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KENNISMEMO 

Aanleiding:  
Deze startnotitie bevat het werkprogramma van het Kenniscentrum voor de vangnetgroepen 
ZW. Het betreft een nadere concretisering van de kennisagenda, waarbij de aandacht is ge-
richt op drie terreinen: volumeontwikkeling, effectiviteit van UWV handelen (wat werkt voor 
wie en wanneer) en profiling (ken uw klant). Het kenniscentrum legt het werkprogramma 
vangnet ZW voor aan de directies van divisies ZW, AG, FEZ en andere betrokkenen. Met hen 
zal worden overlegd over de nadere aanscherping van de opgeworpen kennisvragen en de 
wijze waarop die beantwoord kunnen worden. Suggesties en aanvullingen op het 
werkprogramma zijn welkom. 
 
1. Inleiding 
 
Sinds de invoering van de Wet Uitbreiding Loondoorbetaling Bij Ziekte( Wulbz) in 1996 
worden werknemers bij ziekte doorbetaald door hun werkgever. Alleen voor die werknemers 
die geen werkgever hebben, of waarvoor verplichting tot loondoorbetaling door de werkgever 
niet wenselijk is, betaalt UWV het loon bij ziekte. Deze personen vallen onder het vangnet 
ziektewet. Voor UWV is de groep Vangnetters een belangrijke groep; om de volgende drie 
redenen: 
 

1. UWV is verantwoordelijk voor begeleiding, re -integratie en uitkering van deze groep, 
die een belangrijk deel van de werkzaamheden uitmaakt. 

2. Het ziekteverzuim en WIA/instroom van de groep vangnet ZW is beduidend hoger 
dan van “gewone” werknemers 

3. Meer inzicht is nodig achterliggende factoren van de vangnetgroepen, zoals de 
samenstelling van onderliggende populaties en hun risico’s  

 
Om taken en verantwoordelijkheden goed te kunnen uitvoeren is het van belang dat UWV 
zichzelf informatie verschaft met betrekking tot ontwikkelingen die de vangnetpopulatie 
kunnen beïnvloeden, zoals veranderingen die onder meer via wetswijzigingen worden inge-
voerd. Via de arborol kan UWV een veel directere invloed hebben op werkhervatting van 
deze groep dan bij “gewone” werknemers en daarmee de schadelast beperken. De nadruk 
ligt hierbij op het (verder) activeren van de vangnetters door middel van een aanpak die 
aansluit op de werkwijze die al voor reguliere werknemers wordt toegepast. 
 
Met invoering van de wet activering Vangnetters krijgt UWV dezelfde verplichtingen ten 
aanzien van begeleiding en re-integratie opgelegd als de werkgevers. In tegenstelling tot 
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werknemers met een vast dienstverband, waarvoor werkgevers zich straks ook privaat kun-
nen gaan verzekeren (eigenrisicodragerschap) zal UWV ook verantwoordelijk blijven voor 
deze groep wanneer zij instromen in de WIA. Om het risico op WIA-instroom zoveel mogelijk 
te beperken is het van belang dat UWV al in een vroeg stadium begint met 
verzuimbeperkende maatregelen. 
 
Het vangnet ziektewet bestaat uit verschillende regelingen voor verschillende groepen. Van 
sommige groepen Vangnetters is al redelijk wat kennis aanwezig over aard en omvang van 
de onderliggende (risico)populatie, van andere groepen in het vangnet is het beeld ondui-
delijk. De verwachting is dat juist de groepen waar op dit moment weinig informatie be-
schikbaar over is, in de toekomst de grootste schadelast veroorzaken. Een veelgebruikte 
onderverdeling van de verschillende groepen binnen het vangnet is: 

• Vrouwen die ziek zijn ten gevolge van zwangerschap en/of bevalling 
• Uitzendkrachten 
• Overige flexwerkers  
• Zieke werklozen 
• Herintredende arbeidsgehandicapten  
• Overige vangnetters ( o.a. orgaandonoren, vrijwillig verzekerden). 

 
Tussen deze vangnetcategorieën bestaan er grote verschillen in verzuimduur en WAO/WIA-
instroom. Uitzendkrachten kennen relatief veel kort verzuim en hebben vergeleken met de 
andere vangnetgroepen een laag ao-risico. De zieke werklozen en overige flexwerkers heb-
ben een relatief hoog ao-risico, wat zich vertaalt in een hoge WIA-instroom. De verschillende 
vangnetgroepen worden in de volgende paragraaf nader omschreven.  
 
In de kennisagenda wordt vanuit bovenstaande thema’s van UWV een vijftal onderwerpen 
onderkend, waarbij er sprake is van een kennisbehoefte, te weten: de omvang en samen-
stelling van de vangnetpopulatie, volumeontwikkelingen, oorzaken en kenmerken van lang-
durig verzuim en WIA-instroom, invulling van de arborol door UWV, het re -integreren van 
vangnetters en de dienstverlening van UWV richting de vangnetter (klanttevredenheid en 
klantgerichtheid). Klantaspecten vallen echter buiten deze startnotitie; deze worden in een 
breder perspectief onderzocht. 
 
 De volgende probleemstellingen staan centraal: 

1. Hoe zijn de verschillende vangnetpopulaties samengesteld? Het gaat dan naast be-
schikbare kenmerken als leeftijd, geslacht, sector en regio ook om informatie over 
arbeids- en verzuimverleden, diagnose, opleiding en gezondheid.  

2. Hoe ontwikkelt zich het volume van de verschillende vangnetgroepen en op welke 
wijze kunnen deze ontwikkelingen modelmatig worden beschreven?  

3. Wat is de verklaring voor het hoge aandeel van zieke werklozen en overige flexwerk-
ers in de WIA-instroom? Wat zijn de risicofactoren voor langdurig ziekteverzuim bij 
flexwerkers? 

