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Voorwoord

In de afgelopen decennia is ons sociale zekerheidsstelsel drastisch op de schop geno-
men. En nog steeds is het hervormingsproces niet afgerond, zo blijkt uit de plannen van 
kabinet-Rutte. Leidraad is dat Nederland moet veranderen van een verzorgingsstaat in 
een participatiemaatschappij. Terugdringing van ziekteverzuim en arbeidsongeschikt-
heid en bevordering van de arbeidsdeelname van mensen met beperkingen vormen een 
belangrijk onderdeel van dit veranderingsproces. Het beleid streeft naar een inclusieve 
arbeidsmarkt, dit wil zeggen: een markt waaraan ook mensen met beperkingen duur-
zaam deelnemen.
Het Sociaal en Cultureel Planbureau verricht in samenwerking met het CBS en T NO 
periodiek onderzoek naar de ontwikkelingen op dit terrein. Dat leidde in mei 2010 tot 
de SCP-publicatie Beperkt aan het werk. De resultaten laten zien dat er zeker successen zijn 
geboekt: het ziekteverzuim is flink afgenomen en werknemers komen veel minder vaak 
in een arbeidsongeschiktheidsuitkering terecht. Andere ontwikkelingen zijn minder 
gunstig: het aantal Wajongers (Wajong is de arbeidsongeschiktheidsregeling voor jong-
gehandicapten) blijft maar stijgen en de arbeidsdeelname van mensen met beperkingen 
neemt niet toe, maar blijft verder achter.

Het Sociaal en Cultureel Planbureau organiseerde op 15 oktober 2010 een studiemid-
dag met als doel de onderzoeksresultaten in een breder kader te plaatsen en lessen te 
trekken voor de toekomst. Na een introductie van de studie Beperkt aan het werk door drs. 
Gerda Jehoel-Gijsbers lieten drie deskundigen hun licht over de problematiek schijnen:
Prof. dr. Kees Goudswaard gaf een historisch overzicht van de hervormingen van de 
arbeidsongeschiktheidsregelingen en de achtergronden daarvan. Hij besprak wat deze 
hervormingen tot nu toe hebben opgeleverd en welke wijzigingen we nog kunnen ver-
wachten.
Prof. dr. Nicolette van Gestel stelde de hervormingsprocessen in de uitvoering van ver-
zuim- en arbeidsongeschiktheidsbeleid aan de orde. Zij ging onder meer in op de logica 
achter de gekozen sturingsvormen en op de vraag hoe de uitvoering van sociale-zeker-
heidsregelingen uitpakt in de dagelijkse realiteit van arbeidsorganisaties.
Dr. Rienk Prins vergeleek Nederland met de ons omringende landen wat betreft ver-
zuim-, arbeidsongeschikt- en re-integratiebeleid. Hij besprak wat wij kunnen leren van 
het buitenland en zij van ons.

Het SCP is de sprekers zeer erkentelijk voor hun bijdrage aan de studiemiddag en voor 
hun bereidheid hun inleiding op schrift te stellen. Hun teksten vindt u in dit boekje.
De deelnemers aan de studiemiddag willen wij hartelijk danken voor hun interesse en 
actieve deelname aan de discussie. Mede dankzij hen kijken wij terug op een geslaagde 
middag.

Prof. dr. Paul Schnabel
Directeur Sociaal en Cultureel Planbureau
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Beperkt aan het werk1

Gerda Jehoel-Gijsbers*

Van verzorgingsstaat naar participatiemaatschappij

Ruim vijftien jaar geleden (in 1993) kwam de parlementaire enquêtecommissie-
Buurmeijer met een zeer kritisch oordeel over de uitvoeringspraktijk van de 
werknemersverzekeringen. De uitkeringen werden wel keurig betaald, maar er werd veel 
te weinig gedaan om mensen weer aan de slag te helpen. De sociale zekerheid moest 
drastisch op de schop worden genomen. Nederland moest veranderen van een verzor-
gingsstaat naar een participatiemaatschappij. De kabinetten die nadien volgden, hadden 
motto’s die verwezen naar het belang van een hogere arbeids participatie:
– ‘Werk, werk, en nog eens werk’ (Kok I);
– ‘Meedoen, meer werk, minder regels’ (Balkenende II  en I I I);
– ‘Samen werken, samen leven’ (Balkenende I V).

Het regeerakkoord van het onlangs geïnstalleerde kabinet Rutte heeft ‘werk’ niet in het 
motto staan2, maar ook in dit akkoord staan passages die aansluiten bij het streven de 
arbeidsparticipatie te verhogen. Enkele citaten: ‘Het kabinet kiest voor maatregelen die 
eraan bijdragen dat iedereen zo veel mogelijk naar vermogen participeert in de samen-
leving. Doel is om mensen perspectief te geven op werk en inkomen…’. Werk gaat boven 
uitkering en ‘Voorkomen moet worden dat mensen te snel worden afgeschreven en 
permanent langs de kant staan.’ (Regeerakkoord V V D -CDA 2010). Een inclusieve arbeids-
markt, dit wil zeggen dat ook mensen met beperkingen zoveel mogelijk participeren, is 
ook het doel van dit kabinet. Het streven Nederland te veranderen van een verzorgings-
staat naar een participatiemaatschappij lijkt dus vrij onafhankelijk van de kleur van een 
kabinet (uiteraard verschilt wel de wijze waarop hieraan invulling wordt gegeven).

Twee beleidsdoelstellingen die uit dit streven voortvloeien, hebben al jarenlang hoge 
prioriteit. Het gaat om:
1. Terugdringing van het beroep op sociale zekerheid;
2. Bevorderen van arbeidsparticipatie, ook van mensen met beperkingen.
Uitgangspunt is dat iedereen moet meedoen en dat sociale uitsluiting moet worden 
voorkomen. In de afgelopen 25 jaar zijn er circa 15 nieuwe wetten ingevoerd om dit doel 
te bereiken.

* Ten tijde van het onderzoek senior wetenschappelijk medewerker bij de onderzoeksgroep Arbeid, 
Inkomen en Sociale Zekerheid van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Sinds mei 2010 gevestigd 
als zelfstandig onderzoeker.
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Het onderzoek

De invoering van de W I A3 (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen) per 1 januari 
2006 werd destijds als sluitstuk gezien van de grote stelselveranderingen in de sociale 
zekerheid. Naar aanleiding daarvan heeft het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) 
 initiatief genomen om in samenwerking met het Centraal Bureau voor de Statistiek 
(CBS) en T NO Kwaliteit van Leven een periodieke rapportage op te zetten rondom ziekte-
verzuim, arbeidsongeschiktheid en arbeidsparticipatie van mensen met beperkingen. In 
2007 heeft dit geleid tot het rapport Beter aan het werk en in 2010 tot het rapport Beperkt aan 
het werk.

De kernvraag voor deze rapportages luidt:
Nemen het ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheidsvolume af en neemt de arbeids-
participatie van mensen met gezondheidsbeperkingen toe?

De vraag naar het bereiken van de volumedoelstelling en de vraag naar het behalen van 
de participatiedoelstelling is bewust in één vraag geformuleerd. Het beleid is immers 
pas succesvol als een afname van het sociale zekerheidsvolume gepaard gaat met een 
toename van de arbeidsparticipatie.
In het rapport Beperkt aan het werk wordt uitgebreid aandacht geschonken aan deze 
ontwikkelingen en de achtergronden ervan. De publicatie is opgedeeld in drie delen: 
ziekteverzuim, de Wajong en arbeidsparticipatie met gezondheidsbeperkingen. In zeven 
hoofdstukken wordt door onderzoekers van het SCP, CBS en T NO een groot aantal 
onderzoeksbevindingen gepresenteerd en besproken. Voor gedetailleerde informatie 
wordt de lezer verwezen naar de publicatie. In onderstaande bijdrage worden slechts 
enkele hoofdlijnen geschetst.

Ontwikkeling in ziekteverzuim

In de afgelopen decennia is het ziekteverzuim fors gedaald. Lag het verzuim in 1980 nog 
op bijna 10%, in 2000 is het afgenomen tot 5,5% (gegevens van CBS Statline). Na die tijd 
blijft het verzuim verder dalen: van 4,8% in 2005 naar 4,0% in 2009 (gegevens van de NE A 
(Nationale enquête arbeidsomstandigheden)).

De continue daling in de periode 2005-2009 is opmerkelijk, omdat we uit het verleden 
weten dat het ziekteverzuim gevoelig is voor conjuncturele ontwikkelingen. In hoogcon-
junctuur gaat het verzuim omhoog, in laagconjunctuur omlaag.4 Aan deze wetmatigheid 
lijkt nu een eind gekomen. Immers de sterke daling van het werkloosheidpercentage in 
de periode 2005-2008 (van 6,5% naar 3,8%) is niet gepaard gegaan met een verwachte 
stijging van het ziekteverzuim maar met een verdere daling ervan. Dit duidt er wellicht 
op dat het beleid tot terugdringing van verzuim de invloed van de conjunctuur heeft 
‘overstemd’.
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Figuur 1

Ziekteverzuimpercentage, 1980 – 2009.
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Een aantal jaren geleden zouden we gedacht hebben dat 4% ziekteverzuim toch wel het 
absolute minimum moest zijn. Nu veronderstellen de T NO -onderzoekers dat het nog 
verder omlaag zou kunnen. Op de eerste plaats biedt de verzuimbegeleiding nog moge-
lijkheden tot verbetering. Uit het rapport blijkt bijvoorbeeld dat maatregelen die door 
de W V P (Wet verbetering poortwachter) aan de werkgever zijn opgelegd lang niet altijd 
worden opgevolgd. Zo zegt 30% van de langdurig zieken dat er geen probleemanalyse is 
gemaakt door de bedrijfsarts en bijna 50% zegt dat er geen plan van aanpak is opgesteld. 
Dit zijn twee maatregelen die volgens de W V P (Wet verbetering poortwachter) binnen 
zes resp. acht weken na ziekmelding moeten worden uitgevoerd. Langdurig zieken die 
zeggen dat er wel een probleemanalyse en een plan van aanpak is gemaakt, blijken snel-
ler aan het werk te gaan.
Verder valt er aan sommige oorzaken van het verzuim nog wat te doen. Nog steeds ont-
staan veel gezondheidsklachten op en door het werk. Ruim een vijfde deel (22%) van de 
zieke werknemers zegt dat hun gezondheidsklachten geheel of gedeeltelijk door het werk 
zijn veroorzaakt. Bij de langdurig zieke werknemers (circa 19 weken ziek) is dat zelfs een 
derde deel (34%).5 Vooral intimidatie door leidinggevenden en collega’s hangt samen met 
verzuim. Werkomstandigheden als gevaarlijk werk, lawaai, tijdsdruk enzovoorts, spelen 
ook een rol. Maar niet alleen kenmerken van het werk, ook belastende privé-omstandighe-
den, zoals de combinatie zorg-arbeid, zorgen voor meer gezondheids klachten en verzuim.
Geconcludeerd kan worden dat het ziekteverzuim al historisch laag is, maar dat dit nog 
verder kan worden verlaagd door een betere verzuimbegeleiding (striktere naleving van 
de W V P) en het aanpakken van belastende werk- en privé-omstandigheden.
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Ontwikkeling in arbeidsongeschiktheidsuitkeringen

De gunstige ontwikkeling in ziekteverzuim zien we ook terug bij de arbeidsongeschikt-
heidsregelingen. De instroom van werknemers in de arbeidsongeschiktheid is flink 
gedaald (figuur 2). De daling zet al in na 2001. Op het ‘hoogtepunt’ in 2001 stroomden 
er nog 104.000 werknemers de WAO in. In de periode 2001-2004 zakt het aantal nieuwe 
WAO-uitkeringen naar 59.000; bijna een halvering dus. Na de invoering van de W I A 
in 2006 neemt de instroom verder af. In 2006, het eerste jaar van de W I A bedroeg de 
nieuwe instroom van werknemers in de arbeidsongeschiktheid nog slechts 32.0006, een 
veel grotere daling dan verwacht (U W V 2008). Ook in 2007 en 2008 blijft dit lage niveau 
gehandhaafd om in 2009 te stijgen naar 36.000.7

De ontwikkelingen in de Wajong zijn minder rooskleurig dan die in de WAO/W I A. De 
Wajong is bedoeld voor mensen die al vóór hun achttiende jaar arbeidsgehandicapt zijn 
of tijdens de studie arbeidsgehandicapt zijn geraakt. Wajongers zijn dus niet allemaal 
jonge mensen, zoals vaak wordt gedacht. Het zijn mensen tussen de 18 en 65 jaar, die al op 
jonge leeftijd een arbeidshandicap hebben. Al voordat zij de arbeidsmarkt betreden.
Al vanaf de start van de Wajong, in 1998, neemt de instroom jaarlijks toe. Maar de echte 
stijging begint vanaf 2004. In dat jaar bedroeg het aantal nieuwe Wajongers 9000. In 
2009 is dat aantal verdubbeld tot 18.000. Inmiddels – anno 2010 - zijn er circa 200.000 
personen met een Wajong-uitkering. Bij ongewijzigd beleid8 verwacht het U W V een aan-
tal van 450.000 in 2040 (U W V 2009).

