Inkomensvoorziening  Volledig Arbeidson-

geschikten

• WGA: Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsge-

schikten 

IVA
Hieronder valt elke werknemer die voor meer dan 

80% duurzaam arbeidsongeschikt  is. De uitkering 

bedraagt 75% van het laatstverdiende (gemaxi-

meerde) loon (tot het maximum WIA-dagloon).

WGA
Hieronder vallen alle werknemers die tussen 35% 

en 80% arbeidsongeschikt  zijn of voor meer dan 

80% arbeidsongeschikt  maar niet duurzaam. De 

uitkering bestaat uit een eerste en tweede periode.

Eerste periode: loongerelateerde uitkering
Deze bedraagt  70% van het oude (gemaximeerde) 

loon, de eerste  twee  maanden wordt nog 75% 

uitgekeerd. Werkt de werknemer nog gedeelte-

lijk? Dan wordt 70% van het oude loon minus het 

huidige loon uitgekeerd.  Voor werknemers met een 

inkomen boven maximaal SV-loon wordt het nieuwe 

loon met een factor gecorrigeerd. De duur van de 

loongerelateerde uitkering is afhankelijk van het 

arbeidsverleden, minimaal 3 en maximaal 38 maan-

den. Wanneer de periode van de loongerelateerde 

uitkering afloopt komt men in aanmerking  voor de 

loonaanvullings- of vervolguitkering.

 
Tweede periode: loonaanvullings- of vervolg-
uitkering
Om voor de loonaanvullingsuitkering in aanmerking  

te komen, dient de resterende verdiencapaciteit 

voor minimaal 50% benut te worden.

De loonaanvullingsuitkering bedraagt  70% van het 

verschil tussen  het oude (gemaximeerde) loon en 

de resterende verdiencapaciteit. Voor werknemers 

met een inkomen boven het maximale SV- loon 

wordt de resterende verdiencapaciteit  met een 

factor gecorrigeerd.

Als de resterende verdiencapaciteit  niet of voor 

minder dan 50% wordt benut, ontvangt  men geen 

loonaanvullingsuitkering maar een vervolguitkering. 

De vervolguitkering bedraagt  het uitkeringspercentage 

x het minimumloon (het uitkeringspercentage bedraagt 

globaal 70% x het arbeidsongeschiktheidspercentage).

STEL: iemand verdient €30.000, - en wordt ver-

volgens voor 50% arbeidsongeschikt.  Dan is zijn 

resterende verdiencapaciteit €30.000, - x 50% = 

€15.000, -.

WIA BODEM
Werknemers die voor minder dan 35% arbeidsonge-

schikt  zijn, vallen niet onder de WIA (IVA of WGA) en 

krijgen geen uitkering. De werkgever blijft in eerste  

instantie  verantwoordelijk voor deze werknemers.

Diverse verzekeraars  hebben  voor deze werkne-

mers een aantal verzekeringsvarianten ontwikkeld. 

Vaak is het een vastgesteld bedrag dat uitgekeerd  

wordt aan de werkgever die het dan kan gebruiken 

voor re-integratie, bijscholing van werknemers of 

HOOFDSTUK 8
WET INKOMEN NAAR ARBEIDSVERMOGEN 
(WIA)

  

WGA loon- 
gerelateerd

70%

1e jaar        2e jaar                            Pensioenleeftijd

WGA-hiaat uitgebreid
WGA-excedent uitgebreid

WGA-hiaat bpfBOUW

WGA-vervolguitkering

 70%

Schematische weergave gedeeltelijk arbeidsongeschikte medewerker (35 tot 80%) 
met onvoldoende benutting van zijn/haar verdiencapaciteit en een salaris onder het 
maximum dagloon.

Loon

Loon
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werkplekaanpassing. Andere verzekeraars  hebben 

een variant waarbij de uitkering naar de werknemer 

gaat om zo het inkomensverlies  te compenseren. 

De uitkeringsduur kan daarbij verschillen van een 

eenmalige uitkering tot een periodieke uitkering ge-

durende 3, 5 of 10 jaar of zelfs tot de AOW-leeftijd. 

Afhankelijk van de verzekeraar  kan de verzekering 

los gesloten  worden of in combinatie met een 

verzuim- of WGA-hiaatverzekering.

WGA HIAAT
Om de financiële risico´s van het WGA-hiaat voor 

uw werknemers te beperken, kunt u hen een 

collectieve verzekering aanbieden. U kunt hierbij 

kiezen uit een uitgebreide  dekking met inkomens-

garantie of een beperkte dekking. U kunt in overleg 

met uw werknemers afspreken  of u als werkgever 

meebetaalt aan de premie. Onderstaand vindt u een 

beknopte toelichting op beide varianten.

Uitgebreide WGA-hiaatdekking
Deze dekking garandeert een inkomen van mini-

maal 70% van het oude gemaximeerde salaris. De 

uitkering volgens deze dekking bedraagt:

(70% x (oud loon (gemaximeerd) -/- nieuw loon)) -/- 

wettelijke uitkering = uitkering polis.

De uitkering is niet gerelateerd aan de mate  van 

arbeidsongeschiktheid en/of  het al dan niet benut-

ten van de resterende verdiencapaciteit.

 
Beperkte WGA-hiaatdekking
Deze variant biedt enkel dekking in het geval een 

werknemer zijn resterende verdiencapaciteit  niet 

voldoende  benut (minder dan 50%) en is tevens 

gebaseerd op de mate  van arbeidsongeschiktheid. 

De uitkering volgens deze dekking bedraagt: 70% x 

het arbeidsongeschiktheidspercentage x (loon (tot 

max. WIA dagloon) – min.loon) = uitkering polis.

Verzekeraars hanteren hierbij diverse rekenwijzen. 

Overigens komen deze nagenoeg gelijk uit. Hierbij 

bestaat dus nog steeds de kans op aanzienlijke 

inkomensterugval.

Om het verschil in uitkeringshoogte tussen een be-

perkte- en uitgebreide  dekking  te verduidelijken, 

treft u hieronder een voorbeeld aan.

Bonusuitkering
Diverse WGA-hiaatverzekeringen kennen de zoge-

naamde bonusuitkering. Dit is een verhoging van de 

uitkering met een bepaald percentage (meestal 5%) 

voor een bepaalde duur (meestal tot de eindleeftijd) 

in het geval de arbeidsongeschikte verzekerde zijn 

restverdiencapaciteit voor meer dan 50% benut.

WIA EXCEDENT
Als uw werknemer arbeidsongeschikt  is, moet u 

zijn loon doorbetalen. Dat doet u maximaal 104 

weken.  Is uw werknemer na 104 weken nog steeds  

arbeidsongeschikt? Dan krijgt hij een WIA-uitkering. 

Dit kan een IVA- uitkering of een WGA-uitkering 

zijn. Hiermee is de werknemer verzekerd tot een 

bepaald inkomen.

Werknemers met een inkomen boven het maximaal 

SV-loon krijgen te maken met extra inkomensver-

lies,  omdat het hogere inkomen niet verzekerd is.

De collectieve WIA-Excedentverzekering voor 

werknemers verzekert het bedrag dat de werkne-

mer meer verdient dan het maximum WIA-loon voor 

70 of 80%. Ook het salarisdeel dat beneden het 

VOORBEELD
Een werknemer heeft een inkomen van €30.000. 

Hij raakt voor 40% arbeidsongeschikt.  Na afloop 

van de loondoorbetalingsperiode lukt het de werk-

nemer niet om zijn resterende verdiencapaciteit  

(€30.000 x 60% = €18.000) voor minimaal 50% te 

benutten. Zijn nieuwe inkomen uit arbeid bedraagt  

€0. De werknemer komt in aanmerking  voor een 

uitkering vanuit de WGA.

