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Ontwikkelingen
in de
Sociale Zekerheid

Y 
Als gevolg van de krimpende economie daalt de werkgelegenheid dit jaar en de
werkloosheid stijgt. De WW-instroom ligt in de eerste acht maanden van 2012 hoger dan
in dezelfde periode in 2011. In de eerste acht maanden van 2012 was de instroom in de
WIA lager dan in dezelfde periode in 2011. Op dit moment is onzeker of deze trend voor
heel 2012 doorzet, en wat het WIA-instroomcijfer over heel 2012 zal worden. De instroom
in de Wajong zal naar verwachting op hetzelfde niveau liggen als in 2011 (artikel 1).
Y 
Er zijn steeds meer oproepkrachten in tijdelijke dienst. Over een langere periode
is er een verschuiving te zien van uitzendarbeid naar werken als oproepkracht.
Oproepkrachten in tijdelijke dienst doen veel minder vaak dan de overige verzekerden
een beroep op de WW (artikel 1).
Y 
Verzekerden met een flexibele arbeidsrelatie deden in de periode maart 2011-maart
2012 viermaal vaker een beroep op de WW dan verzekerden met een vaste baan. Het
vaststellen van de WW-uitkering van deze flexwerkers is mogelijk in sommige gevallen
ingewikkelder dan bij mensen met een vaste aanstelling (artikel 1).
Y 
De verdeling over de verschillende regelingen binnen de Wajong is sinds december
2010 redelijk stabiel: 8 procent maakt gebruik van de uitkeringsregeling, 52 procent van
de werkregeling, en 40 procent van de studieregeling. We zien nog weinig mensen van
de ene naar de andere regeling doorstromen (artikel 2).

Arbeidsmarkt
en
arbeidsparticipatie

Y Drie op de tien oudere (55+) en een kwart van de arbeidsbeperkte WW’ers hervatten
binnen een jaar het werk. (Ruim) de helft van deze werkhervatters is ook duurzaam aan
het werk. De arbeidsparticipatie van de oudere werklozen is daarmee minder slecht dan
tot nu toe werd aangenomen (artikel 3).
Y Voor arbeidsbeperkte WW’ers blijkt dat de eigen visie op terugkeer naar werk en de
eigen inschatting van het algemene en lichamelijke werkvermogen samenhangen met
arbeidsparticipatie. Mensen die dit als ‘goed’ ervaren, vinden dan ook vaker een baan
dan zij die dit als minder goed ervaren (artikel 4).
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Professionaliseren
dienstverlening

Y	
De arbeidsparticipatie van werklozen kan toenemen wanneer een belemmerende
gezondheidsbeleving bewust onderdeel uitmaakt van de dienstverlening. De Aanpak
Gezondheidsbeleving dient hiervoor als een belangrijk hulpmiddel (artikel 5).
Y	
De Aanpak Gezondheidsbeleving maakt praktijkprofessionals bewuster van de
belemmerende invloed die gezondheidsbeleving kan hebben op werkhervatting, en
geeft handvatten in het gesprek met hun klanten (artikel 5).
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In dit UKV

Dit UWV Kennisverslag (UKV) gaat voor een belangrijk deel
over arbeidsparticipatie en gezondheidsbeleving. Ondanks
de economische situatie is de netto-arbeidsparticipatie
in Nederland nog steeds hoog. In 2011 werkt zo’n twee

1 - Bron: CBS Statline. Bij werken gaat het om

derde van de potentiële beroepsbevolking1. Maar

betaald werk van 12 uur of meer per week.

arbeidsparticipatie is niet voor iedereen vanzelfsprekend.
We zien bijvoorbeeld dat het aantal WW-uitkeringen onder
bepaalde groepen, zoals oudere en arbeidsbeperkte WW‘ers,
sterk toeneemt. Hen begeleiden naar werk is voor UWV een
lastige taak. Niet alleen vanwege de ruime arbeidsmarkt,
maar ook omdat bepaalde persoonsgebonden factoren
mensen kunnen belemmeren om succesvol de stap naar
arbeidsparticipatie te zetten.
Bij het begeleiden van klanten is het voor de professionals
vooral zaak dat zij weten waarop zij moeten letten. Kijken
we bijvoorbeeld naar degenen die na afwijzing van de
WIA-aanvraag in de WW terechtkomen, dan blijkt op de
eerste plaats dat er onder hen mensen zijn die weer een
baan vinden. In dit UKV staat een artikel dat ingaat op
de factoren waarop arbeidsbeperkte WW‘ers die wel een
baan vinden, verschillen van arbeidsbeperkte WW‘ers die
geen werk vinden. Met deze kennis kan de begeleidende
professional de klant op die factoren ‘verkennen’ en bepalen
op welke belemmerende (soms persoonsgebonden) factoren
hij moet interveniëren. Voor arbeidsbeperkte WW‘ers blijkt
bijvoorbeeld dat de eigen visie op terugkeer naar werk
en de eigen inschatting van het algemene en lichamelijke
werkvermogen samenhangen met arbeidsparticipatie.
Mensen die dit vermogen als ‘goed’ ervaren, vinden dan ook
logischerwijs vaker een baan dan zij die dit als minder goed
ervaren.

Kennis van UWV
UWV beschikt over een enorme hoeveelheid

In de UWV Kennisagenda staan de lopende

kennis, zowel bij de medewerkers als in de

en te verwachten kennisprojecten vermeld.

rijkdom aan administratieve gegevens. Deze

Het UWV Kennisverslag (UKV) is een van de

kennis zetten we in om arbeidsparticipatie

media die recente resultaten naar buiten

te verhogen en, waar mogelijk, uitkerings

brengen. In dit hoofdstuk beschrijven we de

lasten te beperken. UWV ziet het als zijn

essentie van die resultaten. Wat verandert

taak deze kennis te ontsluiten. Hiermee

er in de directe omgeving van UWV en wat

willen we de dienstverlening verbeteren én

betekent dat voor de dienstverlening? Hoe

onze kennis delen met de buitenwereld.

is die dienstverlening te verbeteren met het
oog op vergroting van de arbeidsparticipatie
en/of vermindering van uitkeringslasten?
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De literatuur windt er geen doekjes om: er is steeds meer
bewijs dat de arbeidsparticipatie niet alleen wordt bepaald
door de feitelijke gezondheidsbeperkingen, maar ook door
de beleving daarvan. De arbeidsparticipatie van mensen
die hun gezondheid als slecht beleven, ligt veel lager dan
de participatie van mensen met dezelfde beperkingen
die zich gezond voelen2. Mensen met een negatieve
gezondheidsbeleving lopen meer risico werkloos te worden.
Tegelijk kan het verliezen van werk ervoor zorgen dat
mensen zich minder gezond gaan voelen. Zo ontstaat als
het ware een patroon.
De kunst is dus om dit soort patronen te doorbreken.
Het artikel over de Aanpak Gezondheidsbeleving biedt
hier handvatten voor. Ten eerste verbetert de Aanpak
het bewustzijn van professionals over de impact van
gezondheidsbeleving. Ten tweede levert het gebruik
ervan concrete handvatten op voor hoe zij klanten kunnen
stimuleren hun gezondheid anders te benaderen. Op
deze wijze concentreren mensen zich eerder op hun
mogelijkheden tot werken in plaats van op hun beperkingen.
Dat zou bij kunnen dragen aan betere participatieresultaten.
Het mooie is ook dat werk een positief effect kan hebben op
de gezondheidsbeleving.
Is er dan geen goed nieuws te melden over de participatie
van oudere en arbeidsbeperkte WW’ers? Integendeel. We
weten weliswaar dat deze groepen vaak moeilijk aan het
werk komen, maar toch vinden drie op de tien oudere
WW’ers en een op de vier arbeidsbeperkte WW’ers binnen
een jaar een baan. Daarbij is ook het goede nieuws dat
als zij dan eenmaal aan het werk zijn, dit bovendien vaak
duurzaam is. Er zijn dus zeker nog wel kansen voor oudere
en arbeidsbeperkte WW’ers om weer duurzaam aan de
arbeidsmarkt deel te nemen.