Figuur 2

Aantal nieuwe WAO/WIA uitkeringen (x 1000) per jaar, 2001-2009
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Figuur 3

Aantal nieuwe Wajong-uitkeringen (x 1000) per jaar, 2001-2009
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De toename van de instroom in de Wajong kan voor een deel worden verklaard door een 
toename vanuit een andere uitkering, namelijk vanuit de bijstand. Dit is een gevolg van 
de invoering van de W W B (Wet werk en bijstand) in 2004. Gemeenten kregen er meer 
financieel belang bij het aantal bijstandsgerechtigden zo klein mogelijk te houden. Zij 
zijn hun bestanden goed gaan doorlichten om te bezien wie van hun cliënten aanspraak 
zou kunnen maken op een Wajong-uitkering. Er was altijd al sprake van enige door-
stroom vanuit de bijstand, maar na 2004 is dat aantal sterk toegenomen. In 2007 en 2008 
verhuist ruim 10% van de bijstandspopulatie naar de Wajong (Hilbers en Jehoel-Gijsbers 
2010). In 2007 gaat het om circa 3500 personen, in 2008 om 3100 personen.
Een tweede verklaring voor de stijging van de Wajong-instroom is de toename van het 
aantal leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs en praktijkonderwijs. In acht jaar 
tijd (2000-2008) is dit aantal verdubbeld. Omdat circa de helft van de schoolverlaters van 
het voortgezet speciaal onderwijs en praktijkonderwijs in de Wajong komt, betekent dit 
ook een toename van de Wajong-instroom.
Verder is er sprake van toename van bepaalde ziektebeelden. Steeds vaker wordt autis-
me, A DHD, PDDNOS etc. vastgesteld. Toch blijken deze groepen, in tegenstelling tot wat 
vaak wordt gedacht, niet het grootste aandeel te leveren in de stijging van de instroom: 
het gaat toch nog altijd om een relatief kleine groep. Die kan procentueel gezien sterk 
in omvang toenemen, dan nog blijft hun aandeel in de totale toename van de Wajong-
instroom beperkt.9 De grootste stijgers in de instroom zijn de (zeer) licht verstandelijk 
gehandicapten. In 2002 bedroeg hun aandeel in de instroom 18% (1350 personen). 
Vier jaar later, in 2006 is dat toegenomen tot 28% (3500 personen). De toename van de 
instroom van licht verstandelijk gehandicapten wordt toegeschreven aan de grotere 
complexiteit van de samenleving. Er worden hogere eisen gesteld aan cognitieve, sociale 
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en communicatieve vaardigheden, waardoor zwakbegaafden eerder buiten de boot val-
len (Besseling et al. 2009).
Een laatste verklaring voor de groei van de Wajong-instroom is simpelweg de grotere 
bekendheid van de Wajong. Jongeren werden en worden vanuit het voortgezet speciaal 
onderwijs vaak gewezen op de mogelijkheid een Wajong-uitkering aan te vragen; met 
als argument dat zij daardoor gebruik kunnen maken van de daarbij behorende re-
integratiemiddelen. Men zou kunnen stellen dat in deze gevallen de Wajong als een re-
integratie-instrument wordt gezien.

Arbeidsparticipatie van mensen met beperkingen

Na beantwoording van het eerste deel van de kernvraag (is er sprake van terugdringing 
van het sociale zekerheidsvolume), wordt hieronder ingegaan op het tweede deel: neemt 
de arbeidsparticipatie van mensen met beperkingen toe? Het gaat bij de beantwoor-
ding van deze vraag niet alleen om de groep met een arbeidsongeschiktheidsuitkering, 
maar ook om de groep met een langdurige aandoening zonder arbeidsongeschikt-
heidsuitkering. In figuur 4 wordt van twee groepen uit de potentiële beroepsbevolking 
het percentage werkenden beschreven: van gezonde personen en van mensen met 
een langdurige aandoening.10 Uit deze figuur blijkt, zoals men zou verwachten, dat de 
arbeidsdeelname van mensen met een langdurige aandoening of handicap lager ligt 
dan de arbeidsdeelname van gezonde mensen. Echter, het blijkt ook dat de arbeidsdeel-
name van de eerste groep niet toeneemt (hetgeen wel de bedoeling was van het beleid), 
maar verder achterblijft bij die van gezonde mensen: de (bovenste) lijn voor de groep 
gezonde mensen en de (onderste) lijn voor de mensen met een langdurige ziekte, aan-
doening of handicap gaan vanaf 2005 verder uit elkaar lopen. De arbeidsdeelname van 
gezonde  personen neemt in de periode 2002-2008 toe van 70 naar 73 procent, die van 
de groep met een langdurige aandoening neemt niet toe, maar is zowel in 2002 als 2008 
49  procent.11 De lagere arbeidsdeelname en het verder achterblijven zijn niet alleen een 
gevolg van het feit dat mensen met een beperking minder kans maken op werk. Maar 
ook dat zij, als zij werk hebben, een grotere kans hebben dit werk kwijt te raken.
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Figuur 4

Netto arbeidsparticipatie (≥ 12 uur per week), van gezonde personen en van personen met een lang-

durige aandoening, 15-64 jarigen, 2002-2008 (in procenten)
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Arbeidsdeelname van Wajongers

In het rapport Beperkt aan het werk wordt apart aandacht besteed aan de arbeidsdeelname 
van Wajongers, een onderdeel van de groep met een langdurige aandoening. In deze 
studie kon alleen onderzoek worden gedaan naar de ‘oude’ Wajongers die een uitkering 
ontvangen volgens de oude wet Wajong die tot 1 januari 2010 van toepassing was.12 Als 
we kijken naar de arbeidsdeelname van de Wajongers in de periode 2001 tot en met 2006 
zien we dat deze stabiel laag is: in de onderzochte jaren schommelt het percentage wer-
kenden rond de 25% (zie bovenste lijn in figuur 5).

Veel werkende Wajongers hebben een dienstverband in kader van de WS W, Wet sociale 
werkvoorziening. In de loop der jaren wordt dit aandeel wel wat kleiner (daalt van 18% 
in 2001 naar 15% in 2006). Het aandeel dat in een regulier bedrijf werkt, wordt groter 
(neemt toe van 7% in 2001 naar 10% in 2006). Dit sluit aan bij de nieuwe wet Wajong: een 
reguliere werkgever heeft de voorkeur.
Dat het percentage werkende Wajongers in de periode 2001-2006 vrij stabiel is, rond 25%, 
wil nog niet zeggen dat het ook een stabiele groep betreft. Het blijkt dat veel Wajongers 
aan het werk komen, maar ook dat velen van hen weer snel uitvallen: van degenen die 
een baan vinden, is bijna de helft dat werk binnen een jaar weer kwijt.
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Figuur 5

Netto arbeidsparticipatie (≥ 1 uur per week) van Wajongers, 18-64 jarigen, 2001-2006 (in procenten)
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In de eerste twee jaar van de Wajong-uitkering is 40-50% minimaal één keer aan het werk 
geweest. Bij een langere periode dan twee jaar zou dit percentage al dicht in de buurt 
komen van de 60% die de SER als haalbaar heeft genoemd in haar advies Meedoen zonder 
beperkingen (SER 2007). Uit onze analyse blijkt dat als iedereen die op enig moment aan 
het werk was, ook aan het werk was gebleven, het streefcijfer van 60% gehaald zou zijn. 
Nu is het vanwege de grote uitval uit werk slechts 25%.
Het probleem van de geringe arbeidsdeelname van Wajongers blijkt dus niet zozeer te 
liggen in het vinden van werk, maar veel meer in het behoud ervan.
Een ander minpuntje in de ontwikkeling van de arbeidsparticipatie van Wajongers is de 
verschuiving van voltijd- naar deeltijdbanen. In 2001 had 58% van de werkende Wajongers 
een voltijdbaan, in 2006 is dat nog maar 48%. In voltijd equivalenten (fte’s) uitgedrukt is 
de arbeidsparticipatie van Wajongers niet eens stabiel gebleven, maar zelfs afgenomen.
De verschuiving naar meer deeltijdbanen brengt ook met zich dat in 2006 een groter deel 
van de werkende Wajongers een aanvullende uitkering nodig heeft dan in 2001 het geval 
was. Van de Wajongers met een reguliere baan heeft 90% naast het loon ook uitkering.

Hoever op weg naar een inclusieve arbeidsmarkt?

De onderzoeksbevindingen laten zowel een aantal stappen voorwaarts, als ook stilstand 
en achteruitgang zien. Wanneer we het resultaat van de twee beleidsdoelstellingen 
(terugdringing van ziekteverzuim/arbeidsongeschiktheid en bevordering van arbeids-
participatie) beoordelen, is de conclusie dat de eerste doelstelling voor een belangrijk 
deel is gehaald, maar dat de tweede doelstelling niet is bereikt.
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1e beleidsdoelstelling:

– Het ziekteverzuim is in de afgelopen decennia fors gedaald, blijft in recente jaren nog 
steeds verder dalen en biedt nog mogelijkheden voor verdere daling.

– Het aantal werknemers dat arbeidsongeschikt wordt en een uitkering gaat ontvan-
gen, is fors afgenomen. Echter, er is sinds kort weer een lichte stijging van de W I A-
instroom te zien.13

– Het grootste minpunt is echter dat er een sterke toename is van jonggehandicapten 
die een beroep doen op de Wajong. We kunnen hier gerust spreken van een nieuwe 
Dutch disease. Bovendien heeft een groeiend deel van de werkende Wajongers een aan-
vulling op het loon nodig.

2e beleidsdoelstelling:

– De arbeidsparticipatie van mensen met een gezondheidsbeperking is niet bevorderd.
– In voltijd equivalenten is de arbeidsdeelname zelfs afgenomen, niet alleen bij Wajon-

gers, maar ook bij andere arbeidsgehandicapten.
– Bij Wajongers is de uitval uit werk zeer groot.

Bovengenoemde bevindingen leiden tot de – toch wel teleurstellende – conclusie dat 
wetswijzigingen en beleidsmaatregelen wel hebben geleid tot een geringer beroep op 
(een deel van) de sociale zekerheid, maar niet tot meer arbeidsdeelname van kwetsbare 
groepen. Afname van arbeidsongeschiktheidsuitkeringen betekent niet automatisch een 
toename van arbeidsdeelname van mensen met gezondheidsbeperkingen.

Toekomst

De geschiedenis maakt misschien een beetje moedeloos. Zoveel inzet, zoveel nieuw 
beleid, en dan toch zo weinig resultaat wat betreft deelname van kwetsbare groepen. 
Daartegenover staat dat de arbeidsparticipatie van mensen zonder gezondheidsbeper-
kingen zich gunstig heeft ontwikkeld, zeker wanneer Nederland wordt vergeleken met 
andere landen in Europa. Bovendien ligt het werkloosheidspercentage in Nederland 
relatief laag. In plaats van dat ‘de geschiedenis moedeloos maakt’, zou ook beweerd kun-
nen worden dat de arbeidsparticipatie van jonggehandicapten en andere mensen met 
een gezondheidsbeperking het enige nog resterende probleem is voor het Nederlands 
arbeidsmarkt- en sociale zekerheidsbeleid.
Hoe kan dit probleem het best worden aangepakt? Zijn er nieuwe, drastischer maatrege-
len nodig om mensen met beperkingen, en vooral Wajongers, duurzaam aan het werk te 
krijgen of kunnen we nog wat verbeteren aan de huidige maatregelen?
Bij het nemen van drastischer maatregelen zou kunnen worden gedacht aan:
– Een quota-regeling voor bedrijven: op straffe van een boete dient een bedrijf een 

bepaald percentage personen met een beperking in dienst te hebben;14

– Een stelselwijziging, waarbij de Wajong naar de gemeenten wordt overgeheveld (zoals 
nu in het regeerakkoord van het kabinet Rutte voorgesteld);
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– De oplossing voor de Wajong-problematiek niet alleen zoeken in het aanpakken van 
de Wajong zelf, maar ook van het (speciaal) onderwijs en opvoeding.

Bij verbetering van de huidige maatregelen kan worden gedacht aan:
– Lering trekken uit wat de nieuwe wet Wajong (en ook de W IJ) oplevert.
– Verbeteren van het re-integratieproces, zodat het effectiever wordt. Dit kan bijvoor-

beeld door de aandacht meer dan voorheen te richten op het behoud van werk (vooral 
bij de Wajongers een probleem). Of door het geven van een betere begeleiding als 
men eenmaal aan het werk is.

– Bevorderen van het maatschappelijk ondernemerschap. Dit kan bijvoorbeeld door de 
vraagzijde, de werkgevers, meer in het re-integratieproces te betrekken. Te beginnen 
met een effectievere voorlichting. Veel werkgevers zijn niet op de hoogte van subsi-
dies en voorzieningen die kunnen worden ingezet voor werknemers met beperkin-
gen. Werkgevers zouden meer ontlast en meer begeleid kunnen worden wanneer zij 
mensen met beperkingen in dienst nemen of hebben.

Tot slot past bij al deze mogelijke maatregelen een kanttekening. De afgelopen decennia 
is betaalde arbeid een steeds centralere plaats gaan innemen en lijkt sociale insluiting 
maar op één manier te bereiken, namelijk via betaald werk. Maar zou niet het streven 
moeten zijn: een inclusieve samenleving in plaats van een inclusieve arbeidsmarkt, een 
 samenleving waarin men ook meetelt als men niet kan werken.

Noten

1 Deze bijdrage is gebaseerd op de SCP -publicatie Beperkt aan het werk. Rapportage ziekteverzuim, arbeidson-

geschiktheid en arbeidsparticipatie (Jehoel-Gijsbers (red.) 2010).

2 Het motto van het kabinet Rutte is ‘Vrijheid en verantwoordelijkheid’.

3 De W I A (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen) heeft de WAO (Wet arbeidsongeschiktheids-

verzekering) vervangen.

4 Uit verschillende studies is gebleken dat een verandering van het werkloosheidspercentage met 

1 procentpunt leidt tot een verandering van het ziekteverzuim met 0,25 procentpunt (zie: Jehoel-

Gijsbers 2007: p. 62-66).

5 Dit hogere aandeel onder langdurig zieken geeft aan dat werknemers die vanwege oorzaken in het 

werk verzuimen minder snel herstellen c.q. het werk hervatten.