• Tijdens de eerste twee ziektejaren (loondoorbe-

talingsperiode) ontvangt  de werknemer, volgens 

de meest  gangbare  afspraken, in het eerste jaar 

100% van zijn oude loon en in het tweede jaar 

70%

• Tijdens de WGA-loongerelateerde periode 

ontvangt  de werknemer van het UWV: (oud loon 

-/-nieuw loon) x 70% = (€30.000 -/- €0) x 70% = 

€21.000

• Aangezien de werknemer zijn verdiencapaciteit  

niet in voldoende  mate benut, ontvangt  hij na 

de loongerelateerde periode geen loonaanvul-

ling, maar een veel lagere vervolguitkering van 

het UWV: minimumloon x uitkeringspercentage = 

€19.043 x 28% = €5.332

Situatie 1:
De werkgever heeft een WGA-aanvullingsverzeke-

ring met uitgebreide dekking afgesloten. De werk-

nemer ontvangt  na de loongerelateerde periode 

een uitkering van de verzekeraar:

70% x (oud loon -/- nieuw loon) -/- wettelijke  

uitkering = 70% x (€30.000 -/- €0) -/- €5.332 = 

€15.668. Dit is dus 70% van zijn oude inkomen  

( €15.668 + €5.332 = €21.000).

Situatie 2:
De werkgever heeft een WGA-aanvullingsverzeke-

ring met beperkte dekking afgesloten. De werkne-

mer ontvangt  na de loongerelateerde periode een 

uitkering van de verzekeraar:

70% x oud loon x arbeidsongeschiktheidspercen-

tage -/- nieuw loon -/- wettelijke  uitkering = 70% x 

€30.000 x 40% -/- €5.332 = €3.068.

Dit is totaal dus maar 28% van zijn oude inkomen  

( €3.068 + €5.332 = € 8.400).
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maximum WIA-loon ligt, kan met deze verzekering 

worden aangevuld, en wel van 70 naar 80%. Deze 

verzekering loopt dan in aanvulling op een eventu-

ele WGA hiaatverzekering.

Als de werknemer voor een deel arbeidsongeschikt  

is, hangt het uitkeringspercentage af van hoeveel 

procent hij arbeidsongeschikt  is.

WAT IS ER BEPAALD IN 
HET PENSIOENREGLEMENT 
BOUWNIJVERHEID? 
Artikel 39 Invaliditeitspensioen
1.  De deelnemer die een vervolguitkering ontvangt 

ingevolge de WAO heeft recht op invaliditeits-

pensioen.

2.  Het recht op invaliditeitspensioen vangt aan op 

de dag waarop een vervolguitkering ingevolge de 

WAO is toegekend aan de deelnemer en eindigt 

met ingang van de dag dat:

-  de vervolguitkering ingevolge de WAO eindigt; 

of

-  de mate van arbeidsongeschiktheid op minder 

dan 15% wordt vastgesteld; of

-  de ouderdomspensioenuitkering bij het fonds 

ingaat.

3.  Het jaarlijkse invaliditeitspensioen wordt vast-

gesteld als het percentage van de invaliditeits-

pensioengrondslag, welke verminderd is met de 

vervolguitkering ingevolge de WAO, en daarna 

vermenigvuldigd met 261.Het bedoelde per-

centage in de eerste volzin van dit lid bedraagt, 

overeenkomstig de WAO:

- 70,     bij een mate van arbeidsongeschiktheid 

van 80-100%

- 50.75  bij een mate van arbeidsongeschiktheid 

van 65-80%

- 42,   bij een mate van arbeidsongeschiktheid 

van 55-65%

- 35,   bij een mate van arbeidsongeschiktheid 

van 45-55%

- 28,   bij een mate van arbeidsongeschiktheid 

van 35-45%

- 21,   bij een mate van arbeidsongeschiktheid 

van 25-35%

4.  In het geval de uitkering ingevolge de WAO in 

verband met inkomsten uit arbeid of uit hoofde 

van wetgeving, niet zijnde de WAO wordt vastge-

steld naar een uitkeringspercentage, behorende 

bij een lagere mate van arbeidsongeschiktheid, 

wordt het arbeidsongeschiktheidspensioen ook 

vastgesteld naar dat lagere uitkeringspercentage.

Artikel 87: WGA-verzekering
De werkgever die niet is aangesloten bij bpfBOUW 

is verplicht voor zijn werknemers een WGA-verzeke-

ring af te sluiten die minimaal gelijkwaardig is aan 

de regeling, zoals vastgelegd in het Pensioenregle-

ment Bouwnijverheid van de Stichting Bedrijfstak-

pensioenfonds voor de Bouwnijverheid. De premie 

voor deze verzekering wordt gelijkelijk verdeeld 

tussen de werkgever en de werknemer.

WELKE OPLOSSING IS ER 
VANUIT BOUWEND  
NEDERLAND?
Bouwend Nederland WIA-Aanvullingsverzeke-
ringen (Loyalis)
Dit verzekeringspakket is opgebouwd uit WIA Bo-

dem-, WGA-Hiaat- en WIA Excedentverzekeringen. 

Hiermee verzekert u het verlies van inkomen bij ge-

deeltelijke én volledige arbeidsongeschiktheid van 

uw medewerkers. Het kenmerkt zich door een grote 

mate van flexibiliteit door de keuze uit de vele 

dekkingsvarianten en omdat het zowel collectief als 

semi-collectief kan worden afgesloten. Deze verze-

keringsmantel is ondergebracht bij Loyalis en is tot 

stand gekomen in nauwe samenwerking met Meeùs 

Bouw & Infra. Hier is een uitgebreide marktverken-

ning aan vooraf gegaan.

Uw voordeel
• Speciaal tarief voor Bouwend Neder-

land leden

• Aansluiting op het Bouwend Nederland 

Verzuimloket bij ArboDuo

• Afgestemd op bpfBOUW

• De werknemer ontvangt een extra 

werkbonus van 5% indien de werkne-

mer zijn resterende verdiencapaciteit 

voor tenminste 50% benut

• Verschillende indexvarianten mogelijk.

• U kunt dit contract rechtstreeks met Lo-

yalis sluiten of via Meeùs Bouw & Infra. 

Dit heeft geen effect op de premie

• ‘Semi-collectieve’ variant mogelijk; uw 

werknemers kunnen zelf besluiten of zij 

deelnemen
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Het verzuim binnen uw organisatie verlagen en 
laag houden. Daarvoor hebt u positieve, ener-
gieke en betrokken werknemers nodig. Deze 
mensen hebben meer plezier, leveren betere 
prestaties en verzuimen minder vaak. Naast 
dat uw arbodienst u hierbij kan ondersteunen, 
kunt u zelf ook veel doen om verzuim te voor-
komen. Wij geven u graag een aantal tips.

VERZUIMBELEID
Iedere werkgever is verplicht om beleid te voeren 

dat zorgt voor de veiligheid en gezondheid van 

werknemers. Verzuim voorkomen en beperken is 

een vanzelfsprekende doelstelling van het arbobe-

leid. Het voeren van een verzuimbeleid wordt expli-

ciet genoemd in het Arbeidsomstandighedenbesluit. 

Een verzuimbeleid biedt verschillende voordelen:

• Het geeft weer hoe uw organisatie omgaat met 

verzuim 

• Het schept duidelijkheid over procedures, zowel 

voor de werkgever als de werknemer 

• Het geeft leidinggevenden handvatten die ze 

kunnen gebruiken bij het omgaan met verzuim

• Het geeft taken, verantwoordelijkheden en 

bevoegdheden van u en uw werknemers weer 

• Het geeft weer op welke wijze gebruikgemaakt 

kan of moet worden van externe deskundigen 

• Bij een meningsverschil over de arbeidsonge-

schiktheid en/of de re-integratie-inspanningen 

beschrijft het verzuimbeleid de voorwaarden 

voor een second opinion of voor het opschorten 

van het loon. Hierdoor kunnen discussies worden 

voorkomen 

VERZUIMPROTOCOL
Een protocol beschrijft de processen rondom 

ziekmelden, verzuimbegeleiding, re-integratie bij 

langdurig verzuim, loondoorbetaling bij ziekte en de 

verrekening van vakantiedagen. Door dit schriftelijk 

vast te leggen, is voor alle betrokkenen duidelijk 

wat hun rechten en plichten zijn.

VERZUIMTRAINING
Bijna elke werkgever krijgt vroeg of laat te maken 

met verzuim van een van zijn werknemers. Welke 

vragen mag u wel en niet stellen? Hoe gaat u om 

met privézaken die verzuim veroorzaken? Hoe 

voorkomt u dat uw mensen zich ziekmelden of niet 

optimaal kunnen  presteren? Hiervoor worden door 

meerdere partijen trainingen gegeven. Tijdens zo’n 

training leert u hoe u verzuim kunt beheersen en 

beperken. U hebt immers het eerste contact met de 

uitgevallen werknemer, u kent de werknemer en 

weet wat er speelt op de werkvloer. 