2 - Belemmerd aan het werk, SCP, hoofdstuk
9. https://www.scp.nl/Publicaties/Alle_publicaties/Publicaties_2012/Belemmerd_aan_
het_werk.
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2	Het beroep op de uitkeringsregeling in de nieuwe Wajong

9
17

Ontwikkelingen in de sociale zekerheid | 2012-3

UWV Kennisverslag 2012 - 3

1
Volumeontwikkelingen

Peter Rijnsburger
Peter Hilbers

Samenvatting

De werkgelegenheid
van werknemers
in vaste dienst is
gedaald terwijl de
werkgelegenheid van
oproepkrachten sterk
is gestegen.

	
De werkgelegenheid is in het eerste kwartaal van 2012 gedaald en zal volgens onze
verwachting ook voor geheel 2012 dalen als gevolg van de economische krimp. Hierdoor
loopt ook het aantal mensen met een WW-uitkering en het aantal bij UWV ingeschreven
werkzoekenden op. Het aantal lopende Wajong- en WIA-uitkeringen laat een toename
zien. Het aantal mensen in het vangnet van de ZW (Ziektewet) neemt af.
Y	Het aantal verzekerde werknemers ligt eind maart 2012 lager dan eind maart 2011. Dit is
het gevolg van de krimpende economie.
Y	De werkgelegenheidsontwikkeling van oproepkrachten wijkt af van het landelijke beeld.
Eind maart 2012 ligt het aantal oproepkrachten 19 procent hoger dan eind maart 2011.
Y	Het aantal mensen met een WW-uitkering ligt eind augustus 2012 op 304 duizend. Dat is
48 duizend meer dan eind augustus 2011.
Y	We verwachten dat eind 2012 het aantal WW-uitkeringen ook boven de 300 duizend ligt.

Y	De WIA-instroom in de eerste acht maanden van 2012 is lager dan in dezelfde periode van
2011. Het is nog te vroeg om aan te nemen dat dit voor heel 2012 zo zal zijn. Het aantal
lopende WIA-uitkeringen zal in 2012 wel blijven stijgen.
Y	Naar verwachting stabiliseert de Wajong-instroom zich in 2012.

Y	Verzekerden met een flexibele arbeidsrelatie deden in de periode maart 2011-maart 2012
viermaal vaker een beroep op de WW dan verzekerden met een vaste baan.
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Nederlandse economie krimpt, ondanks licht herstel
3 - CBS, Lichte groei economie, pers

De Nederlandse economie bevindt zich dit jaar officieel niet langer in een recessie.

bericht 14 augustus 2012.

In het eerste en tweede kwartaal van 2012 is het bruto binnenlands product (bbp)

4 - CPB (2012), Macro Economische

licht toegenomen, met 0,2 procent per kwartaal3. De economie zal dit jaar echter nog

Verkenning 2013, Den Haag.
5 - UWV (2012), UWV

niet groeien. Voor geheel 2012 verwacht het Centraal Planbureau (CPB) dat het bbp

Arbeidsmarktprognose 2012-2013,

met 0,5 procent krimpt ten opzichte van 20114. Door de krimpende economie zal de

Amsterdam.

werkgelegenheid dit jaar teruglopen (-0,4 procent)5.

6 - CBS (2012), Webmagazine, Bijna een
op de vijf werknemers is een flexwerker,
Den Haag.

Werkgelegenheid, type arbeidsrelaties en beroep op WW

7 - In de groep ‘niet-flexibele’

In maart 2012 was er een half procent minder verzekerden dan in maart 2011 (zie tabel

arbeidsrelaties tellen wij ook

1.1). Als we kijken naar de werkgelegenheid per type arbeidsrelatie, zien we uiteenlopende

werknemers met een vast dienstverband
maar met wisselende uren. Volgens

ontwikkelingen. Zo neemt bijvoorbeeld het aantal verzekerden met een vast dienstverband

de formele definitie van flexibele

af. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maakte in het voorjaar bekend dat het

arbeidsrelatie zoals gehanteerd door

aandeel van mensen met een flexibele arbeidsrelatie de laatste tien jaar is toegenomen,

het CBS vallen medewerkers met een

maar dat niet alle typen flexibele arbeidsrelaties groeien6 (zie ook box 1.1). Zo neemt

vast contract maar met wisselende uren
onder de flexibele arbeidsrelatie. UWV

het aandeel van oproepkrachten sterk toe, terwijl het aandeel van uitzendkrachten

kan deze subgroep niet onderscheiden

vrijwel gelijk is gebleven. UWV signaleert ook voor 2012 een toename van het aandeel

in de polisbestanden. Dit betreft echter

verzekerden met een flexibele arbeidsrelatie.

een relatief zeer klein deel van alle vaste
contracten.

Tabel 1.1

Wat betekent die ontwikkeling voor het beroep op de WW van de verschillende typen
arbeidsrelaties, in het bijzonder de uitzendkrachten en oproepkrachten?

Verzekerden naar type arbeidsrelatie

Type arbeidsrelatie

Maart 2011

Maart 2012
Mutatie in procent
                                 maart 2012 - maart 2011

Flexibele arbeidsrelaties
Uitzendkracht, tijdelijke dienst
Uitzendkracht, vaste dienst
Oproepkracht, tijdelijke dienst
Oproepkracht, vaste dienst
Overige verzekerden, tijdelijke dienst  

313.129
26.457
173.076
160.336
1.491.448

308.748
22.398
224.888
171.201
1.498.067

-1,4%
-15,3%
29,9%
6,8%
0,4%

‘Niet-flexibele’ arbeidsrelatie
Overige verzekerden, vaste dienst 7
Totaal

4.934.862
7.099.308

4.836.916
7.062.218

-2,0%
-0,5%

Bron: Polisadministratie UWV.		
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Box 1.1
Flexibele arbeidsrelaties, beroepsbevolking en verzekerden
Een flexibele arbeidsrelatie omvat

de telling van het aantal werknemers en

uitzendwerk, oproepwerk, overig werk in een

zelfstandigen en het aandeel werknemers

tijdelijk dienstverband en werk in een vast

met een flexibele arbeidsrelatie.

dienstverband met een wisselend aantal
uren per week (CBS). In deze publicatie zijn

UWV telt verzekerden (mensen met een baan

deze mensen flexwerkers genoemd. Dit zijn

in loondienst) mee ongeacht het aantal per

de verzekerden die geen vast dienstverband

week gewerkte uren en andere activiteiten.

hebben (zie tabel 1.1 en noot 7).

Dus ook de verzekerden die een baan

Het CBS telt werknemers op basis van de

van minder dan 12 uur per week hebben.

enquête beroepsbevolking (werknemers

Elke verzekerde, ook een student met een

en zelfstandigen). De telling neemt in

bijbaan, loopt immers in meer of mindere

aanmerking of het werk een hoofd- dan

mate risico. Bijvoorbeeld het risico om

wel een bijbaan is. Daardoor tellen

arbeidsongeschikt of werkloos te worden.

onder anderen studenten, scholieren

UWV onderzoekt onder andere op basis van

en zelfstandigen met een bijbaan in

de verzekerdenstatistiek (Polisadministratie)

loondienst vaak niet als werknemer mee.

de risico-ontwikkeling. Om daarvan een zo

Het CBS rekent mensen die minder dan

goed mogelijk beeld te krijgen, maakt UWV

12 uur per week werken niet mee in de

onderscheid naar groepen verzekerden.

beroepsbevolking.