4. Hoe kan de ARBO-dienstverleningsrol van UWV voor de vangnetters zo goed mo-
gelijk worden vervuld en hoe kan de effectiviteit worden vastgesteld?  

5. Hoe kunnen re-integratiemiddelen zo effectief mogelijk worden ingezet bij vang-
netters? Hoe maakt men vangnetters meer employabel?  

 
In deze startnotitie wordt geschetst hoe wij deze vragen willen gaan beantwoorden 
In paragraaf 2 wordt aandacht besteed aan de verschillende vangnetgroepen, in paragrafen 
3  en 4 word nader ingegaan op volumeontwikkeling van deze vangnetgroepen. Wat betreft 
de volumeontwikkeling verschijnt regelmatig een kennismemo “ZW kwartaalramingen” met 
daarin opgenomen de toekenningen en uitkeringsdagen per vangnetgroep. Over de omvang 
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en samenstelling wordt regelmatig gepubliceerd in de UWV Kwartaalverkenning (UKV). 
Paragraaf 5 gaat in op langdurige ziektegevallen, WIA-instroom vanuit het vangnet en de 
uitvoering van de Arborol van UWV.  
 
Vragen met betrekking tot ontwikkelingen op het gebied van vangnet zijn uit te splitsen naar 
drie deelaspecten: 
1) kenmerken van vangnetters in de diverse vangnet categorieën en onderliggende risicopo-
pulatie: samenstelling, omgang met ziekteverzuim en risico  
2)Informatie over verzuimduur, uitstroomprofielen en oorzaken hoge WIA-instroom, die ook 
gebruikt wordt om te verwerken in bovengenoemde model. 
3) Effect van uitvoering arborol en effectiviteit van ingezette re -integratie -activiteiten voor 
deze groep.  
Deze kennis kan worden gebruikt voor uitbouwen en verfijnen van het beschreven zw-model. 
 
 
2. Vangnetgroepen nader beschouwd 
 
Ziekte in verband met zwangerschap: 
In UKV 2006-I is aandacht besteed aan deze vangnetgroep. Uit analyses is gebleken dat het 
aantal toekenningen ziekte in verband met zwangerschap sterker toeneemt dan het aantal 
zwangerschappen. Dit betekent dat het aantal vrouwen dat zich ziek meldt wegens compli-
caties tijdens de zwangerschap groeit. Uit een snelle analyse op verzoek van het ministerie 
van SZW blijkt dat het verzuim na de bevalling vaak langduriger is dan verzuim tijdens de 
zwangerschap. De vraag is waarom het aantal toekenningen ziekte in verband met zwang-
erschap stijgt, terwijl het aantal geboortes en daarmee het aantal aanvragen 
zwangerschapsverlof daalt. Het ministerie van SZW heeft aan TNO opdracht gegeven om 
aard en oorzaken van (toenemend) ziekteverzuim bij zwangerschap te onderzoeken. De 
resultaten hiervan worden binnen afzienbare tijd verwacht. Mogelijk kan dit voor UWV een 
aanknopingspunt zijn om extra verzuimbegeleiding in te zetten voor deze vangnetgroep. 
 
Uitzendkrachten 
40% van het aantal toekenningen bestaat uit uitkeringen aan zieke uitzendkrachten. Hier-
mee is dit qua aantal toekenningen de grootste vangnetgroep. Uit uitstroomgegevens blijkt 
dat de gemiddelde verzuimduur van uitzendkrachten vrij kort is, waardoor de schadelast van 
deze groep in vergelijking met andere vangnetgroepen minder hoog is.  
De ontwikkeling van het aantal zieke uitzendkrachten hangt nauw samen met conjuncturele 
ontwikkelingen. Bij hoogconjunctuur zal in eerste instantie de vraag naar uitzendkrachten 
stijgen. Op een gegeven moment zullen werkgevers echter weer gedwongen zijn om werk-
nemers in vaste diens te nemen, waardoor de vraag weer zal dalen. De prognose op dit 
moment is dat het aantal uitzendkrachten nog iets zal toenemen en zich daarna zal stabilise-
ren. Hiermee is het aantal toekenningen voor deze vangnetgroep geen punt voor nadere 
analyse, wel zal moeten worden nagegaan of de verzuimduur van deze groep verder terug te 
dringen is. 
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In het verleden is al veel aandacht besteed aan het terugdringen van het ziekteverzuim van 
deze groepen. In samenwerking met ABU zijn er diverse projecten opgezet om het ziekte -
verzuim onder uitzendkrachten terug te dringen. Onder anderen zijn er belteams ingericht, 
die binnen een paar dagen contact opnemen met de zieke uitzendkracht. Daarnaast zijn er 
afspraken gemaakt met uitzendbureaus voor herplaatsen van zieke uitzendkrachten. Op dit 
moment wordt de eindevaluatie van deze projecten, waarbij onderzocht gaat worden of de 
interventies in het kader van het arboconvenant het gewenste effect hebben op de uitstroom 
en de verzuimduur van deze vangnetgroep, uitgevoerd door onderzoeksbureau APE. Zij ma-
ken hierbij gebruik van door het kenniscentrum aangeleverd cijfermateriaal en adviezen. Het 
definitiever rapport van APE wordt verwacht op 15 december 2006. Voorlopige conclusie is 
dat de activiteiten van UWV hebben geleid tot een daling van het verzuimvolume, wanneer 
gecorrigeerd word voor VLZ-effecten. 
 