VERZUIMREGISTRATIE EN 
-ANALYSE
U doet er verstandig aan de effectiviteit van uw 

verzuimbeleid te evalueren aan de hand van  cijfers 

en analyses. Door periodiek de verzuimcijfers en de 

(geanonimiseerde)  verzuimoorzaken te analyseren, 

is het mogelijk patronen te herkennen.

Het verzuimpercentage en de meldingsfrequentie 

kunnen het gevolg zijn van een beperkt aantal lang-

durige verzuimgevallen of juist van veel en frequent 

verzuim. Voor preventie of aanpak van het ziektever-

zuim is het van belang dit te weten. Indien gewenst 

ondersteunt ArboDuo u bij het analyseren van uw 

verzuimcijfers. Kijk opwww.arboned.nl/arboduo voor 

meer informatie (trefwoord: verzuimanalyse).

Ook een ‘dagje ziek’ melden
Uit onderzoek van ArboNed blijkt dat veel werk-

gevers het ‘dagje ziek zijn’ van de werknemer niet 

serieus nemen. Slechts 20% van de ondervraagde 

werkgevers meldt verzuim op de eerste dag. Zeker 

als bij de ziekmelding al bekend is dat het kortdurig 

is, wordt de melding als een onnodige handeling 

gezien. Frequent verzuim is echter een sterke voor-

bode van langdurig verzuim. Van de werknemers die 

frequent verzuimen, gaat circa 50% het jaar daarop 

lang verzuimen. Ook is het een voorspeller van 

herhalend frequent verzuim: 61% heeft namelijk 

opnieuw een jaar met frequent verzuim. Registratie 

is noodzakelijk om langdurige uitval te voorkomen, 

en daarmee de kosten van verzuim te beperken.

EEN VAST AANSPREEKPUNT 
BINNEN UW ORGANISATIE
Om te voorkomen dat werknemers (onnodig) lang-

durig verzuimen, is bewaking van het verzuimpro-

ces door een casemanager binnen uw organisatie 

vaak een efficiënte methode. In uw verzuimbeleid 

kunt u vastleggen wie deze rol van casemanager 

krijgt. De casemanager bewaakt de afspraken, 

HOOFDSTUK 9
VERZUIM VOORKOMEN EN BEPERKEN

ArboDuo biedt een dergelijke training.  

Kijk op www.arboned.nl/arboduo  

(trefwoord: verzuimtraining).
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begeleidt de zieke werknemers en heeft contact 

met uw arbodienst om de verzuimbegeleiding  af te 

stemmen.

VOORLICHTING
Geef voorlichting aan uw werknemers over de 

werkzaamheden, de risico’s die hieraan  verbonden 

zijn en de maatregelen die u treft om deze te voor-

komen of te beperken. 

GEZONDHEIDSKLACHTEN  
OPSPOREN
Iedere werknemer in de bouwnijverheid heeft vanaf 

zijn 16e tot aan zijn 40e eens in de vier jaar recht 

op een PAGO (Periodiek ArbeidsGezondheidskundig 

Onderzoek). Na die leeftijd heeft hij dit recht eens 

in de twee jaar. Deze frequentie geldt ook voor 

UTA-werknemers, echter met uitzondering van de 

leeftijden 42, 46 en 48 jaar. Deze regeling maakt 

deel uit van het cao-pakket Preventiezorg, waarin 

voor alle werknemers het recht op vrijwillig onder-

zoek, advies en begeleiding is geregeld.

Werknemers zijn echter niet verplicht hier gebruik 

van te maken, ze mogen zelf weten of ze zich 

laten onderzoeken of niet. Bouwend Nederland 

stimuleert haar leden om hun werknemers aan te 

moedigen het PAGO te gebruiken.

Wilt u als werkgever weten hoe het met uw werk-

nemers gaat? Hoe gezond ze zijn en wat ze van hun 

werk vinden? Vraag Arbouw dan een PAGO-bedrijfs-

rapport voor u te maken. In dit rapport ziet u in één 

oogopslag (geanonimiseerd) hoe het staat met de 

gezondheid en de werkbeleving van uw werkne-

mers die een PAGO hebben ondergaan. Dit kan als 

er meer dan vijftien medewerkers van uw bedrijf 

een PAGO hebben ondergaan in het kalenderjaar. De 

kosten van zo’n rapport bedragen ca. € 150,-.

Meer informatie? Stuur een e-mail naar bgz@

arbouw.nl of bel Arbouw op 0341- 46 62 22. U 

kunt ook meer informatie vinden op de website van 

Arbouw www.arbouw.nl/medische-keuringen. 

AANNEMERSBEDRIJF KORMELINK EN ARBODUO 
COMBINEREN PAGO EN SCHOLING

“HET SUCCES SMAAKT ZEKER 
NAAR MEER”
Aannemersbedrijf Kormelink in Rietmolen heeft, 

met een voor de bouwsector unieke combinatie van  

gezondheids- en scholingsdagen, het onder meer 

voor elkaar gekregen dat alle medewerkers deelge-

nomen hebben aan het PAGO. Maar dat is niet het 

enige succes. De directie en de medewerkers van 

de onderneming en organisator ArboDuo kijken te-

rug op een, op alle fronten, geslaagde tweedaagse 

exercitie die zeker een vervolg gaat krijgen.

Elke weldenkende ondernemer vindt het belangrijk 

dat zijn werknemers gezond door het leven gaan. 

Ter ondersteuning kan hij zijn mensen periodiek 

een PAGO aanbieden. Toch wijst de praktijk uit dat 

slechts 50% van alle medewerkers in de bedrijfstak 

bij het vrijwillig PAGO, dat in de cao is vastgelegd, 

komt opdagen. Lieseth Kormelink: “De gezond-

heid van onze medewerkers staat hoog op onze 

aandachtslijst. In het belang van henzelf en de 

onderneming werken wij aan duurzame inzetbaar-

heid. Wij hebben in de combidagen, die wij in januari 

2014 belegd hebben, onder meer bewegen, roken, 

alcohol, voeding en ontspanning, ook bekend onder 

de naam ‘BRAVO’ onder de aandacht gebracht. 

Een gezonde geest in een gezond lichaam is 

belangrijk, ook met het klimmen der jaren. Voorko-

men van gezondheidsproblemen is van even groot 

belang.  Daarom hechten wij er aan dat onze me-

dewerkers deelnemen aan het PAGO. Tegelijkertijd 

steken wij veel energie en tijd in de opleiding en 

scholing van onze mensen. En dat beperkt zich niet 

tot de bouwtechnische zaken. Ook communicatie, 

klantgericht werken en inspelen op veranderende 

marktomstandigheden zijn belangrijk voor henzelf 

maar natuurlijk ook voor onze onderneming. 

Het idee om PAGO en scholing te combineren ont-

stond op initiatief van ArboDuo”. Gert-Jan Klander-

man van ArboDuo: “Het is ons streven om zo veel 

mogelijk bouwplaats- en kantoorpersoneel te laten 

deelnemen aan het PAGO. De opkomst in de hele 

sector lis te laag, daarom zijn wij met de directie 

van Kormelink in gesprek gegaan om het geheel in 

een, voor de medewerkers van Kormelink, aantrek-

kelijke setting aan te bieden. We maken de meer-

waarde voor de directie van Kormelink zichtbaar en 

de medewerkers konden meedenken over de inhoud 

van de scholing.” 

Naast aandacht voor gezondheid werd daarom een 

programma ontwikkeld waarbij ook de dagelijkse 

werkpraktijk aan de orde werd gesteld. Klanderman: 

“Expliciet hebben we gekozen om het regionaal, bij 

Bouwmensen Gelderland Oost (Borculo), te laten 

plaatsvinden”. Walter Kormelink vult aan: “Om ook 

het bedrijf draaiende te houden, hebben we bewust 

gekozen voor spreiding over twee dagen. Wij zijn 

beide dagen gestart met een plenair gedeelte 

waarin garantiewerken centraal stond. De centrale 

vraagstelling was: Hoe pakken wij het werk zo aan, 

dat wij het vaker in een keer goed doen?’. Dit onder-

deel werd overigens met succes door onze eigen 

mensen gegeven. 
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In workshop één, verzorgd gegeven door Bouwra-

dius Training en Advies, hebben wij stilgestaan bij 

klantgerichtheid  en houding en gedrag. In de twee-

de workshop, door ArboDuo, zijn wij ingegaan op 

gezondheid, gedrag en eigen verantwoordelijkheid.”  