Zo is het onderscheiden van verzekerden

Het CBS kan door deze wijze van tellen

naar het type arbeidsrelatie van belang om

een zo zuiver mogelijk beeld geven van

de ontwikkeling te kunnen onderzoeken

de ontwikkeling van de beroepsbevolking.

van hun risico’s met betrekking tot de

De cijfers van het CBS zijn leidend voor

werknemersverzekeringen.

Oproepkracht in trek
Het aantal uitzendkrachten is in de periode maart 2011-maart 2012 gedaald (zie tabel 1.1). Dit
geldt vooral voor de toch al vrij kleine groep uitzendkrachten in vaste dienst (‑15,3 procent)
en in mindere mate voor het aantal uitzendkrachten in tijdelijke dienst (‑1,4 procent).
Opvallend is dat vooral de groep oproepkrachten in tijdelijke dienst sterk is toegenomen.
In de groep verzekerden met een flexibele arbeidsrelatie is er al over een langere periode
een gestage verschuiving zichtbaar van uitzendkrachten naar oproepkrachten. Het CBS
signaleerde al dat het aantal oproepkrachten tussen 2001 en 2011 met ruim 60 procent is
toegenomen, terwijl het aantal uitzendkrachten in 2011 circa 5 procent lager is dan in 2001.
Waarschijnlijk is de sterke groei van het aantal oproepkrachten in de periode 2011-2012
vooral het gevolg van de tegenvallende ontwikkeling van de economie, gecombineerd met
het ruime aanbod van werkzoekenden. Werkgevers nemen dan bij voorkeur mensen aan in
een flexibel dienstverband en werknemers accepteren eerder een tijdelijke (oproep)baan.
Wellicht kiezen werkgevers ook uit kostenoverwegingen vaker voor de indienstneming
8 - Professionals In Flex (2011) Zorg &

van oproepkrachten in plaats van uitzendkrachten. De kosten per arbeidsuur van een

Welzijn: kostenbeheersing door inzet

oproepkracht zijn immers lager dan bij een uitzendkracht (buiten de kosten voor werving,

van eigen flexconstructies. Haarlem.

selectie en administratieve lasten)8.
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De krimp van het aantal verzekerden in vaste dienst hangt waarschijnlijk voor een groot
deel samen met de toegenomen stroom oudere werknemers die het arbeidsproces verlaat:
9 - CBS (2012), Babyboomers, indrukken uit

de babyboomers9. Deze mensen kwamen in de jaren ’60 van de vorige eeuw massaal de

de statistiek, Den Haag.

arbeidsmarkt op en hebben aan het eind van hun arbeidzame leven meestal een vaste baan.
De werknemers die hen vervangen, starten echter vaak met een tijdelijke aanstelling. Bij een
recessie stromen minder werknemers van een tijdelijk naar een vast dienstverband door; dit
versterkt de verschuiving van vaste naar tijdelijke banen nog meer.

Uitzendkracht claimt vaak WW
De aard van de arbeidsrelatie bepaalt in hoge mate het beroep op de WW. Bekend is dat
werknemers met een vast dienstverband een veel lager risico hebben om werkloos te
worden dan werknemers met een flexibele arbeidsrelatie10. Daardoor doen zij veel minder
10 - UWV (2010), Kennismemo KM10-2,
Flexibele arbeid en beroep op de WW,
Amsterdam.

vaak een beroep op een WW-uitkering. Dat grote verschil is in tabel 1.2 weergegeven: op 100
uitzendkrachten waren er in de periode van een jaar 38 aanvragen voor een WW-uitkering,
tegen 4 op 100 verzekerden met een vaste baan. Uitzendkrachten zijn overigens gemiddeld
wel korter werkloos. Toch is het gemiddeld uitgekeerde bedrag aan betaalde WW-uitkering
per verzekerde uitzendkracht per jaar veel hoger dan het gemiddelde bedrag van de overige

11 - UWV (2011). UWV Kennisverslag 2011-3.

verzekerden11.
Van deze 38 aanvragen door uitzendkrachten werden er 34 toegekend en 4 afgewezen
(circa 11 procent). Bij verzekerden met een vaste baan wordt circa 13 procent van de
aanvragen afgewezen. Uitzendkrachten vragen bovendien vaak meerdere keren per jaar
een WW-uitkering aan: bij een op de drie aanvragen gaat het om een tweede of volgende
uitkeringsaanvraag. Bij de overige verzekerden die WW aanvragen, is dat beduidend minder:
in een op de zes gevallen is het een tweede of volgende uitkeringsaanvraag.
Oproepkrachten vragen ten opzichte van de overige verzekerden met een flexibele arbeidsrelatie veel minder vaak een WW-uitkering aan. Bij hen volgt op de aanvraag wel iets vaker
een afwijzing. Daarbij valt op dat de aanvraag vaak afgewezen wordt omdat er geen sprake
van werkloosheid is in de zin van de Werkloosheidswet (zie box 1.2).
In de periode maart 2011-maart 2012 deden verzekerden met een flexibele arbeidsrelatie
bijna viermaal vaker een beroep op de WW dan verzekerden met een vaste arbeidsrelatie.
Doordat het aandeel werknemers met een flexibele arbeidsrelatie gestaag gegroeid is en
nog toeneemt, nemen het gemiddelde werkloosheidsrisico en het aantal WW-aanvragen per
verzekerde naar verwachting toe. Ook zullen waarschijnlijk de uitvoeringskosten per WWaanvraag toenemen, omdat het vaststellen van de hoogte van het dagloon en de omvang
van het WW-recht bij flexwerkers arbeidsintensiever is.

13
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V erzekerden in maart 2011 naar type dienstverband, en beroep op WW
Tabel 1.2 	in de periode maart 2011-maart 2012

Verzekerden
maart 2011

WW
aanvragen

WW
toegekend

WW
afgewezen

Flexibele arbeidsrelaties
Uitzendkracht, tijdelijke dienst
Uitzendkracht, vaste dienst
Oproepkracht, tijdelijke dienst
Oproepkracht, vaste dienst
Overige verzekerden, tijdelijke dienst

313.129
26.457
173.076
160.336
1.491.448

38
22
9
6
14

34
19
7
5
12

4
2
2
1
2

9
6
2
2
4

‘Niet-flexibele’ arbeidsrelatie
Overige verzekerden, vaste dienst**
Totaal

4.934.862
7.099.308

4
8

4
7

1
1

2
3

Beroep op WW per 100 verzekerden*

WW-uitkeringen
maart 2012

* Afgerond op gehele getallen. Aanvragen, toekenningen en afwijzingen zijn
over de periode van een jaar geteld (stroomgegeven), de WW-uitkeringen
maart 2012 zijn geteld op het eind van de maand (standgegeven).
Bron: Polis- en WW-administratie.
** - Zie noot 7.

Complex en tijdrovend
Het vaststellen van de hoogte en de duur van de WW-uitkering is bij flexwerkers complexer
dan bij verzekerden die een vaste baan hadden. Flexwerkers hebben vaak in de periode voor
werkloosheid meerdere werkgevers gehad en een wisselend aantal uren per week gewerkt.
Bovendien ontstaan er bij flexwerkers vaker meerdere rechten op WW (zogenoemde
deelrechten) en kunnen zij vaker een beroep doen op een gunstiger recht uit een eerdere
periode van werkloosheid (het zogenoemde herleven van oude rechten). De complexe
en tijdrovende beoordelingen maken het uitvoeren van de WW bij flexwerkers mogelijk
kostbaarder dan bij verzekerden met een vaste baan. UWV onderzoekt om deze reden dit
type uitvoeringsaspecten, het type dus dat samenhangt met de groei van de verschillende
vormen van flexibele arbeid. De resultaten kunnen bijdragen aan oplossingen die de
uitvoering vereenvoudigen.