6 Dit aantal is inclusief nieuwe instroom in de WAO. Ook na de invoering van de W I A is er elk jaar een 

(afnemend) aantal werknemers dat een WAO uitkering gaat ontvangen (op basis van oude rechten). 

In 2007 en 2008 gaat het om resp. 8000 en 6000 uitkeringen; in 2009 gaat het om 5000 uitkeringen.

7 Het aantal nieuwe W I A /WAO -uitkeringen wordt voor 2010 op 40.000 geraamd, een verdere stijging 

dus. 

8 Ongewijzigd ten opzichte van de situatie in 2009; dit wil zeggen zonder rekening te houden met de 

nieuwe wet Wajong die per 1 januari 2010 is ingegaan. 

9 In absolute aantallen neemt het aantal A DHD’ers in de Wajong-instroom in de periode 2002-2006 toe 

van 150 naar 400. Dit is een procentuele toename van 167%. Hun aandeel in de instroom stijgt daar-

mee van 2% naar 3% (zie Suijker 2007: tabel 3.2). 
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10 In de Enquête beroepsbevolking (EBB) van het CBS wordt aan alle persomen van 15-64 jaar de vraag 

gesteld ‘Heeft u last van één of meer langdurige ziekten, aandoeningen of handicaps?’. Indien men 

‘ja’ antwoordt, behoort men tot de groep ‘langdurige aandoening’. Indien men ‘nee’ antwoordt, 

behoort men tot de groep ‘gezond’. 

11 Sanders et al. (2010) constateren voor arbeidsgehandicapten een daling van de bruto arbeidspartici-

patie; in de periode 2002-2009 neemt deze af van 46% naar 43%. Arbeidsgehandicapten zijn mensen 

met een langdurige aandoening die hebben aangegeven dat deze aandoening hen belemmert in het 

vinden of behouden van werk.

12 Per 1 januari 2010 is een nieuwe wet Wajong ingevoerd, waarin de nadruk meer ligt op ondersteuning 

bij het vinden en behouden van een baan. Voor degenen die vóór 1 januari 2010 een Wajong-uitkering 

ontvingen, blijven de oude regels gelden. 

13 De stijging van het aantal nieuwe W I A-uitkeringen zoals die in het rapport voor 2009 is geconsta-

teerd, blijkt zich in 2010 verder door te zetten. 

14 In Duitsland en Oostenrijk is zo’n regeling van kracht.
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Hervorming van de arbeidsongeschiktheidsregelingen

Kees Goudswaard*

In deze bijdrage zal ik aandacht besteden aan hervormingsmaatregelen en recente 
hervormingsvoorstellen ten aanzien van de belangrijkste arbeidsongeschiktheids-
regelingen: de Wet W I A voor werknemers en de regeling voor jonggehandicapten, de 
Wajong. Speciale nadruk zal worden gelegd op de ontwikkeling van het uitkerings-
volume en de arbeidsparticipatie van betrokkenen. De recente ontwikkelingen kunnen 
echter niet los worden gezien van de historie. Nederland heeft lang geworsteld met 
aanzienlijke problemen met de arbeidsongeschiktheidsregelingen, in het bijzonder 
met de WAO. Begin jaren negentig werd over de WAO gesproken als ‘de open zenuw 
van de Nederlandse samenleving’. Deze kwalificatie was te danken aan de schijnbaar 
onbeheersbare ontwikkeling van het aantal arbeidsongeschiktheidsuitkeringen en het 
politieke en maatschappelijke onvermogen om daar echt verandering in aan te brengen. 
In het buitenland werd de term Dutch disease weer van stal gehaald, vanwege het verhou-
dingsgewijs uitzonderlijke hoge aantal arbeidsongeschiktheidsuitkeringen in ons land.1 
De Dutch disease had weinig te maken met de gezondheidstoestand van Nederlanders. 
De Jong (2004) stelt: ‘Tot 1987 hadden we de meest soepele, de meest genereuze en de 
breedst gedefinieerde arbeidsongeschiktheidsverzekering ter wereld.’

Tegen het eind van de jaren tachtig groeide de overtuiging dat er wat moest gebeuren en 
dat de problemen voor een deel te maken hadden met de manier waarop de arbeidsonge-
schiktheidsregelingen werden uitgevoerd. Er werd een parlementaire enquête ingesteld 
naar de uitvoering van de werknemersverzekeringen. De Commissie Buurmeijer kwam 
in september 1993 met een zeer kritisch rapport.2 Kort samengevat hadden de uitvoer-
ders de wettelijke taak om het uitkeringsvolume te beheersen, veronachtzaamd. De 
werknemersverzekeringen werden wel rechtmatig, maar niet doelmatig en doeltreffend 
uitgevoerd. Dat had ook te maken met een gebrek aan kostenconfrontatie bij de betrok-
ken actoren. De conclusies van de parlementaire enquête werden breed onderschreven 
in het parlement en vormden de opmaat voor een reeks van hervormingen in de arbeids-
ongeschiktheidsregelingen, zowel in de uitvoering, als in de regelingen zelf.3

De Ziektewet werd voor veruit de meeste werknemers vervangen door een loondoor- 
betalingsverplichting voor werkgevers in de Wet uitbreiding loondoorbetalings-
verplichting bij ziekte (Wulbz) in 1996 (voorafgegaan door de Wet terugdringing 
ziekteverzuim in 1994). Hierdoor werden de prikkels voor werkgevers om verzuim te voor-
komen en re-integratie van zieke werknemers te bevorderen aanzienlijk versterkt. In 2004 
werd de loondoorbetalingsverplichting zelfs verlengd van één naar twee jaar (wet VLZ).

* Hoogleraar economie en bijzonder hoogleraar sociale zekerheid, Universiteit Leiden. 
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De Wet terugdringing beroep op arbeidsongeschiktheidsregelingen (T BA) uit 1993 bracht 
een strenger arbeidsongeschiktheidscriterium en beperkte hoogte en duur van de WAO -
uitkering voor nieuwe gevallen. In 1998 werd een premiedifferentiatie voor werkgevers 
geïntroduceerd met de wet Pemba, wederom met het oog op een betere kostencon-
frontatie. Ten slotte bracht de Wet verbetering poortwachter (W V P) in 2002 zwaardere 
verplichtingen voor werkgever en werknemer ten aanzien van inspanningen voor 
preventie van langdurig verzuim en re-integratie. Aldus is een combinatie van sterkere 
prikkels (met name voor werkgevers) en strengere eisen ingezet om te komen tot een 
betere volumebeheersing en een meer activerend systeem.

Totstandkoming van de WIA

Ondanks deze reeks van veranderingen meende het tweede paarse kabinet rond de eeuw-
wisseling dat de aanpak van arbeidsongeschiktheid fundamenteel anders zou moeten. 
De Commissie-Donner werd ingesteld om hiervoor plannen te ontwikkelen. Het belang-
rijkste voorstel van de Commissie-Donner was om de toegang tot de WAO te beperken tot 
volledig en duurzaam arbeidsongeschikten (Adviescommissie Arbeidsongeschiktheid, 
2001). Daarna zijn er twee SER-adviezen (2002 en 2005) over een nieuwe WAO uitgebracht. 
Tezamen hebben deze drie rapporten de basis gevormd voor de Wet werk en inkomen 
naar arbeidsvermogen (WIA) die in 2006 in werking is getreden. De filosofie achter deze 
nieuwe regeling is inderdaad fundamenteel anders dan bij de WAO: in plaats van de nadruk 
op het verzekeren van inkomensverlies als gevolg van arbeidsongeschiktheid komt de 
nadruk te liggen op het bevorderen en benutten van arbeidsgeschiktheid. Een uitkering 
oude stijl is nog slechts weggelegd voor de volledig (afgebakend op meer dan 80%) en 
duurzaam arbeidsongeschikten. Die vallen onder de Inkomensvoorziening Volledig 
 Arbeidsongeschikten (IVA). De niet duurzaam of niet volledig arbeidsongeschikten (afgeba-
kend op 35-80%) vallen onder de Werkhervattingsregeling Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten 
(WGA). Na een loongerelateerde uitkering die vergelijkbaar is met de WW volgt ofwel een 
loonsuppletie van 70% als betrokkene minstens 50% van zijn of haar restcapaciteit benut, 
ofwel een aanzienlijk lagere vervolguitkering. Dit systeem, geadviseerd door de SER, zorgt 
er voor dat werken loont: de combinatie van loon met suppletie leidt tot een aanzienlijk 
hoger inkomen dan alleen een uitkering. In de WGA blijft de premiedifferentiatie gehand-
haafd. Verder moet worden vermeld dat in de aanloop naar de WIA de toelatingseisen tot de 
WAO (WIA) al werden aangescherpt (het nieuwe Schattingsbesluit in 2004).

Onderdeel van het SER-Advies was ook dat de uitkering voor duurzaam en volledig ar-
beidsongeschikten zou moeten worden verhoogd naar 75%. Dit punt was ingebracht 
door de vakbeweging die dit nodig had om de achterban te laten instemmen met een 
verder toch aanzienlijk strengere regelgeving. Critici vreesden voor een aanzuigende 
werking van een hogere uitkering, maar dat ligt bij deze groep – volledig en duurzaam 
arbeidsongeschikten – minder voor de hand. Het U W V (2010) laat zien dat de instroom 
in de I VA vooral wordt gekenmerkt door ernstige ziektebeelden. Het kabinet is overigens 
pas akkoord gegaan met de verhoging van de I VA-uitkering, nadat bleek dat de instroom 
in de nieuwe regeling lager was dan verwacht.
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Is de WIA een succes?

Het belangrijkste doel van de hervorming van de WAO was om het aantal arbeidson-
geschiktheidsuitkeringen te beperken. Het ligt dus voor de hand om vooral te kijken 
naar de ontwikkeling van de instroom (nieuwe uitkeringen). De jaarlijkse instroom in 
de WAO bedroeg gedurende een lange periode circa 100.000 mensen. De instroom in 
de W I A bedroeg in het meest recente jaar (2009) 29.000 (U W V, 2010). Daarvan is 8000 
instroom in de I VA en 21.000 instroom in de WG A. De instroom is dus maar liefst 71% 
lager dan destijds in de WAO. Dat is een opvallend succes. Met name de instroom in de 
I VA is aanzienlijk lager dan verwacht.4 Er zijn verschillende onderzoeken gedaan naar 
de oorzaken van deze sterk gedaalde instroom. Zo schatten Van Sonsbeek en Gradus 
(2010) dat de daling van 71% als volgt kan worden verklaard: 13% door de invoering van 
premiedifferentiatie, 22% door de aanscherping van verplichtingen in het kader van de 
W V P, 13% door de strengere keuring (het nieuwe Schattingsbesluit) en 23% door de W I A . 
Anders gezegd: twee derde van de daling van de instroom kan worden toegerekend aan 
maatregelen die al vóór de invoering van de W I A waren genomen en een derde kan wor-
den toegerekend aan de W I A. Ander onderzoek (Berendsen et al, 2007) duidt ook op een 
flink drukkend effect van de verlenging van de loondoorbetaling V L Z) op de instroom. 
Hoe dan ook, duidelijk is dat de invoering W I A zelf maar voor tamelijk beperkt deel de 
daling van de instroom verklaart. Ook de eerdere maatregelen hebben daar substantieel 
aan bijgedragen. De W I A kan dus het best worden gezien als het sluitstuk van het hervor-
mingsproces van de WAO. 
Er kunnen echter nog wel enige kanttekeningen worden geplaatst. 
Ten eerste vertoont de instroom in de W I A wel een stijgende tendens: van 22.000 in 2007 
naar 29.000 in 2009 en voor 2010 wordt een instroom van 34.000 verwacht. Het U W V 
(2010) noemt een aantal structurele factoren voor deze toename, waaronder de stijgende 
gemiddelde leeftijd van de beroepsbevolking (de kans op arbeidsongeschiktheid neemt 
toe met de leeftijd) en het stijgende aandeel van vrouwen in de beroepsbevolking (vrou-
wen hebben een hogere kans op arbeidsongeschiktheid dan mannen). Verder neemt in 
de WG A de instroom van flexwerkers flink toe.
Ten tweede vertoont de uitstroom een minder gunstig beeld dan de instroom. De herbe-
oordeling van WAO -ers die de afgelopen jaren heeft plaatsgevonden, heeft in 20% van de 
gevallen geleid tot stopzetting van de uitkering. Maar afgezien daarvan blijkt uitstroom-
verhoging veel moeilijker te realiseren dan instroomverlaging (Van Sonsbeek en Gradus, 
2010). 
Uiteraard zijn er nog wel meer aspecten van de W I A voor discussie vatbaar. Zo is de 
uitvoering van de WG A nogal complex, mede omdat niet gekozen is voor een publieke 
of een private uitvoering, maar voor een hybride broddelwerk. De SER pleitte destijds 
voor een private uitvoering, mede omdat de verantwoordelijkheid voor loondoorbeta-
ling bij ziekte, de arbodienstverlening en de re-integratie ook bij private partijen ligt. 
Een meer integrale verantwoordelijkheid is beter uit oogpunt van schadelastbeheersing 
en uitvoerings kosten. Omdat echter private uitvoering tot een tijdelijke premieverho-
ging zou leiden,5 heeft het kabinet besloten dat werkgevers kunnen kiezen voor private 
uitvoering of publieke uitvoering door het U W V. Dat leidt tot merkwaardige gevolgen: 
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sindsdien moet het U W V een kunstmatig hoge premie hanteren om te zorgen voor een 
level playing field met verzekeraars. Verder dreigen de financiële prikkels in de WG A te 
worden afgezwakt doordat in een toenemend aantal cao’s afspraken zijn gemaakt over 
private WG A-hiaatverzekeringen. Deze verzekeringen dekken de inkomensterugval 
indien nog slechts recht op de lagere vervolguitkering bestaat. Daarmee wordt dus de 
versterking van de participatieprikkels die de wetgever beoogde weer afgezwakt. Een 
vergelijkbare situatie deed zich voor na de invoering van de Wet T BA, toen de WAO -hiaat-
verzekeringen werden geïntroduceerd.