Lieseth: “Tussendoor zijn de PAGO’s uitgevoerd, 

resulterend in een bedrijfsbreed advies voor Aan-

nemersbedrijf Kormelink en  een persoonlijk advies 

over werk, toekomst en leefstijl voor de individuele 

medeweker. De door de medewerker ingevulde vra-

genlijst van Arbouw was daarbij het uitgangspunt. 

Om alles op tijd gereed te hebben en verzekerd te 

zijn van de deelname van al onze 53 medewerkers 

zijn wij een half jaar van te voren richting over de 

combidagen richting onze medewerkers.”  Gert- 

Jan: “Wij zijn zeer te spreken over deze aanpak, 

ook dankzij de medewerking van Arbouw, en al 

helemaal over het resultaat , waaronder de opkomst 

van 100%. De verkregen blauwdruk zullen we zeker 

inzetten in de regio en daarna ook in de rest van het 

land. Walter: “Wij hebben de nieuwe combidagen al 

weer ingepland. Dat zegt denk ik genoeg.” 

Stichting Sociale Bemiddeling
De Stichting Sociale Bemiddeling (SSB) helpt 

medewerkers van lidbedrijven van Bouwend 

Nederland bij het oplossen van problemen 

in de relatiesfeer, op financieel gebied of 

op het gebied van de gezondheid. Iedereen 

kan in de problemen komen. Soms kunnen 

medewerkers die op eigen kracht oplossen, 

soms is hulp van buiten nodig.

De SSB beschikt over drie sociale bemidde-

laars, die op deskundige, snelle en vertrou-

welijke wijze helpen bij de aanpak van uw 

privéproblemen. Naast kennis en ervaring 

die zij zelf hebben, verwijzen zij ook naar 

gespecialiseerde instanties.

 

 

SSB 

 

 

 

 

FILM SSB
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PSA beleid verplicht vanuit de Arbowet
Vanuit de (huidige) Arbowet is de werkgever ver-

plicht om aandacht te besteden aan PSA (Psycho-

sociale Arbeidsbelasting). De werkgever kan dit 

beleid zelf vormgeven. U kunt hierbij eventueel hulp 

inschakelen, bijvoorbeeld van een bedrijfsmaat-

schappelijk werker van ArboDuo.

Goede werksfeer voorkomt verzuim  

Een goede werksfeer is cruciaal voor ieder bedrijf. 

Dat betekent onder meer dat mensen respectvol 

met elkaar omgaan. De aanpak van ongewenste 

situaties, zoals pesten of agressie, legt een 

werkgever vast in een wettelijk verplicht beleid 

Psychosociale Arbeidsbelasting. Zo is voor iedereen 

duidelijk wat binnen een organisatie wel en niet 

wordt geaccepteerd.

Vanuit de Arbowet is de werkgever verplicht om 

aandacht te besteden aan Psychosociale Arbeidsbe-

lasting. De Arbowet benoemt de volgende thema’s, 

waar de werkgever in zijn beleid aandacht aan moet 

schenken:

• Discriminatie, waaronder seksuele intimidatie

• Agressie en geweld

• Pesten

• Werkdruk  

PSA-beleid voorkomt  verzuim
Eenderde  van het totale verzuim in Nederland 

heeft een psychische achtergrond. Omstandigheden 

op het werk of thuis, of een combinatie hiervan, 

kunnen ervoor zorgen dat iemand tijdelijk niet in 

staat is te werken. Een werknemer kan langdurig 

verzuimen als gevolg van pesten of agressie op de 

werkvloer. De gevolgen kunnen ernstig zijn voor uw 

werknemer. Met een duidelijk PSA-beleid voorkomt 

een werkgever verzuim en zorgt ervoor dat werk-

nemers met plezier aan het werk kunnen én blijven. 

Zonder dat ze met psychische klachten uitvallen.

Waar moet u aan denken voor een gedegen 
PSA-beleid?
• Vertrouwenspersoon 

• Klachtenregeling 

• Beleid agressie en geweld

• Registratie van incidenten 

• Beleid tegen pesten

• Jaarlijkse check 

 
Hoe geeft u het beleid vorm?
Om het PSA-beleid vorm te kunnen geven, brengt 

de werkgever eerst de oorzaken van arbeidsbe-

lasting in kaart. Dit kan met een RIE, een risico-in-

ventarisatie en -evaluatie. Met een RIE beschikt de 

werkgever snel over inzicht in zijn bedrijfsrisico’s. 

In een protocol voor ongewenste omgangsvormen 

legt de werkgever vervolgens het beleid vast op het 

gebied van pesten en andere thema’s als seksuele 

intimidatie en agressie en geweld. De werkgever 

stelt een klachtenregeling op en benoemt een 

klachtencommissie. Bij het aanstellen van een 

vertrouwenspersoon kan gekozen worden voor een 

interne of externe vertrouwenspersoon.  

Vroegtijdig signaleren verkort de verzuimduur
Het is van belang dat de aanpak van uw arbodienst  

gericht is op het vroegtijdig signaleren van psychi-

sche klachten, zodat direct de juiste begeleiding 

ingezet kan worden om langdurig verzuim te voor-

komen. Zelf kunt u als werkgever ook veel doen om 

verzuim te voorkomen. Dat begint bij het herkennen 

van de signalen. U heeft immers het eerste contact 

met de uitgevallen werknemer, kent de werknemer 

en weet wat er speelt op de werkvloer.

Test of het beleid voldoet
Heeft u al een beleid Psychosociale Arbeidsbelas-

ting, dan kunt u met de test van ArboDuo checken 

of dit beleid voldoet aan de wettelijke normen. U 

vult een vragenlijst in en ontvangt alle antwoorden 

in een overzicht per e-mail. Een bedrijfsmaatschap-

pelijk werker van ArboDuo neemt vervolgens 

contact op om de antwoorden kort te bespreken. Als 

u  ondersteuning wenst bij het vormgeven van het 

PSA beleid, dan kunt u samen aan de slag. Vul de 

PSA-test in via de website van ArboDuo (trefwoord 

PSA). 

 

 

 

PSA-TEST

HOOFDSTUK 10
IS UW PSA-BELEID OP ORDE?
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In de media is er veel aandacht voor overge-
wicht als nieuwe volksziekte. Nederlanders 
voldoen niet aan de Nederlandse Norm Gezond 
Bewegen, het aantal rokers stijgt weer. Van-
zelfsprekend wilt u uw werknemers duurzaam 
inzetbaar houden. Hoe zorgt u ervoor dat uw 
personeel met plezier en in blijvende gezond-
heid bij uw organisatie werkt? En dat uw 
werknemers daar hun verantwoordelijkheid 
in nemen en het lijnmanagement het goede 
voorbeeld geeft?

Investeren in een gezonde leefstijl loont
Waar de Nederlander voorheen zijn eerste 

welvaartsziekte na zijn werkzame periode kreeg, 

gebeurt dat nu binnen zijn werkzame leven (gemid-

delde leeftijd 53 jaar). Dit heeft grote gevolgen 

voor de continuïteit van uw organisatie. Investeren 

in een gezonde leefstijl om uw werknemers goed 

inzetbaar te houden, is dus meer dan ooit nood-

zakelijk. Hierdoor kunt u de productiviteit en de 

kwaliteit van het werk verhogen, ook in een tijd 

waarin organisaties steeds sneller moeten inspelen 

op veranderingen in de markt en moeten voldoen 

aan de hoge eisen die klanten stellen.

Dat investeren in (preventieve) gezondheid- en 

vitaliteitprogramma’s loont, blijkt uit verschillende 

onderzoeken. Elke in preventie geïnvesteerde euro 

levert na twee jaar 2,5 euro op door verzuimda-

ling (bron: RIVM/NIGZ). Voor u als werkgever zijn 

werknemers met een gezonde leefstijl dus heel 

waardevol en kostenbesparend.