Box 1.2
Oproepkrachten en de werknemersverzekeringen
Oproep- of invalkrachten zijn werknemers

de voorovereenkomst. Bij laatstgenoemd

met wie de afspraak loopt dat zij werk

contract is er bij oproep geen

verrichten bij oproep. Kenmerkend

verschijningsplicht; er ontstaat een tijdelijke

voor de arbeidsovereenkomst van een

arbeidsovereenkomst voor de duur van

oproepkracht zijn afspraken over het al of

de oproep telkens als de oproepkracht er

niet verplicht zijn om bij oproep te werken

gehoor aan geeft. Bij de mup is er bij oproep

(verschijningsplicht). Er is ook geen vast

wel sprake van een verschijningsplicht, en

aantal werkuren afgesproken.

er zijn verschillende afspraken mogelijk
over de werkuren. Bij het ‘0-uren’-contract

Soorten oproepcontracten

is er geen afspraak over het aantal uren en

Bij oproepcontracten zijn er grofweg twee

bij het min-max-contract is er een afspraak

typen arbeidsovereenkomsten mogelijk:

over de minimaal gegarandeerde en de

de arbeidsovereenkomst met uitgestelde

maximaal (per week) te werken uren.

prestatieplicht (ook wel ‘mup’ genoemd) en

Werkloosheid en rechten van oproep

hangen daarbij sterk af van het soort

krachten

oproepcontract (mup of voorovereenkomst),

Oproepkrachten zijn net als de

de duur van de gewerkte periode en het

overige werknemers verzekerd voor

feitelijke aantal werkuren per week. Zo

werknemersverzekeringen. Als de

komt het voor dat een oproepkracht met

oproepkracht niet meer of aanmerkelijk

een ‘0-uren’-contract regelmatig min of

minder wordt opgeroepen, kan dat

meer hetzelfde aantal uren per week

inhouden dat er (ontslag)werkloosheid

werkt. Als er dan ineens geen werk meer is,

ontstaat, ook al heeft de werkgever

kan de oproepkracht zich op zijn recht op

de oproepkracht formeel geen ontslag

arbeid beroepen. Bij een min-max-contract

aangezegd. Er kan zich wel een

geldt voor de gegarandeerde uren dat de

aantal complexe situaties voordoen.

werkgever een loondoorbetalingsplicht

Dan is bijvoorbeeld ontslag voor een

heeft en een werknemer bij geen werk

oproepkracht niet zomaar mogelijk

formeel moet ontslaan. Ook in dit geval zal

en gelden er een opzegtermijn en een

UWV de oproepkracht terugverwijzen naar

plicht tot loondoorbetaling voor de

de werkgever. Als er een voorovereenkomst

werkgever. Gedurende de opzegtermijn

is, ontstaat er een arbeidscontract voor

is de oproepkracht niet werkloos en is

onbepaalde tijd na de vierde oproep met

er dus niet direct aanspraak op een WW-

tussenpozen van drie maanden of minder.

uitkering mogelijk. De rechten en plichten

Ook in dit geval moet de werkgever de

van de oproepkracht en zijn werkgever

reguliere ontslagprocedure in acht nemen.

Stijging werkloosheid zet door
De werkloosheid is in de loop van 2012 verder gestegen. Uit cijfers van het CBS blijkt dat
de werkloze beroepsbevolking in augustus 2012 (gecorrigeerd voor seizoeninvloeden)
12 - CBS, Werkloosheid in augustus licht

uitkomt op 514 duizend12. Dit is ruim 90 duizend meer dan in augustus 2011. Deze cijfers

gestegen, persbericht 20 september 2012.

bevestigen de verwachting van het CPB dat de omvang van de werkloze beroepsbevolking

13 - CPB (2012), Macro Economische
Verkenning 2013, Den Haag.

in 2012 zal stijgen. Het percentage stijgt in 2012 naar 5,25 ten opzichte van 4,4 in 2011
volgens de internationale definitie die het CPB hanteert13. De ontwikkeling van de
werkloze beroepsbevolking is een goede indicator voor de ontwikkeling van het aantal
WW-uitkeringen en bij UWV ingeschreven werkzoekenden. We verwachten dat het aantal
WW-uitkeringen verder stijgt en eind 2012 uitkomt op circa 309 duizend. Dit is aanzienlijk
meer dan in de afgelopen drie jaren, toen het aantal WW-uitkeringen tussen de 260 en 270
duizend lag. De WW-instroom ligt in de eerste acht maanden van 2012 22 procent hoger dan
in dezelfde periode in 2011. We verwachten dat voor geheel 2012 de WW-instroom circa 490
duizend bedraagt.

Mogelijke afname van de WIA-instroom in 2012
De WIA-instroom was in de periode 2009-2011 elk jaar hoger dan het voorgaande jaar, maar
in 2011 was de stijging minder groot dan in 2010 (zie tabel 1.3). De stijging lijkt in 2012
verder af te zwakken. In de eerste acht maanden van 2012 is de WIA-instroom lager dan in
de eerste acht maanden van 2011. Deze lagere instroom is mogelijk te verklaren doordat
per 1 januari 2012 de afhandelingstermijn van een WIA-aanvraag werd verkort van dertien
naar acht weken. Dat zorgde voor extra WIA-instroom in het vierde kwartaal van 2011
en minder WIA-instroom in het eerste kwartaal van 2012. Een tweede verklaring voor de
lagere instroom in dit jaar is de gewijzigde telwijze met ingang van juli 2012, die tot gevolg
heeft dat er in juni eenmalig sprake is van minder instroom. Het is nog te vroeg om aan te
nemen dat deze instroomdaling ook over geheel 2012 zal optreden. Het aantal lopende WIAuitkeringen blijft in 2012 verder stijgen.

15

Ontwikkelingen in de sociale zekerheid | 2012-3

Ontwikkeling aantal verzekerde werknemers, bij UWV ingeschreven werkzoekenden en
Tabel 1.3

2009

uitkeringsvolumina naar wet, 2009–2012*

2009

2010

2011

x 1.000				

Verzekerde werknemers
(met dienstverband)**

2012	Raming
t/m augustus
2012		

7.094

7.128

7.145

7.109

508

490

473

535

WW***
Instroom
Uitstroom
Lopende uitkeringen
Uitkeringsjaren

427,6
328,6
269,8
196,9

414,6
420,8
263,7
234,3

414,0
407,9
269,9
225,4

328,3
294,3
304,0

489,0
450,0
309,0
260,0

WIA
Instroom
Uitstroom
Lopende uitkeringen
Uitkeringsjaren

29,3
6,0
82,8
56,6

35,6
8,5
110,1
77,7

37,9
9,8
138,4
100,4

20,7
7,0
153,0

38,6
10,7
166,2
121,8

WAO
Instroom
Uitstroom
Lopende uitkeringen
Uitkeringsjaren

6,3
42,7
521,7
437,4

4,3
39,7
486,3
405,0

3,1
45,5
444,0
375,4

1,6
27,4
418,1

1,8
41,9
403,9
341,4

WAZ
Instroom
Uitstroom
Lopende uitkeringen
Uitkeringsjaren

0,3
4,7
34,2
29,9

0,2
4,0
30,4
24,5

0,2
4,6
26,0
21,5

0,1
2,5
23,6

0,1
3,9
22,3
18,5

Wajong
Instroom
Uitstroom
Lopende uitkeringen
Uitkeringsjaren

17,6
4,3
192,0
179,4

17,8
4,6
205,1
187,7

16,3
5,2
216,2
192,7

9,9
3,1
223,0

16,3
5,3
227,2
179,1

Vangnet-ZW
Instroom
Uitkeringsjaren

293,2
87,6

281,3
98,3

273,7
99,8

171,3

264,0
98,9

Bij UWV ingeschreven werkzoekenden
Stand december

* Voor de arbeidsongeschiktheidswetten (WIA, WAO, WAZ en Wajong) geldt
met ingang van 1 juli 2012 een andere registratie van instroom en uitstroom
(kalendermaanden). Als gevolg hiervan is de uitstroom in juni eenmalig lager.
Deze gewijzigde telwijze heeft geen gevolgen voor de hoogte van het aantal
lopende uitkeringen.
** Peilmaand december.			
*** WW is ontslag-WW, dus exclusief deeltijd-WW in de periode 2009-2011.
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Box 1.3
Uitkeringsjaren

Om een indruk te geven van het
uitkeringsvolume en de uitkeringslasten,
vermeldt tabel 1.3 uitkeringsjaren. Niet
iedere uitkering is een volledige uitkering.
Er kan sprake zijn van een uitkering die
korter duurt dan één jaar of van een
gedeeltelijke uitkering. Dit betekent dat
het aantal uitkeringsjaren altijd lager is
dan het aantal lopende uitkeringen.