Overige Flexwerkers. 
In de laatste UKV-en is al veel aandacht besteed aan de vangnetgroep overige flexwerkers. 
Dit omdat uit statistieken is gebleken dat de gemiddelde verzuimduur van deze groep vang-
netters relatief het hoogst is, evenals de instroom in de WAO/WIA. De groep overige flex-
werkers bestaat voornamelijk uit werknemers die ziek zijn bij einde van hun dienstverband. 
En deel van de verklaring voor hun relatief lang ziekteverzuim is dat er sprake is van onver-
mijdelijke onderregistratie bij UVW omdat ziekteverzuim dat binnen het dienstverband valt 
niet geregistreerd wordt. Gemiddeld zijn de flexwerkers al 6 weken ziek voordat ze bij UWV 
in beeld komen. Vaak is onduidelijk welke re-integratie-inspanningen zijn gedaan door de 
werkgever omdat exacte informatie hierover ontbreekt. Bij uitvoering van de arborol van 
UWV voor deze groep is  van belang dat UWV op de hoogte is van de activiteiten die reeds in 
opdracht van de werkgever zijn uitgevoerd, ook in het kader van sanctiebeleid bij te weinig  
re-integratie -inspanningen werkgever. 
 
Een tweede probleem bij deze vangnetgroep is dat het voor deze groep veel lastiger is dan 
voor de andere vangnetgroepen om de onderliggende populatie in beeld te krijgen, wat 
nodig is om een juiste inschatting te kunnen maken van risico’s op ziekteverzuim en uitval. 
In het kader van subsidie-onderzoek is TNO arbeid een onderzoek gestart naar de onder-
liggende populatie van flexwerkers. Hierbij wordt het ziekteverzuim van de overige flex-
werkers nader onderzocht en wordt een vergelijking gemaakt tussen flexwerkers, werkne-
mers en zelfstandig ondernemers en de manier waarop zij omgaan met het risico van ziekte -
verzuim. 
De resultaten van dit onderzoek moeten ons meer inzicht geven het verzuimpatroon en de 
invloed daarvan op de motivatie van de flexwerker om te kiezen voor deze arbeidsvorm. 
Daarnaast kan dit onderzoek ook inzicht geven in de groep ZZP-ers, die mogelijk ook voor 
UWV een potentiële markt gaan vormen. 
Een van de onderzochte hypothesen is dat personen die flexibel willen werken er bij een laag 
risico op ziekte voor kiezen om zelfstandig ondernemer te worden en bij een wat hoger risico 
eerder zullen kiezen om als flexwerker aan de slag te gaan. Daarnaast wordt gekeken hoe 
werkgevers omgaan met hun arbo-verplichtingen jegens tijdelijke werknemers. Eindrappor-
tage van dit TNO-onderzoek wordt verwacht in september2007.  
 
Om een beter inzicht te krijgen in de samenstelling van de onderliggende risicopopulatie en 
daarmee van het langdurig ziekteverzuim van juist deze groep zal het kenniscentrum zelf 
statistische exploraties doen via monitoring van deze vangnetgroep vanuit beschikbare ge-
gevens. Een van de vragen die nader onderzocht zal gaan worden is: Bestaat de groep ove-
rige flexwerkers met langdurig ziekteverzuim voornamelijk uit ontslaggevallen vanuit een 
tijdelijk contract of een vast dienstverband. Dit zal binnen UWV nader moeten worden 
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onderzocht door middel van koppeling van ZW-gegevens aan dienstverbanden en dossier-
onderzoek. Dit onderzoek staat voor het 1e kwartaal van 2007 gepland.  
 
Zieke werklozen 
Zieke werklozen hebben gemiddeld een relatief lange verzuimduur en een hoge WIA- in-
stroom. Gedeeltelijk wordt dit verklaard door een onderregistratie van kortdurend verzuim 
van deze vangnetgroep. Vaak melden werklozen zich achteraf pas ziek op hun werkbriefje, 
wanneer zij door ziekte niet is staat zijn geweest om te voldoen aan hun sollicitatieplicht. In 
het kader van activering van zieke Vangnetters gaat UWV nu er op toezien dat zieke werklo-
zen zich wel gelijk ziekmelden, zodat er door UWV direct gestart kan worden met arbo-activi-
teiten, in plaats van pas na 4 weken, wanneer het werkbriefje wordt ontvangen.  
In de eerste dertien weken van ziekte bij werklozen lopen WW-recht en betaling vanuit WW 
gewoon door, pas bij 13 weken ziekte wordt een werkloze betaald  vanuit de ZW. De vraag is 
of bij deze groep de nadruk moet liggen op herstel of op het vinden van werk. 
 
Momenteel loopt een subsidie -onderzoek onder zieke werklozen. Dit onderzoek wordt uitge-
voerd door TNO. In dit onderzoek worden percepties op het gebied van gezondheid en kans 
op het vinden van een baan van zieke werklozen vergeleken met niet-zieke werklozen. Om-
dat de resultaten hiervan nog niet openbaar zijn kunnen deze niet worden opgenomen in 
UKV of dit kennismemo. Uit tussenresultaten blijkt wel dat zieke werklozen hun gezondheids-
situatie als belangrijke belemmerende factor om weer aan het werk te komen zien en zijn 
vooral georiënteerd op hun ziek zijn en niet zozeer op het vinden van werk. De vraag voor 
UWV is hoe we van deze groep de mindset kunnen veranderen van gericht op ziekte en 
herstel naar gericht op werkhervatting. Eindrapportage van dit onderzoek wordt verwacht in 
september 2007. 
 