Leefstijl bespreekbaar maken
Op basis van ervaringen bij klanten van ArboDuo 

weten we dat een aantal principes belangrijk is om 

aandacht voor leefstijl echt onderwerp van gesprek 

te maken binnen uw organisatie:

• Voorlichting: zorg er voor dat werknemers kun-

nen leren hoe ze gezond moeten leven en met 

plezier kunnen werken. Laat uw mensen zien 

hoe ze gedrag kunnen vermijden dat er toe leidt 

dat ze ziek worden

• Betrokkenheid: hoe groter de betrokkenheid van 

de werknemers, hoe groter de kans op succes. 

Stimuleer en motiveer uw werknemers om deel 

te nemen aan bijvoorbeeld een leefstijlpro-

gramma. Zorg voor goede communicatie en wees 

er zeker van dat het beleid door de directie en 

het management ondersteund wordt. Later zal 

blijken dat de kans op succes veel groter is als 

de directie het goede voorbeeld geeft

• Gedragsverandering: aandacht voor een goede 

werkomgeving, wijze waarop leiding wordt ge-

geven, aanmoedigen van de werknemer alsook 

aandacht voor de thuissituatie vergroten de 

kans op veranderingen in gedrag. Dit versterkt 

ook het effect van het leefstijlprogramma, waar-

door de kans op succes wordt vergroot

• Cultuurverandering: veranderingen die voortko-

men uit de leefstijlprogramma’s kunnen alleen 

beklijven wanneer zij onderdeel uitmaken van 

de organisatiecultuur en de leefomgeving van 

de werknemer. Werkgevers zullen dit continu 

moeten prikkelen om zowel op korte als op lange 

termijn resultaten te boeken 

Verbeter de gezondheid van uw werknemers
Leefstijlprogramma’s verbeteren de gezondheid van 

uw werknemers. Niet alleen worden ingesleten ge-

woontes aangepakt, ook iemands leefstijl verandert. 

Alle programma’s hebben hetzelfde doel: bewust-

wording creëren bij de werknemers, waardoor zij 

zelf actief aan de slag gaan en uiteindelijk gezonder 

worden én blijven. De beste manier om een gezonde 

leefstijl vol te houden, is voor iedereen anders. 

Daarom worden leefstijlprogramma’s aangeboden in 

de vorm van workshops of persoonlijke (intensieve) 

begeleiding door een coach, een online programma 

of  intensieve begeleidingsprogramma’s.

HOOFDSTUK 11
VERBETER DE LEEFSTIJL VAN UW  
WERKNEMERS

Zowel via Present (onderdeel van de col-

lectieve zorgverzekeringmantel van Avéro 

Achmea of Zilveren Kruis) als via ArboDuo 

worden verschillende leefstijltrainingen 

aangeboden.

 

PRESENT AANBOD

 

 

ARBODUO AANBOD
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Van de Nederlandse vakantiegangers is een 
derde wel eens ziek geweest op vakantie. Wat 
kunt u als werkgever doen als uw werknemer 
zich vervolgens ziek meldt vanaf zijn vakantie-
adres? En misschien zijn er werknemers in uw 
bedrijf  die al lange tijd ziek zijn, maar er toch 
even een paar dagen tussenuit willen. Mag u 
dit toestaan?

Wat moet ik doen als mijn werknemer zich 
tijdens de vakantie ziek meldt?
Om problemen te voorkomen, is het verstandig om 

in uw verzuimreglement regels op te nemen over 

ziekte tijdens de vakantie. 

U kunt daarin bijvoorbeeld de volgende regels 

opnemen: 

• Als een werknemer tijdens vakantie ziek wordt, 

dan moet hij dit zo snel mogelijk en uiterlijk 

binnen 24 uur melden bij de werkgever (en even-

tueel ook bij de arbodienst)

• Uw werknemer moet een adres of telefoonnum-

mer doorgeven waarop hij te bereiken is

• In de vakantieplaats moet de werknemer zich on-

der behandeling van een arts stellen en hiervan 

bewijzen bewaren  

• Is de vakantietermijn om en kan uw werknemer 

op medische gronden nog niet  terugkeren naar 

Nederland, dan zorgt hij ervoor dat hij bewijzen 

heeft van het feit dat hij niet kan reizen  

• Uw werknemer neemt bij terugkeer in Nederland 

zo snel mogelijk contact met u op, zodat u hem 

kunt laten oproepen voor het spreekuur van de 

bedrijfsarts

 

Het is belangrijk dat deze regels vooraf bij alle 

werknemers bekend zijn, anders kunt u zich er niet 

op beroepen. Is binnen uw bedrijf een OR of perso-

neelsvertegenwoordiging actief, dan moet u deze 

betrekken bij het maken van de verzuimregels.

In het geval van de werknemer die ziek wordt 

tijdens of vlak voor zijn vakantie geldt als hoofdre-

gel dat deze dagen niet als vakantiedagen gelden. 

Dit is slechts anders wanneer de werknemer er mee 

instemt dat deze dagen als vakantiedagen mogen 

worden afgeboekt.

Mijn zieke werknemer wil op vakantie, moet ik 
dit toestaan?
Wil uw zieke medewerker op vakantie, dan advi-

seren wij u in ieder geval om advies in te winnen 

bij de bedrijfsarts. Hij kan op medische gronden 

beoordelen of de vakantie schadelijk is voor het 

herstel. Vervolgens beslist u, mede op basis van 

dit advies, of uw werknemer op vakantie kan en/of 

mag. Bouwend Nederland adviseert het volgende 

in geval van een langdurig zieke werknemer die 

ook tijdens zijn ziekte met vakantie wil gaan en dit 

verzoek voorlegt aan de werkgever. Hij dient met 

de bedrijfsarts kort te sluiten dat de voorgenomen 

vakantie voor hem niet nadelig is en het herstel niet 

belemmert. Indien hij toestemming heeft gekregen 

van de bedrijfsarts kunnen de dagen afgeboekt 

worden van het verlofsaldo van de medewerker.

Kosten besparen: ziektedagen aanmerken als 
vakantiedagen
Om kosten te besparen, is het soms mogelijk om 

ziektedagen van zieke werknemers aan te merken 

als vakantiedagen. De wet stelt hieraan twee 

voorwaarden: 

• Deze afspraak moet zijn gemaakt in een schrif-

telijke overeenkomst (arbeidsovereenkomst of 

cao) of moet de instemming van de werknemer 

hebben 

• En het mag uitsluitend gaan om de  ‘bovenwet-

telijke vakantiedagen’. Wettelijke vakantiedagen 

per jaar kunnen berekend worden door vier keer 

de wekelijkse arbeidsduur te nemen (dus 20 

dagen bij een volle werkweek)

 
Gewijzigde wetgeving sinds 2012
Op 1 januari 2012 heeft er een wetswijziging 

plaatsgevonden en sindsdien gelden er nieuwe 

regels voor het opbouwen, opnemen en vervallen 

van vakantiedagen. De belangrijkste wijzigingen en 

de gevolgen hiervan voor de CAO voor de Bouw-

nijverheid heeft Bouwend Nederland voor u in 

een document samengevat (Overzichtsdocument  

Verlofdagen bij arbeidsongeschiktheid) dat u kunt 

vonden op onze website www.bouwendnederland.

nl/praktijkinformatie/vakantie-en-verlof 

 

 

VERLOFDAGEN BIJ  

ARBEIDSONGESCHIKTHEID

 

De wetswijziging is ingevoerd om werknemers te 

stimuleren regelmatig vakantiedagen op te nemen. 

Dit is nodig, omdat het uitstellen van vakantie 

nadelige gevolgen kan hebben voor de gezondheid 

en veiligheid van uw werknemers. Een regelmatige 

opname van de vakantiedagen bevordert namelijk  

HOOFDSTUK 12
VERZUIM EN VAKANTIE, HOE ZIT HET  
EIGENLIJK?
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de ‘herstelfunctie’ van de vakantie, en draagt bij 

aan de veiligheid en  gezondheid van werknemers.

 

 

 

 

Wilt u meer weten?
Voor meer informatie en advies over dit 

onderwerp kunt u contact opnemen met 

Bouwend Nederland Advies via  

T 079 3 252 250 of  

advies@bouwendnederland.nl. 