Wajong-instroom stabiliseert zich
De Wajong-instroom is de laatste kwartalen stabiel. We verwachten daarom dat de instroom
over geheel 2012 ongeveer zal overeenkomen met die van 2011 en uitkomt op ruim 16.000.
Het aantal lopende Wajong-uitkeringen stijgt hierdoor wel in 2012, omdat er weinig uitstroom is.
Het aantal uitkeringsjaren (zie box 1.3) dat voor de Wajong is geraamd voor 2012, ligt
lager dan het aantal uitkeringsjaren in de voorgaande jaren. Deze daling is het gevolg
14 - Wet sociale werkvoorziening.

van het afschaffen van de anticumulatie-Wsw14 per 1 januari 2012. Tot 2012 ontving UWV
voor de Wajong-uitkeringen jaarlijks een bedrag van het ministerie van SZW. Dit gold voor
alle Wajongers, ook voor degenen die in een sociale werkplaats werkten. Een deel van
dat bedrag ging vervolgens weer terug naar SZW om Wajongers die werkzaam waren
als Wsw’ers te financieren15. Met ingang van 2012 ontvangt UWV alleen nog een bedrag

15 - Eind 2011 werkten circa 25.400
Wajongers in een sociale werkplaats.

voor Wajongers die niet werkzaam zijn in de Wsw. Dit betekent dat de uitkeringsdagen en
uitkeringsbedragen voor de Wajong dalen. De anticumulatie-Wsw heeft geen effect op het
aantal Wajong-uitkeringen. Ook het recht op uitkering blijft onveranderd.

Daling vangnet-ZW
In de eerste acht maanden van 2012 is de instroom in het vangnet-ZW met bijna 5 procent
gedaald ten opzichte van dezelfde periode in 2011. Dat is grotendeels het gevolg van
een afname van de instroom van uitzendkrachten. Door de ongunstige economische
situatie schakelen werkgevers minder uitzendkrachten in en daardoor neemt ook het
beroep op het vangnet-ZW af. Een tweede reden voor deze afname is de overstap
van uitzendbedrijven naar het eigenrisicodragerschap. Eigenrisicodragers nemen de
loondoorbetalingsverplichting bij ziekte zelf voor hun rekening en doen bij ziekte geen
beroep meer op het vangnet-ZW. We verwachten voor geheel 2012 een daling van de
16 - Eindedienstverbanders zijn werk-

instroom.

nemers die, als zij ziek zijn tijdens het

Ook het aantal uitkeringsjaren ZW zal in 2012 naar verwachting licht dalen. Deze daling

aflopen van het arbeidscontract, een
beroep kunnen doen op het vangnet-ZW.

ontstaat vooral door de genoemde lagere instroom van uitzendkrachten en de overstap van

Zie het artikel over eindedienstverbanders

uitzendbedrijven naar eigenrisicodragerschap. Daarnaast verwachten we een afname van

in UWV (2012), UWV Kennisverslag 2012-2,

de uitkeringsjaren bij de eindedienstverbanders16. Deze afname ontstaat vooral door de

Amsterdam.

kortere gemiddelde uitkeringsduur in dit jaar ten opzichte van 2011.
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2
Het beroep op de uitkeringsregeling in
de nieuwe Wajong
Ed Berendsen

Samenvatting

Tot nu toe heeft
8 procent van de
nieuwe Wajongers
duurzaam geen
arbeidsmogelijk
heden. De komende
jaren moet blijken of
dit percentage nog
groeit.

	
Wie een beroep doet op de nieuwe Wajong, komt terecht in een van de drie regelingen
die de wet kent: de uitkeringsregeling, de werkregeling of de studieregeling. Tweeënhalf
jaar na de inwerkingtreding van de nieuwe Wajong levert analyse van de instroom en het
Wajong-bestand een aantal nieuwe inzichten op.
Y	De verdeling van de instroom over de verschillende regelingen is sinds december 2010
vrijwel stabiel: 8 procent stroomt in de uitkeringsregeling, 52 procent in de werkregeling
en 40 procent in de studieregeling.
Y	Het feit dat het aandeel van de uitkeringsregeling bij instroom maar 8 procent bedraagt,
betekent dat het aantal Wajongers, bij wie wij a priori kunnen uitsluiten of zij nu of
mogelijk in de toekomst arbeidsmogelijkheden hebben, erg klein is.
Y	Er zijn nog nauwelijks Wajongers overgegaan van de studie- en de werkregeling naar de
uitkeringsregeling.
Y	Bij de invoering van de nieuwe Wajong werd ervan uitgegaan dat ongeveer 40 procent
van de Wajongers duurzaam geen arbeidsmogelijkheden heeft. De realisatiecijfers laten
met 8 procent tot nu toe een veel kleiner percentage zien. Zekerheid over de uiteindelijke
omvang van de uitkeringsregeling zal er echter pas zijn wanneer de eerste Wajongers die
in de nieuwe Wajong ingestroomd zijn 27 jaar worden.
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Inleiding
De nieuwe Wajong kent drie regelingen: de uitkeringsregeling, de werkregeling en de
studieregeling (zie ook box 2.1). Mensen aan wie een Wajong-uitkering wordt toegekend,
17 - UWV (2012). UWV Kennisverslag 2012-1.

komen terecht in een van deze regelingen. De Wajongmonitor 201017 noemt de eerste
realisatiecijfers. Elke nieuwe wet heeft echter te maken met aanloopeffecten waardoor het
een tijd duurt voordat het beeld zich stabiliseert. De wet bestaat nu tweeënhalf jaar. De
vraag is hoe het nu staat met de instroom in de verschillende regelingen, en met name met
de instroom in de uitkeringsregeling.
De samenstelling van de Wajong-populatie is namelijk niet statisch. Wajongers kunnen en
zullen van regeling veranderen. Dat geldt met name voor Wajongers in de studieregeling.
Na het beëindigen van hun studie stromen ze de Wajong uit, of gaan afhankelijk van hun
arbeidsmogelijkheden naar een van de beide andere regelingen. Ook bij de andere twee
regelingen zijn verschuivingen mogelijk en waarschijnlijk. Inzicht in deze stromen is van
belang om de ontwikkeling van de nieuwe Wajong te kunnen begrijpen. Zo verwachten
we dat na verloop van tijd meer Wajongers in de uitkeringsregeling terechtkomen dan bij
instroom het geval is. In deze analyse onderzoeken we of we dat nu al kunnen vaststellen.