Deze en andere kanttekeningen6 nemen niet weg dat het hervormingsproces van de 
WAO onmiskenbaar succesvol is geweest. Nederland wordt door de OECD (2008) zelfs ten 
voorbeeld gesteld voor het succesvolle hervormingsbeleid op dit terrein. De Dutch disease 
lijkt genezen.

Verdere hervorming?

Voorjaar 2010 hebben ambtelijke heroverwegingswerkgroepen voor een groot deel van 
de collectieve uitgavenprogramma’s bezuinigingsopties naar voren gebracht, met als 
opdracht om 20% op de bestaande uitgaven te bezuinigen. De werkgroep Op afstand van de 
arbeidsmarkt (2010) heeft gekeken naar besparingsopties voor de W I A en de Wajong.

De belangrijkste besparingsoptie die de werkgroep voor de W I A noemt, vraagt (her)
invoering van het onderscheid tussen beroepsgerelateerde arbeidsongeschiktheid (risque 
professionel) en niet-beroepsgerelateerde arbeidsongeschiktheid (risque social). Voor ar-
beidsongeschiktheid door omstandigheden in de privésfeer – ziekte die los staat van 
het werk, een ernstig ski-ongeluk en zo meer – komen twee opties in beeld. De eerste is 
dat de uitkering wordt verlaagd naar het niveau van de Algemene Ouderdomswet. Dit is 
een uitkering op het niveau van het sociaal minimum, zonder middelentoets. De andere 
optie is dat de duur van de uitkering bij arbeidsongeschiktheid door het risque social wordt 
beperkt tot vijf jaar, waarna een uitkering op bijstandsniveau volgt, met inkomenstoets, 
maar zonder vermogenstoets. De hier bedoelde variant zou een forse besparing van 1,4 
miljard euro opleveren.

Eén van de praktische problemen met deze opties is dat het onderscheid tussen risque 
professionel en risque social lastig te maken is. Problemen met het bewegingsapparaat 
of psychische problemen kunnen zowel worden veroorzaakt door het werk als door 
oorzaken daar buiten. In landen die dit onderscheid bij de arbeidsongeschiktheidsverze-
kering maken, wordt het risque professionel meestal beperkt tot een klein aantal duidelijk 
omschreven beroepsziekten. In dat geval blijft er in de benadering van de werkgroep 
nog slechts een zeer beperkte loongerelateerde arbeidsongeschiktheidsverzekering 
over. Zo’n fundamentele ingreep ligt niet direct voor de hand, gezien de vele recente 
hervormingen en nu de instroom in de W I A, en daarmee het aantal ontvangers van een 
arbeidsongeschiktheidsuitkering, veel beter wordt beheerst (Goudswaard, 2010).
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De werkgroep noemt in het kader van de W I A nog enkele andere opties, waaronder 
een verlaging van de uitkering voor volledig en duurzaam arbeidsongeschikten van 
75 naar 70 procent van het laatstgenoten loon. Daarmee zou structureel 250 miljoen 
euro worden bespaard. Verder wordt als mogelijkheid genoemd het beperken van de 
loonaanvulling bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid tot diegenen die hun volledige 
resterende verdiencapaciteit inzetten (op dit moment is de eis dat minimaal de helft van 
de verdiencapaciteit wordt benut). Daarmee wordt 150 miljoen euro bespaard. Deze laat-
ste maatregel zou op zichzelf activerend kunnen werken, maar het is de vraag hoeveel 
gedeeltelijk arbeidsongeschikten daadwerkelijk hun volledige restcapaciteit kunnen 
inzetten. Als het hier slechts om een kleine groep zou gaan, dreigt de stimulerende 
werking van de loonaanvulling juist weer geringer te worden. Al met al lijken verdere 
ingrijpende hervormingen van de W I A niet voor de hand te liggen.

Wajong

De ontwikkelingen bij de Wajong vertonen juist het omgekeerde beeld. De instroom 
in deze regeling is de afgelopen periode sterk toegenomen. Sinds de eeuwwisseling is 
de instroom ongeveer verdubbeld tot thans circa 17.000 mensen per jaar (U W V, 2010). 
De uitstroom (het aantal beëindigingen) is met 4000 relatief laag. Het totale aantal 
uitkeringsontvangers bedraagt nu bijna 200 duizend en het zal, bij ongewijzigd beleid, 
naar schatting oplopen tot 400 duizend in 2040. Dat is niet alleen in economisch en 
budgettair opzicht, maar ook in sociaal opzicht een groot probleem. De Wajong ver-
toont kenmerken die erg lijken op die van de ‘oude’ WAO. De regeling is in verhouding 
toegankelijk, met tamelijk vage toelatingscriteria en weinig aandacht voor participatie-
mogelijkheden van de aanvragers. Van de Wajongers werkt ongeveer 25%, van wie circa 
10% in reguliere arbeid. Schattingen van het U W V geven aan dat circa 60% van de Wajon-
gers – met begeleiding – zou kunnen werken.

De SER (2007) heeft aangegeven dat een hogere arbeidsparticipatie van jongeren met een 
beperking een hoge prioriteit moet hebben. Een uitgebreid advies mondde uit in maar 
liefst 61 aanbevelingen aan diverse betrokken actoren, waaronder overheid, werkgevers, 
onderwijsinstellingen en Wajongers zelf. Enkele van de belangrijkste aanbevelingen zijn:
– Meer aandacht in het onderwijs (voor betrokkenen meestal speciaal onderwijs en 

praktijkscholen) voor de kwalificaties van leerlingen en een betere aansluiting van het 
onderwijs op de arbeidsmarkt.

– Een opleidings- en participatieplan op basis van op het individu toegespitste begelei-
ding en ondersteuning (individueel maatwerk).

– Bevordering van doorstroming uit de WS W en creëren van meer werkervaringsplaat-
sen en stages.

– Een persoonlijk re-integratiebudget, om te voorkomen dat betrokkenen met meer-
dere financieringsstromen en loketten te maken krijgen.

Overigens leverde het SCP-onderzoek (Jehoel-Gijsbers (red.) 2010) onder meer de belang-
rijke bevinding op dat voor Wajongers het houden van werk een nog groter probleem 
vormt dan het vinden van werk.
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Het vorige kabinet heeft, mede naar aanleiding van het SER-Advies de Wajong aange-
past. Per 1 januari 2010 kent de nieuwe Wajong een uitkering voor volledig en duurzaam 
arbeidsongeschikten en aparte meer activerende regelingen voor jongeren die school of 
studie volgen (de studieregeling) en voor jongeren die kunnen werken (de werkregeling). 
Verder moet er voor jongeren met een beperking een participatieplan komen, waar-
bij wordt gekeken wat iemand nog kan en welke ondersteuning nodig is. Het kabinet 
verwachtte dat deze veranderingen zouden leiden tot een daling van de instroom in de 
Wajong met 10%. Hoewel de cijfers over 2010 nog niet definitief zijn, lijkt de instroom 
inderdaad wat af te nemen.7 Maar ook met een daling van de instroom met 10% loopt 
het aantal Wajong-uitkeringen nog steeds hard op. De aanpassingen lijken dus nog niet 
voldoende.

Wajonger aan het werk

Het regeerakkoord

In het regeerakkoord van V V D en CDA (2010) is afgesproken om de Wajong samen te 
voegen met de bijstand (de W W B) en met de sociale werkvoorziening (WS W).

Onder meer de heroverwegingswerkgroep Op afstand van de arbeidsmarkt (2010) heeft deze 
optie eerder naar voren gebracht. Een argument hiervoor is dat de verschillen in regelin-
gen en polisvoorwaarden voor mensen met een wat grotere afstand tot de arbeidsmarkt 
moeilijk te rechtvaardigen zijn. De gemeenten worden, net als nu voor de bijstand en 
de sociale werkvoorziening, financieel verantwoordelijk. Achterliggende gedachte is 
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dat zo een meer samenhangend beleid van de grond komt, waarbij de uitvoerder een 
prikkel krijgt om op de kosten te letten. Het volledig financieel verantwoordelijk ma-
ken van de gemeenten voor de verstrekking van bijstandsuitkeringen leverde volgens 
evaluatieonderzoek een structurele daling van het aantal bijstandsklanten van circa 10 
procent op, in vergelijking met de situatie dat de W W B niet zou zijn ingevoerd (Bosselaar 
et al, 2007). Wel was sprake van afwenteling van de W W B naar de Wajong. De Wajong 
komt immers niet ten laste van de gemeenten, maar van het Rijk. Dat verklaart een deel 
van de toegenomen instroom in de Wajong. Bij bundeling van de genoemde regelingen 
op gemeentelijk niveau zou deze vorm van afwenteling niet langer aan de orde zijn. 
In deze situatie zouden voor alle betrokken uitkeringsontvangers de regels van de bij-
stand gelden. Dat komt neer op een flinke versobering van de Wajong, die nu gunstiger 
 polisvoorwaarden kent. De Wajong zou in de plannen van de coalitie wel moeten blijven 
bestaan voor volledig en duurzaam arbeidsongeschikten. Deze aanpak komt overeen 
met de Inkomensvoorziening voor volledig arbeidsongeschikten (I VA) als onderdeel van 
de W I A. Hiervoor wordt een structurele bezuiniging van 0,9 miljard ingeboekt.

Voor arbeidsgehandicapten met een beperkte verdiencapaciteit wordt zo veel moge-
lijk ingezet op reguliere arbeid met behulp van loondispensatie. Dat geldt ook voor de 
nieuwe instroom van WS W ’ers. Bij loondispensatie moet de loonwaarde (productiviteit) 
van betrokkene worden vastgesteld. Deze loonwaarde wordt betaald door de werkge-
ver en dit bedrag wordt vanuit de bijstand aangevuld tot maximaal het minimumloon. 
Er blijven regelingen voor begeleid werken en voor persoonlijke voorzieningen, maar 
overigens worden de re-integratiemiddelen sterk beperkt. Dit is een kwetsbaar punt. De 
coalitiepartners verwachten dat gemeenten hun budgetten effectiever kunnen gaan in-
zetten en kosten besparen. Het is echter zeer twijfelachtig of – ondanks het voordeel van 
de integrale financiële verantwoordelijkheid – de uitvoering van de Wajong werkelijk 
goedkoper kan worden als die door honderden gemeenten zal moeten worden gedaan, 
die daarvoor thans de benodigde expertise nog niet hebben. Het is op zichzelf logisch 
dat getracht wordt de enorme instroom in de Wajong (en in mindere mate de WS W) in te 
dammen, maar het sociale en economische belang is vooral om mensen met een beper-
king daadwerkelijk in reguliere arbeid in te schakelen. En daarvoor is veel meer nodig. 
Het SCP onderzoek (2010) laat dit duidelijk zien.
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Noten

1 De kwalificatie Dutch disease werd eerder gebruikt in verband met de consumptieve aanwending van 

de stijgende aardgasbaten, met negatieve consequenties voor de Nederlandse economie.

2 Tweede Kamer, 1992-1993, 22 730, nrs. 7-8.

3 Zie ook De Beer et al. (2010), die drie decennia van hervormingen beschrijven, waaronder ook de 

veranderingen in de uitvoeringsorganisatie.

4 Het kabinet stelde als voorwaarde voor verhoging van de uitkering naar 75% dat de instroom in de 

I VA niet hoger dan 25.000 zou bedragen. Dat werd destijds als een scherpe voorwaarde gezien.

5 De zogeheten “rentehobbel” die wordt veroorzaakt doordat verzekeraars rentedekking (een vorm van 

kapitaaldekking) moeten hanteren. 

6 Zie voor een kritische analyse Klosse (2005). 

7 Het U W V (2010) wijst er op dat er bij een nieuwe wet, zoals ook bij de nieuwe Wajong, opstarteffecten 

zijn, die het beeld in het begin verstoren.
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Van beleid naar uitvoering: brug of kloof?

Nicolette van Gestel*

Inleiding

Hoewel de ziekteverzuimcijfers de laatste vijftien jaar zijn gedaald en ook de instroom 
in de WAO/W I A lange tijd is afgenomen, is er nog allerminst reden voor tevredenheid. 
Nog steeds vallen mensen onnodig uit het arbeidsproces en veroorzaakt de arbeids-
organisatie een belangrijk deel van de gezondheidsklachten. Oorzaken voor uitval 
die in de organisatie zijn gelegen – zoals werkdruk en stress, slechte communicatie, 
fysieke overbelasting, problemen met leiding en samenwerking – worden bovendien 
nog nauwelijks fundamenteel aangepakt. Uit recent onderzoek in 27 EU-landen blijkt 
dat maar liefst 8,6 % van de beroepsbevolking in de EU last heeft van werkgerelateerde 
gezondheidsklachten, dat wil zeggen 23 miljoen mensen (Eurostat 2010). De meest 
voorkomende klachten betreffen het bewegingsapparaat, werkdruk/stress en inti-
midatie door leidinggevenden of collega’s (zie ook Jehoel-Gijsbers 2010). Hoewel de 
werk gerelateerde gezondheidsproblemen zich in alle landen en sectoren van de EU voor-
doen, kampen de land- en mijnbouw en de sector zorg en welzijn met bovengemiddelde 
problemen. In Nederland is deze laatste sector goed voor 16 procent van de banen van 
werknemers (CBS statline).