 

 

 

BNL-ADVIES  

PRAKTIJKINFO
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Werkgevers in Nederland zijn gemiddeld 15% 
van de totale verzuimkosten kwijt aan kort ver-
zuim. Uit ervaring weten wij dat kort frequent 
verzuim niet altijd een puur medische  oorzaak 
heeft. We spreken van frequent verzuim als er 
sprake is van drie of meer verzuimmeldingen 
per twaalf maanden.

Frequent verzuim voorkomen
Er zijn verschillende mogelijkheden om dit type 

verzuim te verlagen én te voorkomen:

• Maak duidelijke afspraken met uw werknemers 

over verzuim. Leg afspraken vast in een verzuim-

protocol 

• Bied een alternatief wanneer uw werknemer 

verzuimt vanwege een ziek kind.  Werknemers 

die zich om deze reden ziekmelden, hebben fei-

telijk geen recht op loondoorbetaling. U kunt ze 

duidelijk maken dat hier andere oplossingen voor 

zijn, zoals  een vrije dag opnemen of eventueel 

calamiteitenverlof

• Een terugkerend patroon stopt niet als u er geen 

aandacht aan besteedt. Maak het verzuim be-

spreekbaar. De leidinggevende staat dicht bij de 

werknemer en weet wat er speelt. Daarom kan 

hij de reden van uitval bespreekbaar maken en 

samen met de werknemer bekijken hoe verzuim 

in de toekomst voorkomen kan worden. Soms 

kan een kleine aanpassing in het werk of de 

werktijden een deel van het probleem oplossen.  

Informeer of en hoe het verzuim voorkomen had 

kunnen worden. Die vraag is essentieel voor 

een preventieve  aanpak. Leg goed uit waarom 

u dit vraagt. En let op dat u niet naar medische 

gegevens vraagt 

• Ook de inzet van bedrijfsmaatschappelijk werk 

kan helpen bij frequent verzuim. Door deze 

psychosociale begeleiding wordt het probleem 

inzichtelijk gemaakt voor uw  werknemer en 

zoeken we samen naar een oplossing om ver-

zuim te voorkomen

• Neem in uw verzuimprotocol op dat werknemers 

zich altijd persoonlijk ziekmelden en bij wie ze 

dat moeten doen

• In de bouw-cao is geregeld dat u bij de tweede 

en derde ziekmelding gedurende een kalender-

jaar de eerste ziektedag geen loon hoeft door te 

betalen. Artikel 76 lid 1 luidt: “Bij de tweede en 

derde ziekmelding gedurende een kalenderjaar 

is de werkgever niet tot loondoorbetaling van de 

eerste ziektedag gehouden”

• Of u kiest ervoor om uw  werknemer op te laten 

roepen voor een spreekuur

 
Wilt u meer weten? 
Op de website van ArboDuo treft u meer tips 

voor de aanpak van frequent verzuim (trefwoord: 

frequent).

 

 

 

TIPS FREQUENT VERZUIM

HOOFDSTUK 13
KORT FREQUENT VERZUIM
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In iedere werkomgeving komen confrontaties 
voor. Meestal zijn dit situaties waar mensen 
onderling prima uitkomen. Lukt dit niet, dan 
kan dit leiden tot een conflict en soms zelfs tot 
een verzuimmelding.

Conflict zelf is geen ziekte
Een arbeidsconflict is geen geldige reden voor een 

ziekmelding. Immers, als het conflict er niet zou zijn, 

kan de werknemer zijn werk doen. Een conflict kan 

wel de oorzaak zijn van verzuim en zo toch leiden 

tot een geldige ziekmelding. De bedrijfsarts beoor-

deelt of er sprake is van medische beperkingen voor 

‘de bedongen arbeid’. Is dat het geval, dan wordt ge-

adviseerd om  zowel de medische beperking als het 

arbeidsconflict aan te pakken. ‘Hoor en wederhoor’ 

is hierbij van belang. Naast de informatie die de 

bedrijfsarts van de werknemer ontvangt tijdens het 

spreekuur, moet hij ook de visie van de werkgever 

op de situatie horen.

Interventieperiode
Het is mogelijk dat de werkgever, de werknemer 

en/of collega(‘s), besluiten tot een  interventiepe-

riode. Dit is een korte periode van maximaal twee 

weken waarin de werknemer, met behoud van loon 

en overige arbeidsvoorwaarden, wegblijft van het 

werk zonder dat dit als ziekte of vakantie wordt 

aangemerkt. De interventieperiode heeft als doel 

de betrokkenen afstand te laten nemen van het 

conflict, escalatie te voorkomen en ruimte te creë-

ren voor het oplossen van het conflict. 

 

Als werkgever dient u nadrukkelijk in te stemmen 

met de interventieperiode. Het loon wordt immers 

doorbetaald, terwijl de werknemer geen werkzaam-

heden verricht. Tijdens de interventieperiode moet 

een eerste gesprek plaatsvinden tussen de conflict-

partijen, om samen naar een oplossing te zoeken. 

Tips
Naarmate conflicten langer duren, verharden de 

standpunten en dat maakt de zaak vaak (nog) 

lastiger. Het is daarom belangrijk om alle mogelijke 

oplossingen te onderzoeken.

Enkele aandachtspunten: 

• Maak een conflict in ieder geval bespreekbaar. 

Hoe eerder het conflict besproken wordt, hoe 

beter

• Probeer emotie en feiten uit elkaar te houden

• Betrek alle partijen bij het vinden van een oplos-

sing

• Komen mensen er onderling niet uit, dan kan 

een bedrijfsmaatschappelijk werker of een medi-

ator uitkomst bieden

HOOFDSTUK 14
ARBEIDSCONFLICTEN
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Ongeveer 15% van de verzuimkosten zijn terug 
te voeren op kort frequent verzuim. Dit type 
verzuim kent een sterke gedragscomponent. 
Daarmee is het voorspelbaar en te beïnvloe-
den. Maar hoe voer je een gesprek hierover 
met de uitgevallen werknemer?

Een goede voorbereiding
Het verzuimpercentage en de meldingsfrequentie 

kunnen het gevolg zijn van een beperkt aantal 

langdurige verzuimgevallen of juist van veel en 

frequent verzuim. Voor preventie of aanpak van 

het ziekteverzuim is het van belang dit te weten. 

Bestudeer van tevoren de verzuimcijfers.

De meeste verzuimregistratiesystemen kunnen een 

verzuimrapport genereren. U kunt dit ook opvragen 

bij de contactpersoon van uw arbodienst. Bent u 

klant van ArboDuo, dan ondersteunen zij u ook bij 

het analyseren van uw verzuimcijfers. Kijk op www.

arboned.nl/arboduo voor meer informatie (tref-

woord: verzuimanalyse).

Daarnaast kunt u de volgende voorbereidingen 

treffen:

• Zet mogelijke verzuimoorzaken op een rij, waar-

bij vragen naar of het noteren van medische 

gegevens in het personeelsdossier niet zijn 

toegestaan

• Kom als leidinggevende los van uw eigen (voor)

oordeel. Er kunnen altijd factoren zijn die voor u 

als leidinggevende onbekend zijn

• Bedenk vooraf wat het doel van het gesprek is 

• Bedenk mogelijke oplossingen en onderzoek 

de haalbaarheid, bijvoorbeeld in overleg met 

de afdeling P&O of een professional van uw 

arbodienst

• Vraag u af hoe de werknemer zal reageren. 

Welke tegenwerpingen verwacht u? Hoe gaat u 

daar mee om?

• Ga niet discussiëren, maar houdt u aan de feiten

• Zet sanctiemogelijkheden op een rij en bepaal 

wat uw volgende stap wordt

• Wees u bewust van uw houding tijdens het 

gesprek, blijf zakelijk

 
Aanleiding en doel toelichten
Start het verzuimgesprek met het toelichten van 

de aanleiding. Blijf bij de feiten en oordeel niet. 

Benoem opvallende verzuimkenmerken, geef aan 

dat een bepaalde norm is overschreden (meer/ 

frequenter verzuim dan gemiddeld), beschrijf de 

consequenties voor het bedrijf, voor de collega’s 

en uiteraard voor de persoon zelf. Licht vervolgens 

het doel van het verzuimgesprek toe. Het gesprek 

is toekomstgericht. Hoe kunnen we het verzuim 

beperken en voorkomen?