Herintredende arbeidsgehandicapten 
Hoewel de groep herintredende arbeidsgehandicapten op dit moment een relatief klein per-
centage van het totaal aantal vangnetters uitmaakt is het wel interessant om deze groep te 
monitoren in het kader van de no-claim- regelgeving. Nu als gevolg van ASB meer WAO-ers 
aan het werk moeten is de verwachting dat deze vangnetgroep zou kunnen gaan stijgen. Of 
dit daadwerkelijk gebeurt en hoe groot het risico van herintredende WAO-ers op ziekte is, 
vergt nader onderzoek. Op dit moment loopt er reeds een onderzoek “monitoring 35-“ 
waarbij van zowel vangnetters als gewone werknemers die voor de WIA zijn afgewezen 
wordt nagegaan waar zij terechtgekomen zijn ( werk, ww, bijstand of geen uitkering). De 
eerste tellingen worden eind 2006 verwacht. 
Tevens is een subsidieonderzoeks thema opgesteld voor de komende subsidieronde tweede 
helft 2006, dat is gericht op het verkrijgen van inzicht in het patroon van ziekteverzuim van 
werkenden met functionele beperkingen (ondermeer ASB-herkeurden, afgewezenen n.a.v. 
WIA-keuring, werkenden met WGA-uitkering), en indien het verzuim relatief hoog is, inzicht 
te krijgen in de mogelijkheden van preventieve maatregelen die het ziekteverzuim beperken. 
 
Overige Vangnetters 
Deze groep bestaat voornamelijk uit vrijwillig verzekerden en orgaandonoren. Omdat deze 
groep slechts 2% van het totaal aantal vangnetters uitmaakt en de schadelast relatief klein 
is, is er op dit moment geen aanleiding om veel aandacht te besteden aan deze vang-
netcategorie. 
 
Activiteiten 
De meeste hier genoemde onderzoeksactiviteiten vinden elders plaats. Onze taak is dan – zo 
mogelijk - om plaats te nemen in begeleidingscommissies en tijdig signalen af te geven, zo-
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dat geanticipeerd kan worden op de eindresultaten. Zelf zullen we onderzoek moeten doen 
naar ‘overige flexwerkers einde vast of tijdelijk dienstverband’. 
 
 
3. Omvang en samenstelling vangnetgroepen 
 
De omvang van de vangnetgroepen kan aan de hand van verschillende grootheden worden 
geïllustreerd. De hier gebruikte grootheden zijn het aantal toekenningen en het aantal uit-
keringsdagen van de verschillende vangnetgroepen. Het aantal toekenningen geeft een beeld 
van instroom in het vangnet, vanuit aantal uitkeringsdagen kan de schadelast berekend wor-
den. In figuur 1 worden de verdeling van toekenningen en uitkeringsdagen over de verschil-
lende vangnetgroepen weergegeven. Uit deze figuren blijkt onder andere dat uitzendkracht-
en gemiddeld een kortere verzuimduur hebben dan zieke werklozen en overige flexwerkers. 
Het aantal uitkeringsdagen van de twee laatstgenoemde groepen ligt hoger dan bij de uit-
zendkrachten.  
 
Figuur 1: onderverdeling van toekenningen en uitkeringsdagen naar 
vangnetgroepen.
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In tabellen 1 en 2 wordt het aantal toekenningen en de uitkeringsdagen in 2002, 2005 en 
2008 weergegeven.     
 
Tabel 1 Toekenningen per vangnetgroep, 2002, 2005, 2008 
 2002 2005 2008 raming 

Uitzendkrachten 161.519 162.200 221.100 

Overige flexwerkers 40.942 24.000 24.300 

Zieke werklozen 56.050 72.800 40.700 

Ziekte t.g.v. zwangerschap 86.198 60.600 59.900 

Herintredende ag 24.097 29.900 32.200 

Rest 7.339 7.400 7.400 

Totaal 376.145 356.900 385.600 
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Een vergelijking van de jaren laat zien dat de totaalomvang van de toekenningen in de tijd 
minder sterk varieert dan op het niveau van de vangnetgroepen. Uitzendkrachten nemen in 
perioden van hoogconjunctuur sterker toe dan de overige groepen terwijl zieke werklozen in 
een dergelijke periode juist minder vaak voorkomen als gevolg van een dalende werkloos-
heid. Over de jaren 2002 tot en met 2005 is de verdeling over de vijf bovengenoemde ca-
tegorieën: ziekte in verband met zwangerschap ongeveer 20%, uitzendkrachten 40% ove-
rige flexwerkers 10% Zieke werklozen 20% herintredende arbeidsgehandicapten ongeveer 
8% en overige Vangnetters ongeveer 2%. In de toekomst zullen deze verhoudingen veran-
deren omdat de verwachting is dat het aantal werklozen zal afnemen, en daarmee ook het 
aandeel van zieke werklozen in het vangnet. De verwachting is dat het relatieve aandeel van 
uitzendkrachten en herintredende arbeidsgehandicapten zal toenemen. De ontwikkeling bij 
de overige flexwerkers is relatief moeilijk te voorspellen, omdat weinig inzicht bestaat in de 
omvang en ontwikkeling van de populatie. Om deze kennislacune te verminderen wordt 
zowel intern als extern onderzoek verricht naar de populatie flexwerkers (zie paragraaf 2).  
 
Uitkeringsdagen 
Voor de uitkeringsdagen (tabel 2) ziet het beeld er anders uit omdat de verzuimduur per 
vangnetgroep sterk verschilt. Uit tabel 2 is af te lezen dat het aantal uitkeringsdagen van de 
overige flexwerkers in 2008 naar verwachting qua uitkeringsvolume de grootste 
vangnetgroep vormen.  
 