In Nederland suggereren we graag dat we het ziekte- en arbeidsongeschiktheids-
probleem hebben opgelost (van Dutch disease naar Dutch miracle). Niettemin omvat de 
totale populatie van arbeidsongeschikten ondanks de lagere instroom nog steeds bijna 
een miljoen mensen en neemt de laatste tijd het aantal W I A-uitkeringen weer toe. De 
Wajong is intussen het nieuwe probleemkind geworden van het Nederlandse stelsel, met 
een omvang van bijna 200.000 mensen en een snelle groei in het laatste decennium. 
Ook in de EU als geheel is er geen reden om het dossier van ziekteverzuim en arbeids-
ongeschiktheid als opgelost te beschouwen. Ondanks de aanscherping van het beleid 
voor ziekte/arbeidsongeschiktheid in vele EU-landen (zie ook de bijdrage van Prins) is 
tussen 1999 en 2007 het percentage werknemers met werkgerelateerde gezondheids-
klachten juist fors toegenomen. Voor de negen EU-landen waarvoor dit is vergeleken, is 
een toename van 4,7 naar 7,1 procent geconstateerd (Eurostat 2010). Interessant genoeg 
is het verzuim in deze landen doorgaans niet gestegen: mensen voelen zich weliswaar 
minder gezond maar komen toch werken (Eurostat 2010). Dit opvallende verschijnsel 
kwam ook al in de evaluatie in 2006 van de Wet verbetering poortwachter (ingevoerd 
in 2002) in Nederland naar voren: werknemers hervatten sneller het werk ook al is hun 
gezondheid niet verbeterd (Reijenga et al. 2006).

* Bijzonder hoogleraar ‘Nieuwe sturingsvormen in sociale zekerheid en arbeidsvoorziening’ 
aan de Universiteit van Tilburg en universitair hoofddocent aan de Faculteit der 
Managementwetenschappen van de Radboud Universiteit Nijmegen.
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We staan er dus ogenschijnlijk in Europa en in Nederland qua verzuim en arbeids-
ongeschiktheid goed voor; echter een deel van de werknemers komt naar het werk 
zonder goed fit te zijn en kan door gezondheidsklachten niet optimaal presteren. Het 
doorwerken met klachten doet de kans op nieuwe en langduriger uitval op termijn 
zelfs toenemen. Dit is geen gunstige ontwikkeling in een tijd waarin gehamerd wordt 
op duurzame inzetbaarheid, verdere verhoging van de arbeidsparticipatie (bijvoor-
beeld door grotere deeltijdbanen) en latere pensionering. Ook op korte termijn heeft 
doorwerken met toenemende gezondheidsklachten negatieve effecten op de arbeids-
productiviteit. Het productiviteitverlies veroorzaakt door ‘presenteïsme’ – zoals dit 
verschijnsel wordt aangeduid in de literatuur – is groter dan het productiviteitsver-
lies veroorzaakt door verzuim (Dixon 2005). Zowel voor werkgevers, werknemers als 
over heden ligt hier een enorme uitdaging voor een betere evenwicht tussen arbeid, 
gezondheid en economische ontwikkeling.

Nationale regelgeving in EU-perspectief

In Nederland is de afgelopen vijftien jaar nieuwe wetgeving ontstaan om het ziekte-
verzuim en de arbeidsongeschiktheid terug te dringen (zie ook de andere bijdragen). Dit 
nationale beleid staat niet op zichzelf maar kan worden gezien als onderdeel van Euro-
pa’s ‘Activeringsstrategie’ (Kluve et al. 2007; Eichhorst et al. 2008) die ten doel heeft de 
arbeidsmarktparticipatie te verhogen en het aantal uitkeringen voor sociale zekerheid te 
verlagen (Visser & Hemerijck 1997; Van Oorschot & Boos 2000; Bekke & Van Gestel 2004). 
Deze activeringsstrategie is ontwikkeld in reactie op de toenemende kosten van de 
welvaartsstaat en bevorderd door EU-beleid waartoe besloten is in het Verdrag van Maas-
tricht (1992), van Amsterdam (juni 1997) en tijdens de Luxemburgse werkgelegenheidstop 
(november 1997). In 2000 heeft de EU opnieuw ambitieuze doelen gesteld voor arbeids-
participatie in the Lissabon Agenda (minimaal 70% voor mannen en minimaal 60% voor 
vrouwen in 2010). De Europese Raad in Barcelona heeft in maart 2002 de ambities nog 
eens bevestigd en de activeringsstrategie voor volledige werkgelegenheid bestempeld als 
een van de kernbeleidsgebieden van de EU (European Employment Observatory 2008).

Binnen de EU is Nederland een interessante case vanwege zijn historisch hoge niveau van 
ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid én vanwege het besluit om hier radicaal verande-
ring in te brengen. Deze rigoureuze beleidsverandering werd met name uitgelokt door de 
snelle groei van het aantal arbeidsongeschikten: van 215.000 in 1970 tot bijna een miljoen 
mensen in 2000 (Maarse 1984:78; Van Oorschot & Boos 2000). Het sociale zekerheids- 
systeem en vooral de WAO kregen steeds meer kritiek omdat het te gemakkelijk toeganke-
lijk en te genereus zou zijn (Aarts, Burkhauser & De Jong 1996; Van Oorschot 2006).

Sinds het midden van de jaren negentig heeft Nederland het beleid voor ziekte en 
arbeidsongeschiktheid drastisch aangepast. In 1996 privatiseerde de regering de 
financiering van ziekteverzuim en verplichtte werkgevers om het loon van zieke werk-
nemers gedurende het eerste jaar door te betalen (W UL BZ 1996). De daaropvolgende 
Wet PE MBA (1998) introduceerde financiële sancties, zoals een hogere premie voor 
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organisaties met een hoger niveau van arbeidsongeschiktheid dan het gemiddelde in 
de sector. Sinds 2002 zorgt de Wet verbetering poortwachter (W V P) voor strikte pro-
cedures voor verzuim begeleiding, activering en re-integratie. Zowel werkgevers als 
werknemers krijgen financiële sancties als zij niet of onvoldoende meewerken aan de 
gestelde procedures. Zieke werknemers kunnen bijvoorbeeld een loonsanctie krijgen, 
terwijl werkgevers verplicht kunnen worden om het loon langer dan twee jaar door te 
betalen. In 2004 is de verplichte loondoorbetaling voor werkgevers van één naar twee 
jaar uitgebreid (V L Z Act). Tenslotte is eind 2005 een nieuwe arbeids(on)geschiktheidswet 
aangenomen (W I A) waarin onder meer de verantwoordelijkheid voor een deel van de 
werknemers bij de werkgever werd gelegd (namelijk voor degenen die na twee jaar ziekte 
voor minder dan 35% arbeidsongeschikt worden verklaard (de zogenoemde 35-minners)). 
Samengenomen kent al deze nieuwe wetgeving een significante rol toe aan de werkgever 
in het management van verzuim en arbeidsongeschiktheid.

Tot dusver is de evaluatie van dit nationale beleid positief (Ministerie van SZ W 2006; 
Reijenga et al. 2006; Piek et al. 2008; zie ook de bijdragen van Goudswaard en Prins). 
Sinds de start van de nieuwe wetgeving zijn werkgevers geleidelijk actiever geworden in 
ziekteverzuimbeleid. Doorgaans wordt dit gezien als oorzaak voor het feit dat het gemid-
delde verzuimpercentage afnam en het aantal WAO/W I A-uitkeringsgerechtigden daalde. 
Tegelijkertijd laten de evaluatiestudies ook een aantal kritische kanttekeningen zien. 
Zo zouden werkgevers met hun personeel vaak slecht communiceren over gezondheids-
problemen en worden activeringsplannen vaak te laat of niet ontwikkeld. Werkgevers 
zouden er bovendien naar neigen om werknemers onder druk te zetten, zodat werkne-
mers eerder terugkeren ook als ze niet volledig hersteld zijn (Ministerie van SZ W 2006; 
Reijenga et al. 2006). Vakbonden en vertegenwoordigers van uitkeringsgerechtigden 
vrezen dat organisaties simpel van het ene naar het andere uiterste gaan. Waar ze in het 
verleden weinig actief waren ten aanzien van zieke werknemers zitten ze er nu bovenop 
met overdreven controle (FN V 2003). Samengevat maken zowel de algemene positieve 
evaluatie als de kritische kanttekeningen het belang duidelijk van een beter inzicht in 
hoe de nieuwe nationale regelgeving in arbeidsorganisaties wordt geïnterpreteerd en 
toegepast.

Nationale regelgeving in praktijk

In de periode 2005-2009 is er door het Instituut voor Management Research van de 
Radboud Universiteit Nijmegen1 onderzoek uitgevoerd in 48 private en (semi-)publieke 
organisaties. De globale onderzoeksvraag in deze meerjarige studie was: Hoe geven 
organisaties in praktijk inhoud aan de veranderingen in het sociale zekerheidsbeleid 
voor gezondheid en verzuim? In het onderzoek is naar aanleiding van een literatuur-
studie de nadruk gelegd op drie dimensies van deze praktijk, namelijk:
1 de focus in het verzuim-/ gezondheidsbeleid van organisaties;
2 de rollen van HR-adviseurs en leidinggevenden in de vormgeving en uitvoering van 

dit beleid;
3 de consequenties voor werknemers.



34

OP WEG NA AR EEN INCLUSIE VE ARBEIDSM ARK T

Het onderzoek vond plaats in middelgrote en grote organisaties in diverse sectoren: 
de industrie, de bankensector, het onderwijs, zorg en welzijn, informatietechnologie, 
horeca, politie, advocatuur, accounting en consultancy, overheidsorganisaties en de 
luchtvaartsector. Van de 48 organisaties waren er 39 profit en 9 non-profit onderne-
mingen, variërend van minimaal 50 tot circa 5000 werknemers. In elke organisatie is 
uitvoerig gesproken met (een van) de HR-managers die verantwoordelijk waren voor 
het implementeren van de nationale beleidsveranderingen in de organisatie. Deze 
HR- managers hadden zowel kennis van verzuim- en re-integratiebeleid op organisa-
tieniveau als ervaring met de uitvoering van dit beleid op de werkvloer. De interviews 
duurden 60-75 minuten en zijn opgenomen en uitgewerkt in rapportages, die in totaal 
circa 330 pagina’s tekst beslaan. Onderstaand worden een aantal belangrijke conclusies 
uit dit onderzoek weergegeven.

Dimensie 1: Focus in organisatiebeleid

Ondanks de nodige variaties heeft het verzuim- en arbeidsongeschiktheidsbeleid in 
de diverse onderzochte organisaties een viertal gemeenschappelijke kenmerken. Ten 
eerste ligt de focus in het organisatiebeleid op een individuele aanpak in plaats van 
op een ondernemingsstrategie. Het beleid in de diverse organisaties is doorgaans niet 
gebaseerd op een grondige analyse van het personeelsbestand en van de oorzaken voor 
verzuim, maar op het begeleiden van individuele zieke werknemers bij de terugkeer naar 
werk. Hiermee samenhangend blijkt het beleid in organisaties vooral curatief in plaats 
van preventief. Men begint pas met actie nadat het probleem van uitval zich voordoet en 
richt zich slechts in zeer beperkte zin op preventie. Voor zover er sprake is van preven-
tieve maatregelen richten die zich eerder op eenvoudige veranderingen (zoals een betere 
stoel of werkhouding) en niet op complexe veranderingen (zoals in de managementstijl 
en in de werkorganisatie). Ten derde zijn de organisaties in onze studie gericht op (korte 
termijn) kostenbesparingen in plaats van op productiviteitsverbetering. Men besteedt 
bijvoorbeeld wel aandacht aan het reduceren van frequent verzuim door sterkere con-
trole, maar niet aan de pakweg 95% werknemers die niet zijn uitgevallen maar van wie 
een deel door gezondheidsklachten – bijvoorbeeld als gevolg van werkdruk of commu-
nicatieproblemen in de organisatie – minder productief is. Tenslotte wordt de nationale 
regelgeving door organisaties vooral geïnterpreteerd als een prikkel tot verandering van 
het gedrag van (zieke) werknemers in plaats van tot een aanpassing van de arbeidsor-
ganisatie. Werknemers worden tegenwoordig geacht open te communiceren over hun 
gezondheidsproblemen en tevens om daar zelf – voor zover mogelijk – wat aan te doen 
(in de vorm van meewerken aan behandelingen, gezond eten en bewegen). Arbeids-
organisaties zien echter in de nationale regelgeving geen prikkel om zich te bezinnen 
hoe zij een gezonde werkplaats kunnen worden voor hun personeel.

Dimensie 2: Managementrollen in vormgeving en uitvoering

In het onderzoek is geanalyseerd welke rol(len) HR-adviseurs en leidinggevenden 
spelen in de vormgeving en uitvoering van het organisatiebeleid voor verzuim en 



VAN BELEID NA AR UIT VOERING: BRUG OF KLO OF?

35  

arbeidsongeschiktheid. Opnieuw en met enige variatie blijken er een aantal duidelijke 
overeenkomsten. Wat betreft de rol van de leidinggevende moet worden geconsta-
teerd dat deze weliswaar in veel gevallen tot casemanager is uitgeroepen en daar ook 
zijn/haar best voor wil doen, maar dat in praktijk andere taken prioriteit hebben. Het 
dagelijks runnen van de afdeling laat volgens de HR-managers bij de leidinggevenden 
weinig tijd en ruimte over voor de problemen van zieke werknemers. Verder blijkt de 
leidinggevende weinig invloed te hebben op het voorkomen van werkgerelateerde 
gezondheidsproblemen. Niet zelden zit de leidinggevende volgens de HR-managers 
bij dergelijke verzuimoorzaken tussen twee vuren: hij/zij begrijpt bijvoorbeeld de 
problemen van werkdruk maar ziet zich voor verandering hierin afhankelijk van hoger 
geplaatsten. Tenslotte constateren de HR-adviseurs in onze studie dat leidinggevenden 
alleen in uitzonderingsgevallen worden afgerekend op goed werkgeverschap. Als zij veel 
tijd en moeite besteden aan de re-integratie van hun zieke werknemers, gaat dat echter 
ten koste van de tijd voor andere, ook noodzakelijke taken waar zij wel op worden beoor-
deeld. Er is dus geen sterke prikkel voor een goede uitvoering.