Achterhaal de werkelijke oorzaak van het 
verzuim
De belangrijkste verzuimoorzaken van kort frequent 

verzuim zijn motivatie en psychische  klachten, 

al blijkt dat niet altijd uit de verzuimmelding van 

de werknemer. Vraag hoe het werk bevalt, hoe de 

collegiale samenwerking verloopt, of er andere 

zaken binnen of buiten het werk spelen waar de 

werknemer over zou willen praten, en waar u als 

werkgever over mee kan denken bij het vinden van 

een oplossing. 

Een werknemer hoeft niets over zijn ziekte te 

vertellen en u mag er als werkgever ook niet naar 

vragen. Vaak wil een werknemer best vertellen 

wat er aan de hand is, maar u mag deze (medische) 

informatie niet registreren. Uw werknemer is wel 

verplicht antwoord te geven wanneer u vraagt naar 

de verwachte duur van het verzuim, naar datgene 

wat hij met de  klachten eventueel nog wel kan 

doen qua werk en naar overdracht van werkzaam-

heden. Waak ervoor dat u geen diagnose stelt of 

medicijnen aanbeveelt. Dat bevordert de relatie met 

de werknemer niet en is bovendien niet toegestaan.

Maak de gevolgen van de verzuimmelding 
inzichtelijk
Vaak realiseren werknemers zich niet dat hun afwe-

zigheid niet alleen belastend is voor zichzelf, maar 

ook voor de leidinggevende en de directe collega’s. 

Zij moeten immers werk overnemen. Of werk blijft 

liggen, waardoor achterstanden ontstaan. Benoem 

dit in het gesprek  en maak de gevolgen duidelijk. 

Zoek naar een oplossing
Laat de werknemer zelf met voorstellen komen. Lei-

dinggevenden hebben een sterke oplossingsgerich-

te houding en dat is, als we het hebben over goede 

verzuimbegeleiding, een valkuil. Om draagvlak 

te creëren voor de oplossing is het juist goed de 

werknemer hier zelf over te laten nadenken. Vraag 

de werknemer wat hij zelf denkt te kunnen doen en 

waar hij hulp bij nodig heeft. 

HOOFDSTUK 15
EEN VERZUIMGESPREK VOEREN
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Vervolgafspraken
Soms heeft een werknemer niet meteen een dui-

delijke verklaring voor zijn verzuimpatroon. Bepaal 

samen een datum voor de vervolgafspraak, en de 

wijze waarop u verder gaat. Toets of de werknemer 

de afspraken heeft begrepen, leg ze schriftelijk vast 

en geef uw werknemer een kopie. Laat hem teke-

nen voor ontvangst en bewaar dit in zijn dossier. 

 

Bouwend Nederland Handboek Praktisch  
Personeelsbeleid 
Bouwend Nederland heeft ter ondersteuning van 

uw HR-beleid een handboek uitgegeven. Hierin 

vindt u praktische informatie en diverse model-

len, onder andere ten behoeve van het voeren van 

verzuimgesprekken.
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Werknemers die ziek worden, zijn vaak binnen 
een paar dagen weer op de been. Maar het 
kan voorkomen dat een werknemer langer uit 
de roulatie is. Als werkgever mag u aan uw 
werknemer vragen wanneer uw werknemer 
weer aan het werk denkt te kunnen. Uw werk-
nemer is niet verplicht iets te vertellen over 
de oorzaak van de ziekte. En u mag er ook niet 
naar vragen.

In onderstaand overzicht treft u vragen die kunt 

stellen wanneer een van uw werknemers zich ziek 

meldt. 

Wil je me vertellen wat er aan de hand is?
Een werknemer heeft het recht om zijn ziektebeeld 

te verzwijgen. Vaak wil een werknemer best vertel-

len wat er aan de hand is, maar u mag deze (medi-

sche) informatie niet registreren. Uw werknemer 

is wel verplicht antwoord te geven op de volgende 

vragen:

• De verwachte duur van het verzuim 

• Een vraag over wat uw werknemer, ondanks zijn 

klachten, nog wel kan doen qua werk

• Lopende afspraken en werkzaamheden 

• Naar het mogelijk kunnen verhalen van de 

verzuimkosten op een andere partij  bijvoorbeeld 

bij een ongeval)  

• Of er sprake is van een bedrijfsongeval 

• Of er mogelijk recht is op een Ziektewet-

uitkering van UWV op basis van een oude of 

nog lopende WAO/WIA-situatie (deze vraag 

mag gesteld worden na een dienstverband van 

tenminste 2 maanden)  

Waak ervoor dat u geen diagnose stelt, een behan-

deling aanbeveelt of een waardeoordeel uitspreekt 

over de klachten die uw werknemer aangeeft. Dat 

bevordert de relatie niet met de werknemer en is 

bovendien verboden. 

Toon oprechte belangstelling
De werknemer vindt het meestal ook niet fijn dat hij 

ziek is. Door oprechte belangstelling te tonen, laat u 

merken dat u meeleeft en niet alleen aan de belan-

gen van uw organisatie denkt. Het zorgt ervoor dat 

de werknemer zich gehoord voelt. Vraag eventueel 

ook of u, of iemand anders in het  bedrijf, iets voor 

hem kan betekenen. 

Heb je een idee hoe lang je afwezig bent?
Het is vaak lastig in te schatten hoe lang het 

verzuim precies zal duren. Toch kan een werknemer 

vaak wel aangeven of het met een paar dagen weer 

over is, of dat hij voor langere tijd uit de running is. 

Informeer bij uw werknemer wanneer hij verwacht 

weer aan het werk te kunnen. De werknemer is 

verplicht antwoord te geven op deze vraag. 

Zijn er aanpassingen nodig om weer aan het 
werk te kunnen?
Wellicht is uw werknemer zodanig ziek dat hij zijn 

reguliere werk niet kan uitvoeren, maar wel  ander 

werk binnen het bedrijf kan verrichten. Vraag 

daarom of en zo ja welke aanpassingen nodig zijn, 

zodat uw werknemer zo snel mogelijk aan het werk 

kan. Dit bevordert het herstel en de re-integratie. 

Denk bijvoorbeeld bij een gebroken been aan een 

aangepaste werkplek of vervoer van en naar het 

werk. 

Houdt het verzuim verband met het werk?
Dit is een belangrijke en tegelijkertijd mogelijk 

confronterende vraag. Toch is het belangrijk te 

informeren of het verzuim verband houdt met het 

werk om in te kunnen grijpen en verzuim in de 

toekomst te beperken en te voorkomen. Ook hier-

voor geldt dat de werknemer niet verplicht is om te 

antwoorden, maar u biedt wel een mogelijkheid om 

het bespreekbaar te maken.

Zijn er zaken en/of werkzaamheden die overge-
dragen moeten worden?
Vraag welke taken kunnen blijven liggen totdat 

uw werknemer beter is en welke taken een col-

lega moet overnemen. Als taken moeten worden 

overgenomen, zorg dan dat u ook weet wie dit het 

beste kan doen en waar alle benodigde informatie 

te vinden is. Vergeet ook niet te vragen of er nog 

afspraken geannuleerd moeten worden en of uw 

werknemer dat zelf doet, of dat u dit moet doen. 

Wat spreken we verder af?
Nu u – voor zover mogelijk – een duidelijk beeld 

heeft van de gevolgen van de ziekte, is het wijs om 

een concrete vervolgafspraak te maken. Ziet het 

er naar uit dat de werknemer binnen enkele dagen 

weer beter is? Spreek dan af dat hij u ‘s-ochtends 

opbelt wanneer hij op de verwachte datum nog 

niet beter is. Ook wanneer het er naar uitziet dat 

de werknemer  voorlopig niet kan terugkeren naar 

het werk, is het belangrijk om regelmatig contact 

te houden. Maak daarom een  concrete afspraak 

wanneer jullie opnieuw telefonisch contact hebben 

en wie er dan belt.