Tabel 2 Uitkeringsdagen per vangnetgroep (x 1000), 2002, 2005, 2008 
 2002 2005 2008 raming 

Uitzendkrachten 2.988,0 2.867,6 3.908,3 

Overige flexwerkers 4.802,2 4.351,9 4.640,5 

Zieke werklozen 4.557,3 7.193,1 4.043,0 

Ziekte t.g.v. zwangerschap 6.119,9 2.887,8 2.853,2 

Herintredende ag 1.128,4 1.431,6 1.542,3 

Rest 410,1 659,5 659,5 

Totaal 20.005,8 19.391,6 17.646,8 
 
 
De raming van de uitkeringsdagen is gebaseerd op veronderstellingen ten aanzien van onder 
meer de verzuimontwikkeling, de instroom en effecten van wetswijzigingen (zoals VLZ). Er is 
bijvoorbeeld verondersteld dat de verzuimduur ongewijzigd blijft in de tijd. Deze en andere 
veronderstellingen dienen nader te worden onderzocht om een beeld te krijgen van de onze-
kerheidsmarges (zie paragraaf 4). Ter afsluiting van deze paragraaf wordt aangegeven welke 
gegevens hiervoor nodig zijn.  
  
Aanvullende informatiebehoeften 
Om het inzicht in de ontwikkeling van de uitkeringsdagen te vergroten is aanvullende infor-
matie nodig in de vorm van risico- en stroomcijfers: 
 

• verzuimrisico 
• gemiddelde uitkerings- en verzuimduur 
• uitstroomprofielen 

 
Deze grootheden zijn onder te verdelen naar vangnetgroep en eventueel naar enkele popula-
tiekenmerken zoals leeftijd, geslacht, arbeidsverleden en bedrijfstak. 
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Om deze informatie te verkrijgen wordt grotendeels gebruik gemaakt van gegevens die in de 
informatiesystemen zijn opgeslagen. Zo is informatie over uitkeringsduur gebaseerd op het 
beëindigingverloop van zieke werknemers en kan voor een aantal vangnetgroepen het ver-
zuimrisico worden afgeleid. De genoemde grootheden kunnen dienen als indicatoren voor de 
te verwachten werklast (probleemanalyses en RIV’s), dat wil zeggen het aantal zieken na 8, 
13, 26, enz. weken geeft aan hoeveel hieraan gekoppelde handelingen UWV dient te 
verrichten.  
 
Een verdere onderverdeling naar populatiekenmerken per vangnetgroep biedt de moge-
lijkheid om een gedetailleerder beeld te krijgen van de samenstelling van de vangnetpopu-
laties. Deze informatie kan worden gebruikt bij het analyseren van de verzuimduur, de WIA-
instroom en arbo activiteiten (zie paragraaf 5). Sommige populatiekenmerken zijn echter 
niet aanwezig in de informatiesystemen van UWV, zoals opleiding en gezondheid. Het ont-
breken van opleiding is op te lossen door koppeling van UWV bestanden aan die van het 
CWI. In de CWI bestanden is informatie aanwezig over opleiding. Over gezondheid van de 
vangnetter is weinig bekend, maar de aanwezigheid van een ao-verleden kan worden nage-
gaan door koppeling met het WAO-bestand. Dit vormt een indicatie voor de gezondheid van 
de vangnetter. Andere mogelijkheden om gegevens te achterhalen zijn dossieronderzoek en 
enquêtes.  
 
Activiteiten 
Over de omvang van de vangnetgroepen is voldoende bekend op geaggregeerd niveau. In-
zicht in de ontwikkeling van de bovengenoemde stroom- en risicocijfers per vangnetgroep is 
echter nog onvolledig en wordt verder ingevuld met behulp van eigen analyses en gegevens-
verzameling vanuit de informatiesystemen binnen UWV. Deze gegevens kunnen als input 
dienen voor de volumeramingen (zie paragraaf 4 over volumeontwikkeling en modellering). 
Het in kaart brengen van het arbeidsverleden kan eind 2006 starten en in het voorjaar van 
2007 worden afgerond. De kenmerken zijn met behulp van een aantal koppelingen op korte 
termijn te realiseren. Hierover zullen we overleggen met betrokkenen. 
 
 
4. Volumeontwikkeling en modellering 
 
Over de ontwikkeling van de vangnetgroepen wordt ten behoeve van AG en FEZ regelmatig 
een volumeraming opgesteld. Dit gebeurt in het kader van de UWV begroting en de fondsen-
nota’s. De ramingen hebben betrekking op toekenningen en uitkeringsdagen en worden ver-
vaardigd per vangnetgroep (zie tabellen 4.1 en 4.2). In de huidige ramingen spelen voorna-
melijk de werkgelegenheids- en werkloosheidsontwikkeling op landelijk niveau een rol. 
Daarnaast wordt rekening gehouden met de effecten van beleids- en wetswijzigingen, zoals 
VLZ. Uit onderzoek van onder andere het CPB1 komt naar voren dat naast conjunctuur ook 
vergrijzing, arbeidsparticipatie en bedrijfstak van invloed zijn op het ziekteverzuim en daar-
mee ook op de verzuimduur en de uitkeringsdagen. Informatie over de diverse risicopopu-
laties speelt hierbij een belangrijke rol. Momenteel loopt er een onderzoek naar overige flex-
werkers van TNO om de risicopopulatie in kaart te brengen (zie paragraaf 2).  
 