Tabel 2.1 I

Instroom in de nieuwe Wajong, totaal en per regeling (2010 - juni 2012)

2010

2011

2012 1e helft*

Aantallen
Uitkeringsregeling
Werkregeling
Studieregeling
Totaal

1.259
5.258
3.290
9.807

1.190
7.402
5.904
14.496

477
3.480
2.519
6.476

Aandeel ( procent)
Uitkeringsregeling
Werkregeling
Studieregeling
Totaal

12,8%
53,6%
33,5%
100,0%

8,2%
51,1%
40,7%
100,0%

7,4%
53,7%
38,9%
100,0%

* Het lijkt of de instroom in 2012 lager wordt dan in 2011, maar een
technische aanpassing vertekent die instroom. Vanaf juli 2012 is UWV
overgestapt op een andere telperiode (kalendermaanden). Hierdoor tellen
wij in juni 2012 veel minder instroom. Het is heel goed mogelijk dat de totale
instroom in 2012 lager uitkomt dan in 2011, maar het is nog te vroeg voor
een oordeel daarover.
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Het aandeel van de uitkeringsregeling in de instroom is gezakt tot
circa 8 procent
Elke nieuwe wet heeft te maken met aanloopeffecten, waardoor het altijd een tijd duurt
voor we een duidelijk beeld krijgen van de uitwerking. Na tweeënhalf jaar nieuwe Wajong
hebben we nu een beeld van de instroom, met name als het gaat om de verdeling over
de verschillende regelingen. Gedurende 2010 veranderde de verdeling nog behoorlijk,
maar vanaf december 2010 is de verdeling over de regelingen vrijwel stabiel. Sinds die
tijd schommelt het percentage Wajongers dat in de uitkeringsregeling instroomt rond
8 procent, komt rond 40 procent terecht in de studieregeling en rond 52 procent in de
werkregeling (zie tabel 2.1). Deze verdeling is duidelijk veranderd ten opzichte van die in
18 - UWV (2011). Wajongmonitor,

2010 toen nog bijna 13 procent van de Wajongers in de uitkeringsregeling terechtkwam18.

tweede rapportage.

Parallel daaraan zien we dat het aantal in de studieregeling instromende Wajongers is
gestegen van ongeveer 33 procent naar circa 40 procent. De verschillen tussen nu en 2010
hebben te maken met de aanloopeffecten van de nieuwe Wajong. In de loop van 2010 is het
werkproces bijvoorbeeld een aantal keren aangepast/geoptimaliseerd, de laatste keer in
december 2010.

Nauwelijks doorstroom van de studie- en werkregeling naar de
uitkeringsregeling
Omdat bij veel instromende Wajongers nog geen definitief zicht op hun
arbeidsmogelijkheden bestaat (zie ook box 2.1), zullen naar verwachting na verloop van tijd
Wajongers overgaan van de studie- en werkregeling naar de uitkeringsregeling. Het aantal
Wajongers in de uitkeringsregeling zal stijgen. Analyse laat echter zien dat nog nauwelijks
Wajongers doorstromen naar de uitkeringsregeling.
Het aantal Wajongers dat doorstroomt naar een andere regeling, neemt toe naarmate
mensen langer in de Wajong zitten. De oudste instroomkwartalen zullen dus de meeste
overgangen laten zien. Omdat 2010 een aanloopjaar is met veel wijzigingen, is het eerste
kwartaal van 2011 het oudste representatieve instroomkwartaal. Voor het eerste kwartaal
van 2011 hebben we de overgang van Wajongers van en naar de uitkeringsregeling
onderzocht. Uit de analyse blijkt dat na anderhalf jaar nog maar 0,2 procent van de
Wajongers in de studie- en werkregeling is doorgestroomd naar de uitkeringsregeling.
Het gevolg is dat het aandeel van de uitkeringsregeling in het uitkeringsbestand maar
nauwelijks is toegenomen: van 7,9 procent bij de instroom naar 8,2 procent anderhalf jaar
later. Dit betekent dat de verwachting over de ontwikkeling van de uitkeringsregeling tot
nu toe niet is uitgekomen. Het betekent ook dat de stromen binnen de nieuwe Wajong
19 - UWV (2012). UWV Kennisverslag 2012-1.

langzaam gaan, veel langzamer dan bijvoorbeeld binnen de WIA. Daarin was na anderhalf
jaar al ruim 5 procent doorgestroomd van de WGA naar de IVA19.

Verwachtingen Wajongmonitor 2010
In de Wajongmonitor 2010 hebben we de verwachting uitgesproken dat het aandeel van
de uitkeringsregeling uiteindelijk een stuk hoger zal uitkomen in het Wajong-bestand.
Deze verwachting was gebaseerd op drie overwegingen. De eerste overweging: in
de studieregeling zit een groep Wajongers die duurzaam geen mogelijkheden tot
loonvormende arbeid heeft, maar nog wel op school zit. Als deze groep de studie heeft
beëindigd, zal een (mogelijk groot) deel overgaan naar de uitkeringsregeling. De tweede
overweging: op voorhand is het moeilijk mogelijkheden tot loonvormende arbeid voor
altijd uit te sluiten. In geval van twijfel zullen Wajongers onder de werkregeling vallen.
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Box 2.1
Regelingen in de nieuwe Wajong
De nieuwe Wajong is opgesplitst in de

Werkregeling

uitkeringsregeling, de werkregeling en de

Voor jongeren met een beperking die

studieregeling.

perspectief hebben op het verrichten van
loonvormende arbeid, staat het recht op

Uitkeringsregeling

arbeidsondersteuning centraal. Zij komen

Jongeren die als gevolg van ziekte om

in de zogenoemde werkregeling. Ook

medische of arbeidskundige redenen geen

jongeren voor wie perspectief op arbeid

enkel perspectief hebben op een baan,

niet kan worden uitgesloten (die dus

ook niet met ondersteuning, hebben recht

misschien perspectief hebben), komen in

op een volledige Wajong-uitkering. Voor

de werkregeling. Deze is vergelijkbaar met

hen staat inkomensbescherming voorop.

de WGA-regeling in de WIA. Jongeren in

De uitkeringsregeling is vergelijkbaar

de werkregeling krijgen een voorlopige

met de IVA-regeling in de WIA. Jongeren

beoordeling van hun arbeidsmogelijkheden.

in de uitkeringsregeling krijgen bij

De gedachte daarachter is dat Wajongers

de claimbeoordeling een definitieve

die vaak met 18/19 jaar instromen nog volop

beoordeling. Dit in tegenstelling tot

in ontwikkeling zijn. Vanaf het moment

Wajongers in de werk- of studieregeling.

van instroom totdat zij 27 jaar worden,

Jongeren in de uitkeringsregeling kunnen

krijgen Wajongers in de werkregeling

echter altijd een herbeoordeling aanvragen

intensieve begeleiding en ondersteuning

en overgaan naar de studie- of werkregeling.

bij het vinden en behouden van werk. Pas
bij 27 jaar vindt de definitieve beoordeling

Studieregeling

plaats. Dan stelt de UWV-professional vast

Wajongers die studeren of nog op school

wat de resterende verdiencapaciteit is (al

zitten, krijgen geen volledige uitkering.

dan niet met arbeidsondersteuning) en

Zij krijgen 25 procent van het wettelijk

vindt de definitieve beoordeling plaats over

minimumloon (WML) als studietoeslag.

blijvende toepassing van de Wet Wajong.