HOOFDSTUK 16
DE JUISTE VRAGEN STELLEN BIJ EEN  
(TELEFONISCHE) ZIEKMELDING
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Waar kan ik je tussentijds bereiken?
Het is altijd handig om te weten hoe u uw werkne-

mer kunt bereiken. Natuurlijk heeft u zijn adresge-

gevens en telefoonnummer in het personeelsdos-

sier staan, maar informeer voor de zekerheid of hij 

niet bij vrienden of familie verblijft. 

Wilt u meer weten?
Voor meer informatie kunt u terecht bij uw vaste 

contactpersoon van ArboDuo. 

Wilt u gebruikmaken van het Bouwend 

Nederland Verzuimloket voor begeleiding 

bij verzuim en re-integratie, neem dan 

contact op met ArboDuo 075 6 872 320 of 

bouwendnederland@arboned.nl
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Fysieke klachten worden op termijn het groot-
ste probleem in de bouw, men moet langer 
doorwerken en er is minder jeugd beschikbaar. 
Daarnaast zal,als straks de markt weer aan-
trekt, de bouw weer gaan groeien. Er zal een 
groter beroep gedaan worden op de huidige 
werknemers. 

Het leven bestaat niet alleen uit werken:
Naast 40 uur werk gaat de fysieke belasting thuis 

door, 128 uur per week.   

De arbeidsomstandigheden zijn binnen de branche 

op orde, Inspanningen van partijen als  Stichting 

Arbouw, hebben geleid tot grote verbetering van 

de arbeidsomstandigheden. Toch nemen fysieke 

problemen toe. Dat ligt in hoofdzaak aan het niet 

juist omgaan met de omstandigheden, de humane 

component. Licht werk wil niet zeggen dat het altijd 

veilig is. Door lichte dingen steeds verkeerd te pak-

ken kunnen ook veel fysieke klachten ontstaan.

Humane Ergonomie:
Humane ergonomie is net zo belangrijk als tech-

nische ergonomie. Werkgevers investeren in en 

nemen verantwoordelijkheid voor technisch ergo-

nomische aanpassingen. Datzelfde geldt ook voor  

humane ergonomie. Beide dienen immers hetzelfde 

doel: de preventie van fysieke overbelasting. De hu-

mane ergonomie heeft invloed op de wijze waarop 

uw werknemer omgaat met de omstandigheden van 

werk en privé.  De (specialistische) medische wereld 

geeft aan dat rugklachten en andere blessures het 

beste kunnen worden opgelost door hernieuwde 

overbelasting te voorkomen.  De invloed van de 

mens zelf is hierbij dus onmisbaar. Uw werkne-

mer loopt 168 uur per week het risico op fysieke 

overbelasting.  Humane Ergonomie gaat in op alle 

risico’s van overbelasting in het dagelijkse leven 

van werk en privé. 

Preventie van overbelasting als er geen  
verzuim is 
Ter voorkoming van verzuim is het van belang men-

sen goed te onderwijzen in veilig lichaamsgebruik. 

De inspectie SZW spreekt hierbij van VOeT (Voor-

lichting, Onderricht en Toetsing) Veilig autorijden 

moet je leren, veilig omgaan met je lichaam ook en 

is eigenlijk nog veel belangrijker. Langer doorwer-

ken kán maar dan is een absolute voorwaarde dat 

de werknemer vaardig is in het voorkomen van 

overbelasting. Dat ligt niet altijd aan zwaar tillen, 

eenvoudige dagelijkse handelingen zijn zwaarder 

dan men denkt. In dat kader is het aardig te weten 

dat meer mensen zich vertillen in het eerste uur 

van de ochtend dan in de rest van de dag.   

(rugbelasting bij bukken, cijfers in kg)

Bewustwording
Hoe worden werknemers zich bewust van hun 

eigen mogelijkheden en hoe leggen ze het verband 

tussen de klachten, die men vaak al heeft, en het 

dagelijkse gebruik van het lichaam. STEP gebruikt 

daarvoor een uniek middel, de Bodyguard. Tijdens de 

werkzaamheden die in beeld gebracht worden met 

een camera worden de bewegingen met rugsensoren 

vastgelegd en weergegeven in een grafiek.

HOOFDSTUK 17
VERZUIM VOORKOMEN DOOR PREVENTIE 
VAN FYSIEKE OVERBELASTING
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Het overschrijden van de rode lijn is een belasting 

die te hoog is voor de rug, de maximale bukbewe-

ging staat gelijk aan een belasting van 400 kg. 

Met behulp van de BodyGuard wordt inzichtelijk 

gemaakt wat de invloed van de mens zelf is op 

herstel en/of preventie van klachten. U kunt ook op 

het publieke domein van de www.stepfilmservice.nl 

kijken voor meer informatie. 

 

 

 

 

 

 

FILM BODYGUARD

STEP heeft technieken ontwikkeld die zijn afgeleid 

van de technieken die gewichtheffers gebruiken. 

Gewichtheffers tillen immers heel zwaar en toch 

schiet het hen niet in de rug. Dit komt omdat ge-

wichtheffers de vijf rugregel- principes hanteren.   

1. zij buigen meer in de heupen dan in de rug

2. zij belasten de rug niet in maximale buiging

3. zij houden de lastarm klein

4. zij zetten hun rugspieren goed beschermend in 

5. zij  buigen de knieën beperkt

Door de werknemer deze veilige technieken bij te 

brengen, kan de gezondheids- en verzuimschade 

door rugklachten sterk worden beperkt.

Uw voordeel

• Intakeservice bij klachten aan het 

bewegingsapparaat voor een vaste prijs 

van slechts € 80,-

• 15% korting op individuele trainings-

programma’s

• 15% korting op groepsgewijze preven-

tieve trainingsprogramma’s

• Scherpe prijzen voor samenwerkings-

verbanden zowel voor trainingen van 

leerlingen als leermeesters (supervisor).

• Bekorting van de verzuimduur (geba-

seerd op praktijkcases)

• Inventarisatie, vastleggen van de 

huidige situatie m.b.t. omstandigheden 

en de wijze waarop met deze omstan-

digheden wordt omgegaan
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NOTITIES

Doel en inhoud

BouwendNL – Praktijk bevat actuele informatie die direct of indi-
rect van invloed is op of gevolgen heeft voor uw bedrijfsvoering  
(w.o. wijzigingen in wet- en regelgeving). Het wordt als uitneem-
baar katern in het verenigingsmagazine BouwendNL tien keer 
per jaar, als onderdeel van het lidmaatschap, aan de leden van 
Bouwend Nederland toegestuurd. In BouwenNL – Praktijk kunt 
u informatie vinden die valt onder de hoofdstukken Arbeidsom-
standigheden, Bedrijfsontwikkeling, Contracten  & aanbesteden, 
Financiën & administratie, Personeel & cao, Wet- & regelgeving en 
Ledenvoordelen.

 

Andere bronnen

Bijdragen in BouwendNL – Praktijk worden ook opgenomen in de 
digitale ledenbrief die tweewekelijks aan de leden van Bouwend 
Nederland wordt toegezonden. De bijdragen zijn bovendien een 
aantal dagen voor verschijning van BouwendNL – Praktijk digitaal 
beschikbaar op de website www.bouwendnederland.nl/advies, 
gerubriceerd naar onderwerp.

 

Reageren

Voor inhoudelijke vragen over de bijdragen kunt u terecht bij 
de persoon of organisatie die onder de betreffende bijdrage 

staat vermeld. Ook kunt u op werkdagen contact opnemen met 
Bouwend Nederland Advies. Deze helpdesk is bereikbaar op 
werkdagen van 09.00 uur tot 17.00 uur via telefoonnummer 
079-3252250.  

 

Oplage

5000 
 

Aansprakelijkheid

De inhoud van BouwendNL – Praktijk wordt met de grootst 
mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Bouwend Nederland sluit 
echter iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden, onvol-
ledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond 
van informatie die in BouwendNL – Praktijk is verschenen. Voor 
eventuele reacties en/of vragen:  
redactie@bouwendnederland.nl.

 

Copyright

De in BouwendNL- Praktijk opgenomen informatie kan worden 
vermenigvuldigd voor persoonlijk gebruik, met uitsluiting van elke 
verdere verveelvoudiging, distributie of exploitatie door derden, 
tenzij voorafgaand toestemming is gegeven door de auteur en/of 
Bouwend Nederland.

COLOFON
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