De strategische rol van de HR-adviseur blijkt eveneens beperkt te zijn. Hoewel de HR-
managers in onze studie vaak opmerken dat zij hun organisatie van een strategisch 
verzuimbeleid hebben voorzien, blijkt het meestal te gaan om een kopie van de W V P-
procedures en niet om een analyse van de aard van verzuim en gezondheidsproblemen, 
uitgesplitst naar afdeling en functie en een daaraan gekoppelde strategie om deze 
problemen tegen te gaan. HR-adviseurs voelen zich voor een succesvolle aanpak van 
ziekteverzuim sterk afhankelijk van leidinggevenden. Ze juichen het meestal toe dat 
leidinggevenden het voortouw nemen in verzuimbeleid, maar constateren regelmatig 
dat deze taak onvoldoende wordt vervuld. Uit ander onderzoek2 waarin behalve HR-
managers ook leidinggevenden zijn geïnterviewd, komt naar voren dat de kritiek vaak 
wederzijds is. Leidinggevenden merken nogal eens op dat HR-adviseurs weinig inhou-
delijke inbreng leveren en sterk procedureel gericht zijn. Men is dus bij nader inzien niet 
tevreden over elkaars bijdrage en samen niet tevreden over de uitvoering van het beleid.

Dimensie 3: Consequenties voor werknemers

Hoewel de nationale wetgeving voor ziekte en arbeidsongeschiktheid er – zonder onder-
scheid – is voor alle werknemers, zien we belangrijke verschillen in de consequenties 
van het beleid voor werknemers met hogere en lagere functies. De Wet verbetering 
poortwachter wordt bijvoorbeeld door veruit de meeste organisaties in deze studie 
vooral geïnterpreteerd als een prikkel tot grotere controle op het kortdurend verzuim 
van lager opgeleid personeel. HR-managers merken vaak op dat de wetgeving voor hen 
een steun in de rug is bij deze controle. Zij melden dat het verzuim van lager opgeleiden 
doorgaans minder vertrouwd wordt (is deze persoon wel ‘echt’ ziek?) vanwege een 
verondersteld lagere intrinsieke motivatie voor het werk. Dit in tegenstelling tot het 
verzuim van hogeropgeleiden, waar een hoge intrinsieke arbeidsmotivatie wordt ver-
wacht. HR-managers gaan er vanuit dat deze hoger opgeleide werknemers zelf wel in 
staat zijn om hun (gezondheids-)problemen op te lossen. Er is dus een duidelijk verschil 
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tussen de implementatie en daarmee de consequenties van het beleid voor hoger- en 
lager op geleiden, waarbij de eersten min of meer met rust worden gelaten en de laat-
sten worden geconfronteerd met een sterkere controle gebaseerd op wantrouwen. Een 
andere opvallende – hoewel niet onverwachte – uitkomst van de nieuwe wetgeving 
voor werknemers zijn de problemen met re-integratie voor mensen met een beperking. 
Terwijl het in de nationale wetgeving een van de belangrijkste beleidsdoelen is om 
langdurige uitval en een W I A-uitkering te voorkomen zien leidinggevenden volgens de 
HR-adviseurs doorgaans liever ‘geen kneus op de afdeling’. Dit geldt temeer als leiding-
gevenden worden verzocht mee te werken aan de re-integratie van werknemers van een 
andere afdeling of zelfs van een andere organisatie. Deze terughoudendheid in het mee-
werken aan re-integratie kan enerzijds te maken hebben met de werkdruk waaronder 
de niet-verzuimende collega’s opereren; hierdoor gaat de voorkeur uit naar een collega 
die volledig inzetbaar is. Maar er komt uit onze studie ook een heroïsche perceptie op 
gezondheid naar voren, die invloed kan hebben op de re-integratie van (langdurig) zie-
ken. In dit beeld wordt ‘ziek’ geassocieerd met ‘zwak’, terwijl degenen die niet uitvallen, 
gezien worden als ‘sterk’.

Tenslotte is er een praktisch argument: de capaciteit in organisaties (lees banen) voor 
mensen met een beperking is relatief schaars. Organisaties zeggen dat zij in het ver-
leden vaker functies hadden waar mensen ‘in de luwte’ konden werken, maar dat deze 
functies door toenemende concurrentie en bezuinigingen zijn afgeschaft. Dit treft in 
toe nemende mate ook mensen die moeite hebben met de werkdruk. Of zoals de HR-
manager in een groot cateringsbedrijf het uitdrukte: ‘Je kunt toch niet een hele ploeg 
aan het  servetten vouwen zetten.’

Gevraagd naar de risicoselectie bij instroom stellen de meeste HR-managers dat zij wel-
iswaar bij de selectie van nieuw personeel geen vragen stellen over iemands gezondheid 
maar wel in toenemende mate nieuwe medewerkers eerst testen via uitzendwerk. Zo wil 
de organisatie bijvoorbeeld nagaan of nieuw personeel bestand is tegen werkdruk en 
piekbelasting. Hiermee vindt er dus wel degelijk selectie op gezondheid plaats, al is het 
niet op een manier die de wetgever verbiedt.
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Conclusies: brug of kloof?

Met de nieuwe wetgeving van de laatste vijftien jaar heeft de overheid beoogd om risico’s 
voor ziekte en arbeidsongeschiktheid in de arbeidsorganisatie te voorkomen en op te 
lossen. Zowel werkgevers als werknemers zijn met regelgeving en financiële prikkels 
aangespoord hun gedrag te veranderen in de richting van een meer gezonde samen-
leving met een hogere en duurzame arbeidsparticipatie. In de praktijk blijkt echter de 
focus in het organisatiebeleid nog weinig te liggen op deze maatschappelijke doelen. 
Organisaties richten zich primair op de korte termijn in plaats van op een strategie ter 
preventie en aanpak van gezondheidsklachten. Ook de rolverdeling binnen organisaties 
in verzuimbeleid is onbevredigend. Leidinggevenden en HR-adviseurs hebben hogere 
verwachtingen van elkaar dan zij momenteel waarmaken, waarbij de oplossing van 
verzuimproblemen bovendien onvoldoende wordt gesteund door een ondernemings-
strategie op dit terrein. Tenslotte zijn ook de consequenties voor werknemers niet alleen 
positief. Hoewel er volgens de HR-managers meer aandacht is voor mensen die door 
ziekte zijn uitgevallen dan in het verleden, is er ook meer ongelijkheid ontstaan  tussen 
groepen werknemers in relatie tot gezondheid. Er is dus door de wetgever een brug 
geslagen naar een betere preventie en aanpak van gezondheidsproblemen in organisa-
ties, maar de kloof met de praktijk is ondanks de toegenomen inspanningen nog steeds 
groot.
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Noten
1 Dit onderzoek is uitgevoerd onder supervisie van de auteur, in samenwerking met zes masterstuden-

ten Bedrijfskunde (specialisatie Strategisch Personeelsmanagement): Jorik Brounen, Nicole Tielen, 

Annemarie Pot, Sigrid Horstman, Maartje Boomkamp en Emmie Vossen.

2 Het betreft het lopende, internationaal vergelijkende onderzoeksprogramma ‘The Healthy Worker’, 

waarin – onder leiding van de auteur – de samenwerking wordt onderzocht van werknemers, leiding-

gevenden, bedrijfsartsen en HR-adviseurs in preventie en re-integratie in de gezondheidszorg.
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Beperkt aan het werk: lessen uit – en voor – het 
buitenland

Rienk Prins*

Beleidsmakers die met hardnekkige problemen als ziekteverzuim, arbeidsongeschikt-
heid of lage arbeidsparticipatie van gehandicapten worden geconfronteerd, stellen zich 
vaak de vraag ‘how one’s neighbours are dealing with the same problem’. Vooral in lan-
den met een beleidsonderzoekstraditie (zoals Nederland, het Verenigd Koninkrijk of de 
Scandinavische landen) wordt deze vraag regelmatig gesteld, hetgeen doorgaans in een 
onderzoeksopdracht, studiereis of conferentie resulteert. De Europese Commissie han-
teert bovendien het instrument van de peer review, waarbij in een gastland een nieuwe 
beleidsmaatregel ter plekke met deskundigen uit andere landen wordt besproken, geëva-
lueerd en van adviezen voorzien.
Nederland stond de laatste jaren nogal in de belangstelling vanwege het hoge ziekte-
verzuim en de vele arbeidsongeschikten. Dit blijkt onder meer uit het volgende citaat: 
‘During the 1980s and 1990s, the Netherlands were the OECD champion in disability 
benefit receipt, and many observers referred to the “Dutch disease”. (OECD 2008). Boven-
dien hebben er – volgens dezelfde bron – ‘extreme hervormingen’ plaatsgevonden. Niet 
alleen de aard en ingrijpendheid van de veranderingen wekken elders nieuwsgierigheid, 
maar ook de resultaten die werden geboekt. De buitenlandse geïnteresseerde vroeg zich 
onherroepelijk af of dergelijke maatregelen ook in het eigen land haalbaar en effectief 
zouden kunnen zijn.
In deze bijdrage gaan we in op de aanpak van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid en 
de lessen voor andere landen. Na eerst de omvang van de problematiek (in Noordwest-
Europa) te hebben geschetst, gaan we nader in op de institutionele context: deze bepaalt 
namelijk in sterke mate de beleidsmogelijkheden. Aandacht wordt besteed aan uitke-
ringsregelingen, ontslagbescherming en de rol van de belangrijkste actoren. Er wordt 
zoveel mogelijk het perspectief van de buitenlandse geïnteresseerde gekozen, daar die 
ons attent maken op aspecten die in Nederland (gemakkelijk) aan de aandacht ontsnap-
pen omdat ze als vanzelfsprekend worden beschouwd. Vervolgens worden de Nederland-
se hervormingen naast een OECD -typering van gewenst beleid gelegd en gaan we kort 
in op de aandacht voor arbeidsongeschikte jongeren. Tot slot geven we een overzicht van 
potentiële lessen voor het buitenland, c.q. welke elementen van de Nederlandse aanpak 
ook elders zijn overgenomen. Ook gaan we na welke andere instrumenten voor Neder-
land interessant zouden kunnen zijn.

* Directeur van AStri Beleidsonderzoek en Advies in Leiden en lector Sociale Zekerheid bij Progresz, 
Hogeschool voor Sociale Zekerheid in Apeldoorn.
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Vergelijkende cijfers en ontwikkelingen

In tegenstelling tot bijvoorbeeld werkloosheid bestaan er over ziekteverzuim en arbeids-
ongeschiktheid (nog) geen internationaal gestandaardiseerde definities of regelmatig 
gepubliceerde statistieken. Voor het ziekteverzuim wordt in EU-verband om de vijf jaar 
een aantal vragen gesteld in de Europese werknemersenquêtes over werkomstandighe-
den (Eurofound 2007). Incidenteel is het verzuim ook opgenomen in een module van het 
Europese Labour Force Survey. Internationaal vergelijkbare cijfers over arbeidsongeschikt-
heid waren afkomstig van gezondheids- en leefsituatie-enquêtes, maar de OECD heeft 
door het project Sickness, disability and work: breaking the barriers het kwantitatieve inzicht 
aanzienlijk vergroot. Voor een (enigszins) actueel beeld van de positie van Nederland zijn 
figuur 1 en 2 opgenomen.

Figuur 1

Ziekteverzuim in acht Noordwest Europese landen, 2008 (in procenten)
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Het verzuimcijfer (2008) in dit overzicht is gebaseerd op een recente enquête onder nati-
onale verzuimrapporteurs over het percentage verloren gegane werkdagen (Eurofound 
2010b1). Volgens dit overzicht staat Nederland niet meer aan de top, zoals jarenlang 
het geval was, maar bezetten we thans een middenpositie. Dezelfde bronnen geven 
aan dat de trends ook verschillen: in sommige landen is geen duidelijke trend (bijv. 
Denemarken, Noorwegen), terwijl het ziekteverzuim in andere landen stijgt (bijvoor-
beeld in België en Finland). In vier van de gepresenteerde landen daalt het verzuim de 
laatste jaren (Duitsland, Nederland, Zweden en het Verenigd Koninkrijk).
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Figuur 2 laat zien dat in Nederland (alsmede in Duitsland en Verenigd Koninkrijk) de 
uitgaven voor arbeidsongeschiktheid (als percentage van het bruto binnenlands product) 
in de periode sinds 2000-2005 iets daalt (OECD 2009). Desalniettemin zijn deze uitgaven 
voor Nederland, tezamen met Noorwegen en Zweden, nog de hoogste.