Verfijning huidige model 
Het huidige ramingsmodel moet wat betreft de uitkeringsdagen worden verfijnd door per 
vangnetgroep analyses uit te voeren van de ontwikkeling van de verzuimduur. Door een 
onderscheid te maken tussen kort- en langdurend verzuim kan beter worden gevolgd hoe 

                                                 
1 CPB, Conjunctuurgevoeligheid van ziekteverzuim; zie kenniskroniek 2006-I 
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het aantal uitkeringsdagen zich ontwikkelt. Tot nu toe is verondersteld dat de uitkerings-
dagen ongeveer dezelfde ontwikkeling vertonen als de toekenningen. Door middel van een 
gedetailleerdere analyse van de uitkeringsdagen en de verzuimduur wordt nagegaan in 
hoeverre er sprake is van fluctuaties in de ontwikkeling.  
Als aanvulling op deze analyse kan worden onderzocht welke relatie er bestaat tussen de 
ontwikkeling van het uitkeringsvolume en de uitkeringsbedragen. Gebruikmaking van uitke-
ringsbedragen per vangnetgroep heeft als bijkomend voordeel dat het kwantificeren van 
ziekterisico’s2 mogelijk is. Inzicht in de ontwikkeling van het ziekterisico is van belang bij het 
berekenen van de schadelast.   
 
Uitstroompatronen modelleren: cohortmodel 
Naast het algemene ramingsmodel om volumes en schadelast te berekenen, is het zinvol om 
over een model te beschikken waarmee de zieke vangnetpopulatie in de tijd wordt gevolgd. 
Dit is van groot belang in het licht van de WIA-instroom vanuit het vangnet. Met andere 
woorden, door te werken met instroomcohorten kan meer inzicht worden verkregen in het 
uitkeringsverloop van vangnetters en daarmee van de potentiële WIA-instroom. De opzet 
van een cohortmodel is dat de instroom per periode (maand of kwartaal) wordt gevolgd. 
Vervolgens wordt na afloop van elke periode vastgesteld hoeveel personen uit een 
instroomcohort nog steeds ziek zijn, zodat een uitstroomprofiel wordt verkregen van een 
groep instromers die in dezelfde periode ziek is geworden. Met behulp van een dergelijk 
cohortmodel is de ontwikkeling van de uitstroom zuiverder in kaart te brengen en bestaat de 
mogelijkheid om ramingen op te stellen van de potentië le WIA-instroom. De huidige 
uitstroominformatie is gebaseerd op beëindigingen die betrekking hebben op personen uit 
verschillende cohorten: iemand die na 52 weken uitstroomt, is afkomstig uit een ouder 
cohort dan iemand die binnen 1 week uitstroomt. Het verschil tussen beide benaderingen is 
te herleiden tot een historische benadering versus een momentopname. Door gebruik te 
maken van cohortinformatie ontstaat een completer beeld van het verzuimverloop. 
Vastgesteld moet worden welke  kenmerken een cohortenmodel moet bevatten, zodat een 
beeld ontstaat van ontwikkelingen naar bijvoorbeeld leeftijd, sector en geslacht binnen elke 
vangnetgroep. Herkomst en doorstroom van vangnetters zijn ook belangrijke 
achtergrondkenmerken. Op den duur moet ook het effect van de uitvoering van de arborol in 
dit model worden geïncorporeerd. 
 
Activiteiten 
In het eerste kwartaal van 2007 wordt gestart met een analyse van de uitkeringsdagen. 
Vervolgens wordt hier de relatie tussen uitkeringsvolume en uitkeringsbedragen bezien. 
Daarnaast wordt de mogelijkheid om een cohortmodel te construeren onderzocht. Hierover 
volgt dan een apart kennismemo.  
 
 
5. Lange verzuimduur, hoge WIA-instroom en Arbo-rol UWV. 
 
Verzuimduur 
Ziekteverzuim en WIA-instroom van Vangnetters zijn beduidend hoger dan van gewone 
werknemers. Het ziekteverzuimpercentage wordt berekend door het aantal verzuimde werk-
dagen te delen door het aantal dienstverbanden vermenigvuldigd met het aantal werkdagen. 
Bij gewone werkneme rs ligt het verzuimpercentage voor de periode 2002-2005 tussen de 
5,7 en 4,7%. Omdat de onderliggende populatie en daarmee het aantal dienstverbanden en 
gewerkte dagen voor de verschillende vangnetgroepen niet bekend is, is het lastig een ver-
                                                 
2 Het ziekterisico geeft de verhouding weer tussen het uitgekeerde bedrag en de loonsom. Het 
verzuimrisico geeft weer wat de verhouding is tussen het aantal verzuimde dagen en de beschikbare 
dagen in een jaar. 
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zuimpercentage te berekenen. Wel kan een vergelijking gemaakt worden op basis van uit-
stroomprofielen. In een van de komende UKV’en zal een paragraaf hierover worden opgeno-
men. Ook in de kenniskroniek staan besprekingen van rapporten over de effecten van Wet 
verbetering Poortwachter op ziekteverzuim van de vangnetgroepen. Zo is er onder anderen 
een onderzoeksverslag opgenomen van de inspectie voor Werk en Inkomen naar de effec-
tiviteit van re-integratie van vangnetgevallen; een verslag over effecten van de wet verbe-
tering Poortwachter, en een samenvatting van het eindrapport van het project activering 
zieke Vangnetters “van ziek zijn werk maken”. 
 
WIA-instroom 
In UKV 2006 II is een begin gemaakt met analyseren van de WIA-instroom vanuit de ver-
schillende vangnetgroepen. Vangnetters nemen een onevenredig groot deel (circa 30%, 
terwijl zij slechts 10% van de totale arbeidspopulatie vormen) van de WIA-instroom voor 
hun rekening. Vangnetters stromen dus vaker in in de WIA dan reguliere werknemers. Dit 
kan het gevolg zijn van populatieverschillen (gezondheid, leeftijd, opleiding, afstand tot de 
arbeidsmarkt en andere factoren). Maar het kan ook te maken hebben met de begeleiding 
van diverse instanties (UWV, RIB’s, CWI, ARBO-diensten, werkgevers) tijdens de VLZ-
periode. Vooral nu de verantwoordelijkheid voor loondoorbetaling en re-integratie van zieke 
werknemers voornamelijk bij de werkgevers is komen te liggen is de kans aanwezig dat 
zwakkere groepen in de samenleving niet meer zo snel een vast dienstverband zullen krij-
gen, waardoor bij ziekte de schadelast kan worden afgewenteld op het collectief.  
De belangrijkste vraag is hier:  
Hoe kunnen we de verschillen in WIA-instroom tussen vangnetters en gewone werknemers 
verklaren? Populatiekenmerken zijn dus , zoals in paragraaf 3 reeds aangekondigd, hier van 
groot belang. 
 