Deze Wajongers vallen onder de

De uitkomst daarvan kan zijn dat Wajongers

zogenoemde studieregeling. Op dit punt

uitstromen uit de Wajong of blijven werken

is de wet gewijzigd ten opzichte van de

met ondersteuning. Ook is overgang naar

oude Wajong, waarin iedereen recht had

de uitkeringsregeling mogelijk, als de

op een volledige uitkering, studie of niet.

beoordelaar vaststelt dat er uiteindelijk

Jongeren in de studieregeling krijgen een

duurzaam geen arbeidsmogelijkheden zijn.

uitgestelde claimbeoordeling. De feitelijke

De definitieve beoordeling kan ook eerder

beoordeling van de arbeidsmogelijkheden

plaatsvinden dan bij 27 jaar. Het kan zijn dat

vindt plaats als zij hun school of studie

de Wajonger zijn plek in de maatschappij

beëindigen. Vervolgens gaan zij over naar

gevonden heeft en geen ondersteuning

de werkregeling (waaronder jongeren

vanuit de Wajong meer nodig heeft. Ook

met arbeids¬mogelijkheden vallen) of naar

is de conclusie denkbaar dat er geen

de uitkeringsregeling (duurzaam geen

duurzame arbeidsmogelijkheden zijn. In

arbeidsmogelijkheden).

dat geval gaat de Wajonger over naar de
uitkeringsregeling.
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Eenzelfde beeld zagen we ook bij de invoering van de WIA. Als dan vervolgens blijkt dat
het onvermogen tot werk duurzaam is, kunnen deze Wajongers na herkeuring alsnog
doorstromen naar de uitkeringsregeling. De derde overweging: mensen die tijdelijk geen
arbeidsmogelijkheden hebben, stromen in eerste instantie in in de werkregeling. Dit zijn
bijvoorbeeld mensen die voor hun ziekte onder behandeling staan. Pas na het einde van
20 - UWV (2011). Wajongmonitor,

de behandeling kan de UWV-professional vaststellen of er arbeidsmogelijkheden zijn. De

tweede rapportage.

omvang van deze groep is substantieel en bedraagt ongeveer 20 procent van de totale
instroom in de nieuwe Wajong20. Wij verwachtten in 2010 dat uiteindelijk circa de helft van
deze groep zou doorstromen naar de uitkeringsregeling.

Overgang naar werkregeling
Tot nu toe zien we echter nauwelijks overgangen. Hoe kunnen we dit verklaren? Uit de
analyse blijkt dat het overgrote deel van de Wajongers na hun studie doorstromen van
de studieregeling naar de werkregeling. Na anderhalf jaar is al bijna 50 procent van de
Wajongers die ingestroomd zijn in de studieregeling, naar de werkregeling overgegaan.
Bepalend voor de stromen binnen de nieuwe Wajong is daarom wat er gebeurt binnen
de werkregeling. De werkregeling (het equivalent van de WGA in de WIA) verschilt op
een belangrijk punt van de WGA. De werkregeling bestrijkt een vaste periode waarin
21 - UWV (2011). Wajongmonitor, tweede

deskundigen alles in het werk stellen om jongeren te laten participeren in werk. Pas met

rapportage. De gemiddelde leeftijd

27 jaar vindt een definitieve beoordeling plaats van de arbeidsmogelijkheden (zie box 2.1).

bij instroom van de Wajongers in de
werkregeling is met 22 jaar wat hoger

Wajongers stromen gemiddeld met 22 jaar de werkregeling21 in; het kan dus jaren duren tot

dan gemiddeld. Zij hebben over het

de beoordeling ‘duurzaam geen arbeidsmogelijkheden’ tot stand komt en overgang naar de

algemeen hun opleiding afgerond.

uitkeringsregeling aan de orde komt. Ook speelt de duur van de re-integratietrajecten een
rol. Het is mogelijk eerder een definitieve beoordeling door UWV te laten plaatsvinden. Maar
dat zal pas gebeuren nadat uit de re-integratie-inspanningen is gebleken dat er duurzaam
geen arbeidsmogelijkheden zijn. Het is dus goed te verklaren dat het proces van doorstroom
langzamer gaat dan bij de WGA en dan mogelijk de verwachting was. Het is daarom nog
te vroeg voor een definitieve uitspraak over de ontwikkeling van de uitkeringsregeling. We
zullen die ontwikkeling daarom blijven volgen.

Arbeidsmarkt
en
arbeidsparticipatie

3

Arbeidsparticipatie van oudere en arbeidsbeperkte WW’ers
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3
Arbeidsparticipatie van oudere en
arbeidsbeperkte WW’ers
Katinka van Brakel
Wouter Hijlkema

Oudere en arbeids
beperkte WW’ers
hebben zeker kansen
op de arbeidsmarkt
maar die kansen zijn
wel kleiner dan die
van ‘gemiddelde’
WW’ers.

Samenvatting
	
Het aantal WW-uitkeringen neemt behoorlijk toe. Ook stijgt het aantal WW-uitkeringen
van ouderen en vooral van arbeidsbeperkten. Oudere en arbeidsbeperkte WW’ers komen
weliswaar minder snel aan het werk dan de totale WW-populatie, eenmaal aan het werk
lijken ze goed in staat dit werk te behouden.
Y	Eind juni verstrekt UWV 77.000 WW-uitkeringen aan ouderen en 12.800 WW-uitkeringen
aan arbeidsbeperkten. Het aantal arbeidsbeperkten (WIA-35-min) in de WW hangt samen
met het aantal aanvragen en afwijzingen voor de WIA.
Y	Ongeveer drie op de tien oudere WW’ers en ongeveer een kwart van de arbeidsbeperkte
WW’ers zijn binnen een jaar aan het werk.
Y	Zeven van de tien oudere en/of arbeidsbeperkte werkhervatters zijn een jaar later nog
of weer aan het werk, tegenover driekwart van de werkhervatters uit de totale WW-
populatie.
Y	Ruim de helft van de oudere WW’ers die het werk hervatten, doet dit ook duurzaam.
Dat wil zeggen dat ze een jaar aaneengesloten aan het werk zijn geweest. Bij de
arbeidsbeperkten is het aandeel duurzame werkhervattingen zelfs bijna 60 procent en
vergelijkbaar met de totale groep WW‘ers.
Het algemene beeld dat oudere en arbeidsbeperkte WW’ers op de arbeidsmarkt kansloos
zijn, is dan ook niet helemaal terecht: hoewel zij wat werkhervatting betreft achterblijven
bij de totale WW-populatie, wordt hun arbeidspositie vrijwel even goed wanneer ze
eenmaal weer aan het werk zijn. Een snelle terugkeer naar werk is dus belangrijk.
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Inleiding
22 - Om een vergelijking tussen de

UWV biedt intensieve dienstverlening aan bepaalde groepen werklozen van wie bekend

verschillende klantgroepen mogelijk te

is dat zij moeilijk op eigen kracht aan de slag kunnen. Het gaat dan vooral om oudere

maken, brengen we de arbeidsparticipatie
van arbeidsbeperkte en oudere WW’ers

werklozen (55 jaar en ouder) en werklozen met een arbeidsbeperking (zie box 3.1 voor

op eenzelfde wijze in beeld als we

een omschrijving). UWV wil (de ontwikkeling in) de arbeidsparticipatie van de oudere en

doen voor de klantgroepen Wajong

arbeidsbeperkte WW’ers volgen om tijdig te signaleren of het wel of niet beter gaat met de

en AG (WGA, WIA-35-min, WAO) in de

terugkeer naar en het verblijf op de arbeidsmarkt22. Tot nu toe ontbreekt namelijk nog een

participatiemonitor. Deze ontwikkelt UWV
op verzoek van SZW, dat de monitor eind

objectief, structureel overzicht van de ontwikkeling in arbeidsparticipatie van deze groepen.

2012 aan de Tweede Kamer aanbiedt.

In dit artikel beantwoorden wij de volgende vragen23:
23 - Een uitgebreidere analyse van
de arbeidsparticipatie van oudere
en arbeidsbeperkte WW’ers en hun
achtergronden nemen we op in een
nog te verschijnen kennismemo.