Figuur 2

Uitgaven voor arbeidsongeschiktheid in % van bbp, 2000, 2005
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Bron: OECD 2009, Table A2.1 (bewerking Prins)

Het is bekend dat in elk Europees land de deelname aan het arbeidsproces van mensen 
met een beperking aanzienlijk lager ligt dan bij mensen zonder beperking (Shima et al. 
2008). Recente OECD -cijfers (over 2005) laten zien dat circa 40% van de personen met 
een beperking2 werk heeft (veelal part time), terwijl dat percentage voor mensen zonder 
beperkingen 75% is. Verder blijken de arbeidsparticipatiecijfers van gehandicapten in de 
meeste OECD -landen sinds 2000 (licht) te dalen (OECD 2009).
De internationale verschillen in de verzuim- en arbeidsongeschiktheidscijfers werken 
ook door in de beleidsmatige aandacht voor maatregelen. In de afgelopen twee decen-
nia had het zoeken naar werkzame maatregelen en het voorbereiden van aanpassingen 
(wetsontwerpen) vooral prioriteit in de Scandinavische landen, het Verenigd Koninkrijk 
en Nederland. Elders lag de nadruk meer op de aanpak van de (hoge) werkloosheid of 
terugdringing van vervroegde pensionering. Gedeeltelijk gaat het om substitutie of 
communicerende vaten: in landen met beperkte ontslagbescherming of strenge toetre-
dingscriteria voor een arbeidsongeschiktheidsuitkering zullen werknemers met gezond-
heidsproblemen eerder in de W W terechtkomen (Loos et al. 2009).
Daar waar veranderingen werden ingezet, waren Nederland en het Verenigd Koninkrijk 
de landen die het eerst (al in de vorige eeuw) met maatregelen begonnen. Sinds 2005 zijn 
vooral Zweden en Noorwegen volop bezig ingrijpende hervormingen in te voeren, res-
pectievelijk er draagvlak voor te vinden.



44

OP WEG NA AR EEN INCLUSIE VE ARBEIDSM ARK T

De sociaaleconomische context van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid

Nationale cijfers over het tijdelijk of blijvend uitvallen uit het arbeidsproces wegens ziekte 
of ongeval worden door een groot aantal omstandigheden beïnvloed. Even afgezien van 
de economie, de demografische opbouw en de gezondheidstoestand van de bevolking, 
 spelen op nationaal niveau een drietal dimensies en actoren een rol: het uitkerings-
systeem, de relatie werkgever-werknemer en de medische professionals. De inhoud van de 
regelingen, de verdeling van verantwoordelijkheden en de cultuur (normen en waarden) 
op deze terreinen bepalen niet alleen hoe (langdurig) ziekteverzuim door de betrokken 
actoren wordt gezien, ook zijn ze bepalend voor de vraag of buitenlandse good practices 
binnen de eigen kaders zouden kunnen passen. Juist omdat de Nederlandse context op een 
aantal punten afwijkt van die in omringende landen en elders (dus) niet vanzelfsprekend 
is, zullen we deze verschillen nader aangeven, toegespitst op het ziekteverzuimbeleid.

Uitkeringssysteem
Een eerste dimensie van de verzuimcontext betreft het uitkeringssysteem. In een groot 
aantal Europese landen is er een aanzienlijk eigen risico voor de werknemer. Zo zijn in 
de meeste landen een of twee wachtdagen van kracht. De uitkeringshoogte bij ziekte 
varieert meestal tussen de 60 en 90 procent van het loon. Afspraken in cao’s over aanvul-
lingen op het ziekengeld komen weinig voor. Een illustratie van deze financiële prikkel: 
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een Belgische werknemer die na een jaar ziekteverzuim een beroep moet doen op de 
invaliditeitsregeling heeft in die periode circa vier maandsalarissen aan inkomsten inge-
boet (ziekengeld bedraagt 60% van het loon).

Relatie werkgever-werknemer
De tweede dimensie betreft de relatie werkgever-werknemer. Op een enkele uitzonde-
ring na duurt elders de werkgeversverplichting tot loondoorbetaling vrij kort, variërend 
van een tot zes weken3. Daarna neemt de sociale verzekering de betaling over, inclusief 
de controle, begeleiding en re-integratie-inspanningen. Naast de beperkte financiële 
betrokkenheid van de werkgever is voor hem de ontslagbescherming in verband met 
ziekteverzuim een belangrijker element. Uit eerder onderzoek bleek dat in veel landen 
de zieke werknemer aanzienlijk meer kans loopt te worden ontslagen dan in Nederland 
(Bloch & Prins 2001). Ook nu nog mag in Denemarken een white collar worker na 120 dagen 
ziekteverzuim worden ontslagen. En in de Duitse verzuimliteratuur wordt (dreiging met) 
ontslag als een regulier onderdeel van het verzuimbeleid gezien, naast begeleiding, aan-
passing van werkomstandigheden, etc. (Brandenburg & Nieder 2003).

Medische professionals
Een laatste dimensie betreft de rol van de gezondheidszorg en haar medische profes-
sionals. Allereerst is het in vrijwel alle ons omringende landen gebruikelijk dat de 
werknemer zijn afwezigheid legitimeert met een medisch attest van de behandelende 
arts. Deze arts is (officieel) ook degene die de werknemer begeleidt en beslist over de 
datum van werkhervatting. Verder heeft buiten Nederland de bedrijfsarts geen wettelijk 
voorgeschreven taken wat betreft verzuimbegeleiding, behalve in geval van bedrijfs-
ongevallen en beroepsziekten (zie ook Hulshof & Frings-Dresen 2010). Vanaf het moment 
dat het ziekengeld ingaat, worden de controle- en begeleidingstaken overgenomen door 
het uitvoeringsorgaan (verzekeringsgeneeskundige).

Deze korte internationale rondblik geeft aan dat zowel voor werkgever en werknemer als 
voor bedrijfsarts en uitkeringsinstantie de taken en verantwoordelijkheden, financiële 
prikkels, procedures en instrumenten elders aanzienlijk anders (kunnen) liggen dan in 
Nederland. Zoals we zullen zien, heeft dit ook consequenties voor de overdraagbaarheid 
van maatregelen die hier inmiddels vanzelfsprekend zijn.

Veranderingen in het verzuim- en arbeidsongeschiktheidsbeleid in Nederland

Buitenlandse waarnemers van de veranderingen in het Nederlandse beleid realiseren 
zich snel dat het niet om enkele geïsoleerde maatregelen gaat of om één beleidsterrein 
die de Nederlandse aanpak typeren. Niet alleen zijn veranderingen ingevoerd op het 
terrein van de (sociale) verzekeringen, werkgevers/werknemers-verplichtingen of het 
re-integratie-instrumentarium. Ook – eerder ingevoerde – flankerende maatregelen op 
aanpalende beleidsterreinen zijn van belang, zoals op het terrein van de arbozorg (de 
verplichte inschakeling van een arbodienst of bedrijfsarts) of de arbeidsmarkt (beper-
king van aanstellingskeuringen). De invoering van SUWI is eveneens een belangrijk 
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onderdeel van de hervormingen in het Nederlandse verzuim- en re-integratiebeleid. 
Tenslotte kent de Nederlandse ‘hervormingstraditie’ onderdelen die – internationaal 
gezien – vrij uniek zijn, zoals de eenmalige herbeoordeling van honderdduizenden WAO-
ers (Van der Burg & Prins 2010).
Als we de huidige wet- en regelgeving en uitvoeringspraktijk rond ziekteverzuim en 
arbeidsongeschiktheid vanuit buitenlands perspectief willen beoordelen, biedt een 
recent rapport van de OECD enkele aanknopingspunten. Op basis van uitgebreide ana-
lyses van cijfers en hervormingen in een groot aantal OECD -landen (waaronder Neder-
land) komt de OECD tot een groot aantal lessen en aanbevelingen. Deze zijn rondom 
drie terreinen en actoren geconcentreerd:

Ten aanzien van het uitkeringssysteem voor mensen met (chronische) gezondheids-
problemen en beperkingen pleit de studie voor de volgende veranderingen:
a. Aanpassing van de beoordelingscriteria: niet langer concentreren op de beperkingen 

van de cliënt, maar op zijn/haar (resterende) arbeidsmogelijkheden.
b. Activerende beoordeling en begeleiding: tijdelijke uitkeringen toekennen en 

regel matig een herbeoordeling uitvoeren, alsmede de cliënt tot werkgerelateerde 
 activiteiten verplichten (bijv. scholing).

c. Veranderingen in uitkeringshoogte en -duur en in belastingen, waardoor werken 
lonend wordt.

Hervormingen moeten ook werkgevers en medische professionals activeren:
d. Meer verplichtingen en sterkere prikkels voor werkgevers om werknemers met 

 gezondheidsproblemen in dienst te houden, inclusief grotere betrokkenheid bij 
werk hervatting.

e. Behalve financiële prikkels moeten werkgevers ondersteuning krijgen voor hun 
verzuim en re-integratiebeleid, bijvoorbeeld met (loon)subsidies, helpdesks of werk-
geversnetwerken.

f. Bij de beoordeling van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid moeten de betrokken 
medici meer rekening houden met werkaspecten. Daarbij kunnen ze geholpen worden 
door heldere procedures, beter toezicht, voorlichting, richtlijnen en financiële prikkels.

De derde categorie van lessen en aanbevelingen betreft de dienstverlening (Getting the right 
services to the right people at the right time). Diverse maatregelen worden aanbevolen, zoals:
g. Het verbeteren van de coördinatie en samenwerking van uitvoeringsorganen op het 

terrein van werk en inkomen, opheffen van verkokering, samenvoeging, etc., zodat 
mensen met een uitkering sneller worden geholpen. Verder kan in veel landen de 
monitoring en evaluatie van interventies en programma’s worden verbeterd.

h. Meer vraaggestuurde dienstverlening en maatwerk, vroegtijdige interventies (in ziek-
teverzuimfase) om uitkeringclaims te vermijden, soepeler regels en procedures voor 
re-integratiemaatregelen, zowel mainstream als gespecialiseerde dienstverlening in de 
arbeidsre-integratie.
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i. Financiële prikkels voor private dienstverleners, zoals vergoeding gekoppeld aan 
plaatsing in arbeid, meer aandacht voor kwaliteitsbeleid en competitie, of gebruik 
maken van vouchers en persoonsgebonden budgetten.

Het voert hier te ver om in detail alle ingevoerde (en nog operationele) veranderingen 
naast deze OECD -aanbevelingenlijst te leggen. Als algemene conclusie kunnen we 
vaststellen dat er van alle negen aanbevelingen voorbeelden in het huidige beleid en uit-
voering in Nederland te vinden zijn. Vergeleken met andere landen waar veranderingen 
plaatsvinden/-vonden, lijken we het verst te zijn bij onderdeel d. (financiële betrokken-
heid en verantwoordelijkheid van de werkgever), maatregel h. (veelvuldig gebruik van 
PR B’s en IRO’s4) en maatregel i. (no cure less pay). Ook de OECD constateert dat ‘employer 
and employee responsibilities were increased dramatically’ en ‘many of the Dutch re-
forms were unprecedented’ (OECD 2008).

Jongeren en arbeidsongeschiktheid

De OECD is niet alleen maar positief over de ingevoerde veranderingen in Nederland. 
De Wajong en de ‘vangnetters’5 zijn regelingen waarvoor volgens de OECD nog dringend 
veranderingen geboden zijn. Wij zijn voor deze bijdrage alleen voor de eerste genoemde 
regeling (Wajong) nagegaan of elders soortgelijke arrangementen voorkomen en wat we 
dienaangaande kunnen leren van het buitenland.
De studie van Borghouts en Pennings (2008) geeft aan dat Wajong-achtige regelingen 
zeldzaam zijn in de EU. In twee buurlanden zijn bepaalde onderdelen van ziektewet-
regelingen specifiek op jongeren afgestemd. Het betreft:
– De Employment and Support Allowance for Youth (Verenigd Koninkrijk), die voor 16-25-jarige 

personen met gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid een basisuitkering geeft aan jon-
geren met een (arbeids)handicap. De regeling is eind 2008 ingevoerd.

– De Activity Compensation regeling (Zweden) voor 19-29-jarigen die geheel of gedeeltelijk 
arbeidsongeschikt zijn. De regeling geeft een leeftijdsafhankelijke uitkering voor 
maximaal drie jaar. Ook zijn maatregelen voor re-integratie naar (eigen of ) ander 
werk verplicht. Een gespecialiseerde case manager (van de uitkeringsinstantie) heeft 
regelmatig contact met de cliënt en beoordeelt de voortgang.

In 2009 heeft de European Foundation for the Improvement of Working and Living Conditions een 
internationale conferentie gewijd aan jongeren en arbeidsongeschiktheid (Eurofound 
2010a). Op die conferentie werd geconstateerd dat de situatie in veel landen vergelijkbaar 
is. De aandacht en bezorgdheid nemen toe, maar men stelt ook vast dat er eigenlijk nog 
weinig betrouwbare gegevens zijn. Verder blijken in veel landen bij jongeren die een 
beroep doen op de arbeidsongeschiktheidsregelingen de psychische problemen te over-
heersen. Zij vormen echter geen homogene groep: ze is in elk land zeer gevarieerd wat 
betreft gezondheids-, leer- of sociale problemen.
Wat (effectieve) maatregelen betreft, is men in veel landen nog zoekende. Gedacht wordt 
onder andere aan de invoering van een quoteringsregeling en meer inschakeling in de 
sociale werkvoorzieningen. Andere aandachtspunten zijn een betere aansluiting van 
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onderwijs op werk en maatregelen om de houding van werkgevers ten aanzien van jon-
geren met een beperking te veranderen.

Lessen voor het buitenland?