Ruim 80% van de WIA-instroom bij Vangnetters is afkomstig van zieke werklozen of overige 
flexwerkers, voornamelijk tijdelijke arbeidscontractanten niet zijnde uitzendkrachten. UWV is 
verantwoordelijk voor de controle en verzuimbegeleiding/re-integratie van deze Vangnetters. 
Door intensivering van zijn “arborol”, onder andere in het kader van de Wet Activering 
Vangnetters, hoopt UWV een belangrijke bijdrage te leveren aan de terugdringing van het 
langdurig verzuim en WIA-instroom bij deze specifieke Vangnetgroepen. 
Vooral de groep tijdelijke arbeidscontractanten verdient hierbij speciale aandacht. In tegen-
stelling tot de oude WAO worden binnen de WIA (WGA) de uitkeringslasten van deze groep 
niet meer betrokken bij de premiedifferentiatie van de werkgever waar de betrokken per-
sonen eerst in dienst waren. Deze groep tijdelijke arbeidscontractanten vraagt des te meer 
aandacht omdat mag worden verwacht dat die groep in omvang zal groeien. Dit omdat werk-
gevers door de steeds groter wordende eigen financiële risico’s naar verhouding steeds min-
der personen een vast dienstverband zullen aanbieden, vooral aan personen met een “vlek-
je”. Deze zullen zich dan noodgedwongen via flexwerk op de arbeidsmarkt moeten begeven. 
Ook personen die afgewezen zijn voor de WIA zullen vermoedelijk deze route volgen (WIA-
flexwerkers), hetzij via tijdelijke arbeidscontracten,hetzij via uitzendwerk of als ZZP-er. 
Naast de al genoemde draaideurgevallen WIA <35% ao=> WW=>Vangnet=> WIA zullen 
dus ook draaideurgevallen WIA <35% ao=> Flexwerk=> Vangnet=> WIA ontstaan. 
Onderzoeksvragen zijn hier: 

1. Hoe groot is de groep die vanuit het vangnet afgewezen word vanwege minder dan 
35% arbeidsongeschikt. 

2. Waar komen deze mensen terecht; vinden zij werk, vast of flexwerk, komen zij in de 
WW of in de WWB?. 

3. Welk percentage van deze mensen valt binnen korte tijd weer uit wegens 
gezondheidsproblemen? 
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De laatste twee vragen kunnen ook gesteld worden voor WGA- gedeeltelijk 
arbeidsgeschikten.  
 
Op dit moment is een monitor gestart naar de huidige situatie van personen die afgewezen 
zijn voor een WIA uitkering wegens minder dan 35% arbeidsongeschiktheid. Nagegaan wordt 
of deze personen nu inkomen hebben uit werk, een ww-uitkering, een WWB-uitkering of 
geen inkomen. De uitkomsten van dit onderzoek kunnen het antwoord geven op de hier bo-
vengestelde vragen. De eerste tellingen worden verwacht eind 2006. Naar aanleiding hiervan 
kan dan bezien worden of verder onderzoek naar deze groep noodzakelijk is en welke ken-
nislacunes er nog over zijn met betrekking tot dit onderwerp. 
 
Arborol UWV 
 
Vanaf 1 januari 2007 wordt ook UWV verplicht om een plan van aanpak en een re -integratie-
verslag op te stellen wanneer een vangnetter een ziekteduur van 6 weken bereikt. De wet-
gever stelt dan aan UVW dezelfde eisen en verplichtingen als aan werkgevers met betrekking 
tot uitvoeren van de arborol. De formele processtappen van de WVP worden voor vangnet-
ters ten dele doorlopen, maar het is een structureel gegeven dat vangnetters nu eenmaal 
geen werkgever hebben dus geen baan om naar terug te keren, terwijl de WVP in de kern 
uitgaat van een werknemer-werkgever-verhouding waarbinnen terugkeer naar werk mogelijk 
is. Voor vangnetters is er op dit moment geen toetsmoment zoals bij reguliere werknemers; 
er wordt immers geen re -integratieverslag gemaakt. Door intensivering van zijn “arborol”, 
onder andere in het kader van de Wet Activering Vangnetters, kan UWV een belangrijke 
bijdrage te leveren aan de terugdringing van het langdurig verzuim en WIA-instroom bij deze 
specifieke Vangnetgroepen. 
 
Met betrekking tot de uitvoering van de arborol door UWV voor de diverse vangnetgroepen 
zijn er twee belangrijke hoofdvragen:  

1. Hoe presteert UWV op dit moment en in de nabije toekomst.  
2. Hoe kunnen we de uitvoering van de arborol verbeteren waardoor we deze zo 

effectief mogelijk kunnen uitvoeren, rekening houdend met verschillen tussen 
cliënten. 

 
De eerste vraag kan worden uitgesplitst in een aantal deelvragen met betrekking tot de 
uitvoering van de arborol door UWV. 

 
a. Hoe vervult UWV zijn ARBO rol in verhouding tot commerciële diensten? 
b. Wat is de oorzaak van de verschillen, in welke mate hangt dat samen met 

populatieverschillen? 
c. Hoe kan worden voorkomen dat iemand die twee jaar door UWV arbo is begeleid 

toch wordt afgekeurd voor de WIA? 
d. Welke effecten gaat de verandering van de wet per 1 januari 2007 hebben? 