In het OECD High-Level Forum on Sickness, Disability and Work in Stockholm (2009) gaf de 
Nederlandse minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan dat de overheid 
maar beperkte mogelijkheden heeft om ziekteverzuim, arbeidongeschiktheid, betere 
werkomstandigheden e.d. te veranderen. De overheid stelt slechts de kaders en de 
doeleinden; het is primair de verantwoordelijkheid van werkgever en werknemer om 
deze zaken aan te pakken, en dat blijken ze serieus op te pakken (Donner 2009). Deze 
constatering raakt een van de uitgangspunten van het Nederlandse hervormingsbeleid 
en is in de lezing van de minister de belangrijkste les voor het buitenland. Deze (nieuwe) 
verantwoordelijkheidsverdeling roept – al naar gelang de positie van de betrokkene - in 
omringende landen uiteenlopende reacties op, variërend van ongeloof en afkeuring tot 
bewondering en jaloezie.
Alvorens mogelijke lessen uit de Nederlandse ontwikkelingen te destilleren is het goed 
er aan te herinneren dat in dezelfde periode (1990 – 2005) ook enkele andere landen 
(Denemarken, Verenigd Koninkrijk, Polen en Zwitserland) veranderingen invoerden, 
waarvan diverse elementen vergelijkbaar zijn met het Nederlandse maatregelen-
repertoire.
De volgende veranderingen werden niet alleen in Nederland ingevoerd maar 
( naderhand) ook in andere landen:6

– In criteria, beoordeling en voorlichting meer aandacht voor wat men nog kan, in 
plaats van op de beperkingen (diverse landen).

– (Meer) vroegtijdige interventie bij ziekteverzuim, regelmatig contact met de cliënt, 
meer gedeeltelijke werkhervatting (diverse landen, waar dan niet de werkgever maar 
het uitvoeringsorgaan als contactpartner optreedt).

– Eisen stellen aan het werkgeversverzuimbeleid, hetgeen meestal beperkt blijkt te 
worden tot de verplichting een re-integratieplan op te stellen (Noorwegen, Zweden).

– Integratie van ‘U W V ’ en ‘C W I’ (o.a. in Noorwegen, Zweden en Verenigd Koninkrijk).
– Meer kansen voor private dienstverleners (inmiddels substantieel in Denemarken, 

Zweden en Verenigd Koninkrijk).
– Voorlichting aan en richtlijnen voor artsen (met name in Noorwegen en Verenigd 

 Koninkrijk).

Maar de Nederlandse aanpak heeft ook diverse elementen die elders lastiger liggen, en 
waarvan betrokken actoren aangeven dat die in hun land niet gewenst of haalbaar zijn. 
Het betreft bijvoorbeeld:
– Langere loondoorbetaling door de werkgever
 Vele overheden schrikken er voor terug om de werkgever nog meer lasten op te leg-

gen. Ook werkgeversorganisaties weren zich daar tegen, terwijl vakbonden vrezen dat 
er in dat geval meer kans op ontslag is voor zieke werknemers (bijvoorbeeld in Zwe-
den, Noorwegen, Verenigd Koninkrijk).
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– Contact en overleg werkgever/leidinggevende en zieke werknemer tijdens verzuimperiode
 Dit onderdeel van de W V P (Wet verbetering poortwachter) wordt vaak argwanend 

bekeken. Het medisch attest vrijwaart de zieke werknemer (immers) van werkgevers-
invloed (werkgeversdruk). Bovendien vraagt men zich ook wel af of de werknemer in 
dat overleg staande kan blijven zonder steun van een vakbondsvertegenwoordiger.

– Demedicalisering van het ziekteverzuim, minder afhankelijkheid van de medische professional
 Dit blijkt eveneens op weerstanden te stuiten, in dit geval niet bij werkgevers, maar 

bij de medische stand en vakbonden. Veranderingen vragen langdurige en intensieve 
voorlichting, training, richtlijnen, etc. (bijvoorbeeld in Verenigd Koninkrijk).

– (Meer) ontslagbescherming bij of naar aanleiding van ziekte en verbod op aanstellingkeuringen
 Ook deze zijn elders lastig in te voeren. Een voorbeeld is Denemarken, waar enkele 

malen werd getracht de eerdergenoemde ’120-dagen regeling’ af te schaffen.
– Breder ingevoerde arbozorg of verplichte inschakeling van een arbodienst of bedrijfsarts
 Dit stuit elders eveneens vaak op bezwaren (bij overheid en werkgeversorganisaties), 

waarbij zowel aan deregulering, als aan vermindering van de werkgeverslasten wordt 
gerefereerd.

Lessen uit het buitenland?

Zijn er elders elementen in de aanpak van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid die 
voor het Nederlandse beleid interessant kunnen zijn?
Gelet op het grote aantal veranderingen in Nederland en hun effecten lijkt het aantal 
inspirerende voorbeelden van elders beperkt te zijn, of ze passen niet in de Nederlandse 
context. Zoals de recente verzuimmaatregel in Zweden, waarbij de uitkeringsinstantie 
subsidie geeft voor snellere behandeling van nek/schouderklachten en lichte psychische 
problematiek.
Veeleer lijkt het relevant om voor herkenbare problemen met oplossingen te experimen-
teren en daarover internationaal te communiceren. Beleidsstukken en onderzoeksrap-
porten uit verschillende landen en organisaties laten zien dat er – zowel in Nederland als 
elders - een aantal problemen blijft liggen of opdoemen waarvoor nog geen good practices 
of veelbelovende initiatieven zijn gevonden.

Werkzoekenden met een handicap
Deze groep blijkt in elk land nog steeds op een groot aantal barrières te stuiten indien 
ze aan het arbeidsproces willen deelnemen. Antidiscriminatiewetwetgeving lijkt eer-
der ten gunste te werken van mensen die tijdens hun werk beperkingen oplopen dan 
voor mensen die nog geen arbeidscontract hebben (voorbeeld: Verenigd Koninkrijk). 
Quoteringsregelingen voor gehandicapten stuiten in verscheiden landen op principiële 
bezwaren en werken (wederom) vooral voor werknemers, nauwelijks voor sollicitanten 
met beperkingen (zie ook OECD 2010).

Multiproblematiek
In een aantal landen is men begonnen de dienstverlening te verbeteren voor mensen 
die gelijktijdig met verscheidene problemen worden geconfronteerd (op het terrein van 
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werk, opleiding, gezondheid, etc.). Deze cliënten met multiproblematiek hebben te maken 
met verscheidene loketten en instanties, die onderling onvoldoende met elkaar com-
municeren en zonder een duidelijke regie. In enkele Scandinavische landen zijn recent 
nieuwe organisatievormen en financieringsmodellen ingevoerd om cliënten die tussen 
wal en schip vallen naar arbeid of maatschappelijke participatie te helpen (European 
Commission 2009; Bosselaar et al. 2010).

Chronisch zieken
Tenslotte is er in de meeste (OECD-) landen een epidemiologische ontwikkeling gaande 
die het beroep op uitkeringen zal laten stijgen, het aantal mensen met een handicap doet 
toenemen en ook de gezondheidszorgbudgetten sterk zal belasten. Het betreft de toe-
name van het aantal chronische zieken (o.a. diabetes, obesitas, psychische problematiek). In 
diverse landen groeit inmiddels het bewustzijn dat vanuit de sociale zekerheid en arbozorg 
maatregelen ontwikkeld moeten worden om de deelname van chronisch zieken aan het 
arbeidsproces en maatschappelijk leven te waarborgen (Van Eijndhoven & Prins 2010).

Tot slot
Er zal ten behoeve van deze drie doelgroepen – alsmede de reeds eerder genoemde 
Wajongers – de komende jaren veel over de grens worden gekeken, met stimulans vanuit 
de Europese Commissie. Op dit moment kan evenwel worden vastgesteld dat het gras 
elders niet groener is. Mogelijk dat over vijf tot tien jaar ten aanzien van deze thema’s wel 
een eerste bloemlezing van leerzame voorbeelden kan worden samengesteld.

Noten

1 Aangevuld met door de auteur berekende cijfers voor Noorwegen, verkregen van het Noorse Ministe-

rie van Sociale Zaken.

2 Gebaseerd op zelfrapportage in European Survey on Income and Living Conditions (SIL C) en Euro-

pean Community Household Panel (E CHP).

3 In Noorwegen ontbreekt nog een werkgeversperiode en ontvangt de werknemer prompt ziekengeld.

4 PR B is persoonsgebonden re-integratiebudget; IRO is individuele re-integratie overeenkomst.

5 Dit zijn personen die geen werkgever meer hebben maar wel recht hebben op een uitkering bij ziekte 

(op basis van de vangnet-Ziektewet).

6 De navolgende observaties zijn vooral gebaseerd op gesprekken en persoonlijke communicaties met 

buitenlandse betrokkenen tijdens studiebezoeken, onderzoek, peer reviews, conferenties etc.
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Publicaties van het Sociaal en Cultureel Planbureau

Werkprogramma
Het Sociaal en Cultureel Planbureau stelt twee keer per jaar zijn Werkprogramma vast. 
De tekst van het lopende programma is te vinden op de website van het SCP: www.scp.nl.

SCP-publicaties
Onderstaande lijst bevat een selectie van publicaties van het Sociaal en Cultureel Plan-
bureau. Deze publicaties zijn verkrijgbaar bij de boekhandel, of via de website van het SCP. 
Een complete lijst is te vinden op deze website: www.scp.nl.

Sociale en Culturele Rapporten
Investeren in vermogen. Sociaal en Cultureel Rapport 2006. ISBN 90-377-0285-6
Betrekkelijke betrokkenheid. Studies in sociale cohesie. Sociaal en Cultureel Rapport 2008. 
ISBN 978 90 377 0368-9

scp-publicaties 2010
2010-1 Liever Mark dan Mohammed? Onderzoek naar arbeidsmarktdiscriminatie van niet-westerse 

migranten via praktijktests (2010). Iris Andriessen, Eline Nievers, Laila Faulk, 
Jaco Dagevos. ISBN 978 90 377 0421 1

2010-2 Op weg met de Wmo. Evaluatie van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2007-2009 (2010). 
Mirjam de Klerk, Rob Gilsing en Joost Timmermans (red.), Gijs van Houten, Anna 
Maria Marangos, Mathijs Tuynman, Martha Dijkgraaf, Jennifer van den Broeke, 
Judith van der Veer, Jelmer Shalk, Jurjen Iedema, Alice de Boer.

  ISBN 978 90 377 0463 1
2010-4 Steeds meer verstandelijk gehandicapten? Ontwikkelingen in vraag en gebruik van zorg voor 

verstandelijk gehandicapten 1998-2008 (2010). Michiel Ras, Isolde Woittiez, Hetty van 
Kempen, Klarita Sadiraj. ISBN 978 90 377 0468 6

2010-5 Een baanloos bestaan. De betekenis van werk voor werklozen, arbeidsongeschikten en
  werkenden (2010). Patricia van Echtelt. ISBN 978 90 377 0350 4
2010-6 The social state of the Netherlands 2009 (2010). Rob Bijl, Jeroen Boelhouwer, Evert 

Pommer, Peggy Schyns (red.). ISBN 978 90 377 0466 2
2010-7 The minimum agreed upon. Consensual budget standards for the Netherlands (2010). 
  Stella Hoff, Arjan Soede, Cok Vrooman, Corinne van Gaalen, Albert Luten, 
  Sanne Lamers. ISBN 978 90 377 0472 3
2010-8 Sociale uitsluiting bij kinderen: omvang en achtergronden (2010). Annette Roest, 
  Anne Marike Lokhorst, Cok Vrooman. ISBN 978 90 377 0493 8
2010-9 Beperkt aan het werk. Rapportage ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheid en arbeidsparticipatie 

(2010). Gerda Jehoel-Gijsbers (red.). ISBN 978 90 377 0489 1 
2010-10 Minder werk voor laagopgeleiden? Ontwikkelingen in baanbezit en baankwaliteit 1992-2008 

(2010). Edith Josten. ISBN 978 90 377 0474 7
2010-11 At home in the Netherlands (2010). Mérove Gijsberts, Jaco Dagevos.
  ISBN 978 90 377 0487 7
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  ISBN 978 90 377 0455 6
2010-13 Mogelijkheden tot kunstbeoefening in de vrije tijd (2010). Andries van den Broek (red.).
   ISBN 978 90 377 0456 3
2010-14 Toekomstverkenning kunstbeoefening (2010). Andries van den Broek.
  ISBN 978 90 377 0491 4
2010-15 Steeds gewoner, nooit gewoon. Acceptatie van homoseksualiteit in Nederland (2010). Saskia 

Keuzenkamp et al. ISBN 978 90 377 0501 0
2010-16 Publieke dienstverlening in perspectief. S C P -memorandum voor de kabinetsformatie 2010 

(2010). Evert Pommer en Evelien Eggink (red.). ISBN 978 90 377 0513 3
2010-17 Wellbeing in the Netherlands. The SCP life situation index since 1974 (2010). Jeroen 

Boelhouwer. ISBN 978 90 377 0345 0
2010-18 Minderheden in de mixed-mode? Een inventarisatie van voor- en nadelen van het inzetten van 

verschillende dataverzamelingsmethoden onder niet-westerse migranten (2010). R. Feskens, 
J. Kappelhof, J. Dagevos, I. Stoop. ISBN 978 90 377 0517 1

2010-19 Just different, that’s all. Acceptance of homosexuality in the Netherlands (2010). 
  Saskia Keuzenkamp (ed.) et al. ISBN 978 90 377 0502 7
2010-20 Discriminatiemonitor niet-westerse migranten op de arbeidsmarkt 2010 (2010). Eline Nievers 

en Iris Andriessen (red.). ISBN 978 90 377 0438 9
2010-21 Iemand moet het doen. Ervaringen van verzorgers van partners (2010). Judith van Male, 

Marion Duimel en Alice de Boer. ISBN 978 90 377 0518 8
2010-22 Uit de armoede werken. Omvang en oorzaken van uitstroom uit armoede (2010). Stella Hoff. 

ISBN 978 90 377 0519 5
2010-23 Het werken waard. Het arbeidsaanbod van laagopgeleide vrouwen vanuit een economisch en 

sociologisch perspectief (2010). Mariëlle Cloïn. ISBN 978 90 377 0514 0
2010-24 Zorgen voor Zorg. Ramingen van de vraag naar personeel in de verpleging en verzorging tot 
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