 
Om de vraag 1a te beantwoorden zal een onderzoek uitbesteed moeten worden naar effec-
tiviteit van uitvoeren van arborol door commerciële ARBO-diensten en de manier waarop zij 
bepalen welk instrument in te zetten bij welke klantgroep. De hiervoor op te stellen start-
notitie zal concrete handvatten voor de onderzoekers moeten bevatten 
 
Beantwoording van vraag 1b vergt nader onderzoek naar diverse achtergronden en popu-
latiekenmerken om een vergelijking tussen de populatie gewone werknemers en de vang-
netpopulatie te kunnen maken. Door middel van een schriftelijke enquête  kunnen verschillen 
in de hierboven en in paragraaf 3 genoemde populatiekenmerken ( leeftijd, geslacht, afstand 
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tot de arbeidsmarkt) inzichtelijk worden gemaakt. Een dergelijk onderzoek kan gedeeltelijk 
door het kenniscentrum uitgevoerd worden, maar kan ook in zijn geheel uitbesteed worden. 
Ook dit zal nader geconcretiseerd moeten worden 
 
Voor beantwoording van vragen 1c en 1d zullen eerst de huidige werkprocessen goed in 
kaart dienen te worden gebracht alsmede verschillen in definities tussen ziekte in het kader 
van ziektewet en arbeids(on)geschiktheid in het kader van WIA. De vraag hierbij is ook hoe 
binnen de vangnetpopula tie om moet worden gegaan met de begrippen “eigen werk” en 
“ander werk”. 
 
De tweede vraag kan uitgesplitst worden in o.a. de volgende deelvragen:  

a. Welke re -integratieinstrumenten kunnen worden toegepast op de vangnetpopulatie 
zodat die vóór WIA keuring reeds gere-integreerd kunnen worden? 

b. Welk instrument is het meest effectief bij welke cliënt(groep).  
c. Moet de nadruk vooral gericht zijn op herstel of op het vinden van werk? 
d. Kunnen we werkgevers stimuleren om deze mensen in dienst te nemen en zo ja 

hoe? 
 
Om de vraag 2a te kunnen beantwoorden zal als eerste zal een inventarisatie gedaan moe-
ten worden over de beschikbaarheid  van re-integratie instrumenten, zoals verschillende 
vormen van persoonlijke begeleiding en trainingen waarbij mensen leren om te gaan met 
hun beperkingen. Een nieuw re -integratieinstrument voor vangnetters bestaat uit werkher-
vattingsplaatsen, zodat vangnetters, net als gewone werknemers, in stapjes werk kunnen 
hervatten. Hiervoor is inmiddels een aanbesteding gedaan.  
  
Om de vraag 2b te kunnen beantwoorden moeten eerst de verschillende cliëntgroepen in 
kaart worden gebracht. Naast de in paragraaf 3 genoemde statistische exploraties kan hierbij 
gebruik gemaakt worden van profiling. Op deze wijze kunnen verschillende cliëntgroepen 
worden onderscheiden met verschillende kenmerken, zoals deze al zijn geformuleerd in 
paragraaf 3. Op dit moment wordt onderzoek gedaan naar profiling van werklozen. In 
aangepaste vorm zou dit ook kunnen gebeuren voor zieke werklozen en andere vangnet-
groepen. Nadat de verschillende groepen onderkend zijn kan via een experimentele opzet, 
waarbij verschillende middelen worden ingezet op personen binnen een groep,worden ge-
meten welk middel voor welke groep het meest effectief is.  
 
Naast re-integratie middelen specifiek voor vangnetters komt het ook voor dat voor zieke 
werklozen het in het kader van re-integratie vanuit de WW ingezette traject doorloopt. Ook 
van deze trajecten zou effectiviteit gemeten moeten worden en het verschil in effectiviteit 
voor zieke en gezonde werklozen. Resultaten van een dergelijke vergelijking kunnen een 
eerste indicatie zijn van antwoord op vraag 2c. daarnaast kan voor beantwoording van deze 
vraag een experiment opgezet worden, waarbij bij een selectie uit de vangnetpopulatie de 
nadruk komt te liggen op herstel en bij een andere de nadruk op werkhervatting. 
 
Om vraag 2d te kunnen beantwoorden zullen we motivaties van werkgevers nader moeten 
onderzoeken. Ook hier kan het nuttig zijn om een indeling te maken in vers chillende groepen 
werkgevers. Hiervoor zal een scherpe onderzoeksvraag moeten worden geformuleerd   
  
Randvoorwaarden voor uitvoering van dit onderzoek zijn dat binnen UWV  de werkprocessen 
zodanig worden ingericht dat er regie is over variatie  zodat verschillen in resultaat toe te 
wijzen zijn aan bewuste variatie in de uitvoering.  Een tweede randvoorwaarde is een goede 
registratie van processen en uitkomsten op het gebied van ziekteverzuim en interventies. Dit 
betekent dat er ook aandacht besteed moet worden aan het opstellen van protocollen voor 
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pilots en experimenten en registratie en toegankelijkheid van geregistreerde gegevens ten 
behoeve van het onderzoek 
 
 
Activiteiten 
 
Onderzoek naar onderliggende populaties en populatieverschillen bij Vangnetters en “gewo-
ne” werknemers. 
Monitoren van Vangnetters na WIA-beoordeling. 
Uitbesteden onderzoek naar effectiviteit van uitvoering van Arborol door UWV, werkgevers 
en ARBO-diensten. 
Opzetten van experimenteel onderzoek naar inzetten van diverse re-integratiemiddelen bij 
vooraf gedefinieerde groepen Vangnetters. 
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