1 	Wat zijn de ontwikkelingen in aantallen oudere en arbeidsbeperkte WW’ers
(instroom, uitstroom, lopende uitkeringen)?
2	In welke mate (en hoe snel) slagen oudere en arbeidsbeperkte WW’ers erin om al dan niet
blijvend aan het werk te komen?
3 In welke mate slagen oudere en arbeidsbeperkte WW’ers erin om het werk te behouden?

Box 3.1
Mensen met een arbeidsbeperking in de WW
24 - Daarnaast rekenen we tot de groep
arbeidsbeperkte WW’ers ook mensen van

In dit artikel spreken we over werklozen

in de WW terecht. Sinds de invoering van

met een arbeidsbeperking. Het gaat dan

de WIA worden meer mensen afgewezen

In de praktijk blijkt dat er ook bij hen vaak

om mensen bij wie de WIA-claimaanvraag is

voor een arbeidsongeschiktheidsuitkering

sprake is van een arbeidsongeschiktheids-

afgewezen omdat zij minder dan 35 procent

ondanks aanwezige beperkingen. Hierdoor

percentage van minder dan 35 procent.

arbeidsongeschikt zijn25 en die vervolgens

stijgt het aantal WW’ers van wie bekend is

een WW-uitkering krijgen.

dat er sprake is van arbeidsbeperkingen.

wie de reden van afwijzing onbekend is.

Voor beide groepen geldt dat het gaat
om mensen die maximaal drie maanden

Het merendeel van hen heeft geen recente

vóór tot een jaar na afwijzing van de
WIA-claim in de WW terechtkomen. Deze

De personen om wie het hier gaat, zijn

werkervaring. De meesten hebben ook nog

groep omvat niet alle WIA-35-minners. Een

twee jaar ziek geweest en hebben aan het

steeds gezondheidsproblemen en moeten

wegens eerdere werkhervatting, of het

einde van die periode een WIA-uitkering

daarom werk in een ander soort functie

niet voldoen aan WW-eisen.

aangevraagd. Mensen komen alleen in

zoeken en/of korter werken dan voorheen.

deel van hen komt namelijk niet in de WW

aanmerking voor een WIA-uitkering als
ze door ziekte of gebrek minder kunnen

In dit artikel ligt de focus op mensen van

verdienen dan voorheen. Het verschil in

wie de WIA-aanvraag is afgewezen en die

inkomsten moet dan wel minstens 35

vervolgens in de WW terechtkomen. Er zijn

procent zijn. Iemand die in staat is om

echter meer mensen met een WW-uitkering

minimaal 65 procent van het oude inkomen

die arbeidsbeperkingen en ervaren gezond-

te verdienen, komt niet in aanmerking voor

heidsproblemen hebben. Omdat hierover

een WIA-uitkering.

geen gegevens zijn vastgelegd in de administratieve bestanden, kunnen we de arbeids-

Bijna de helft van de mensen bij wie de WIA-

participatie van deze mensen niet zichtbaar

aanvraag is afgewezen, komt vervolgens

maken.

25

Arbeidsmarkt en arbeidsparticipatie | 2012-3

		Aantal oudere WW’ers neemt toe26
25 - In de groep oudere WW’ers zitten ook

Tussen eind 2008 en juni 2012 is het totale aantal verstrekte WW-uitkeringen met 71 procent

WW’ers met een arbeidsbeperking en vice

gestegen. De sterkste stijging van de WW deed zich voor in het laatste kwartaal van 2008

versa. Eind 2011 zijn er ongeveer 3.100
werklozen van 55 jaar of ouder met een
arbeidsbeperking.

en het eerste van 2009. Tijdens een economische crisis zijn het in eerste instantie vooral
jongeren en mannen die hun baan verliezen (zie UKV 2009-3 voor een beschrijving van
kenmerken van de WW-instroom tijdens de crisis). Het aantal WW-uitkeringen aan ouderen

26 - Het aandeel ouderen in de WW staat
niet gelijk aan het aandeel van ouderen

is tussen eind 2008 en juni 2012 minder sterk gestegen, namelijk met 31 procent. Deze

in de uitkeringslasten. Ouderen doen

toename is deels het gevolg van de toename van het aantal ouderen in de werkzame

namelijk gemiddeld langer een beroep op

beroepsbevolking. Omdat het totale aantal WW-uitkeringen sneller stijgt dan het aantal

de WW en hebben meestal een hogere

uitkeringen aan ouderen, neemt het aandeel ouderen in de WW af van ongeveer een derde

maandelijkse WW-uitkering. In een
vervolganalyse zullen we hier nader op

eind 2008 naar iets meer dan een kwart in juni 201227.

ingaan.
Tabel 3.1

Ontwikkelingen in aantallen oudere en arbeidsbeperkte WW’ers

2008

2009

2010

2011

2012
juni

x 1.000					
t/m

Oudere werklozen (55+) 					
Instroom
27,6
44,0
46,0
47,4
Uitstroom
46,0
45,3
49,3
49,0
- waarvan werkhervatting
(o.b.v. WW-administratie)
15,0
12,4
16,9
19,6
Lopende uitkering
58,8
62,1
65,3
71,0
Arbeidsbeperkten in de WW
Instroom
Uitstroom
- waarvan werkhervatting
(o.b.v. WW-administratie)
Lopende uitkering
WW totaal
Instroom
Uitstroom
- waarvan werkhervatting
(o.b.v. WW-administratie)
Lopende uitkering

28,9
26,2
10,7
77,0

7,9
5,8

8,1
6,8

10,2
8,5

12,9
10,6

6,8
6,0

2,0
6,7

1,5
8,0

1,7
9,7

2,4
12,0

1,2
12,8

242,1
262,8

427,6
328,6

414,6
420,8

414,0
407,9

244,7
224,0

139,1
170,8

159,9
269,9

220,6
263,7

281,3
269,9

116,5
290,6

12.800 arbeidsbeperkte WW’ers
27 - Meer informatie hierover is te

In juni 2012 ontvingen 12.800 arbeidsbeperkte WW’ers (WIA-35-min in de WW) een uitkering.

vinden in de startnotitie UWV Subsidie

Dat is ongeveer 4 procent van het totale aantal WW-uitkeringen. Het aantal uitkeringen van

2012 Verklaring stijging WIA-instroom,
te vinden op http://www.uwv.nl/

arbeidsbeperkte WW’ers laat een andere ontwikkeling zien dan dat van de totale groep en de

OverUWV/kennis_cijfers_en_onderzoek/

oudere WW’ers. De instroom van mensen met een arbeidsbeperking in de WW hangt immers

subsidieonderzoek.aspx onder het kopje

samen met het aantal aanvragen en afwijzingen voor de WIA (figuur 3.1). De afgelopen

Gesloten subsidierondes.

jaren is het aantal WIA-aanvragen gestegen, maar inmiddels zwakt de stijging af. De stijging
van het aantal WIA-aanvragen was voor een belangrijk deel het gevolg van demografische
effecten zoals de vergrijzing van de beroepsbevolking en van aanloopeffecten van de wet
(met onder andere hernieuwde aanvragen)27.
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Figuur 3.1A		aantallen afgewezen WIA-aanvragen en toekenningen arbeidsbeperkte WW’ers
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Toekenningen arbeidsbeperkte WW’ers

Box 3.2
Methodiek om werkhervatting te bepalen
De methodiek om te bepalen of er

uitkering volledig is beëindigd’. De bron voor

sprake is van een werkhervatting, is in

het bepalen van werk is dan niet de WW-

dit artikel anders dan die in publicaties

administratie, maar de polisadministratie.

zoals het UWV jaarverslag. In de regel

We nemen daardoor werkhervatting als

telt UWV als werkhervatting alleen

zelfstandige niet mee, omdat we daar de

gevallen waarin de WW-uitkering is

duurzaamheid van werkhervatting niet

beëindigd wegens werkhervatting. Het

kunnen bepalen. We kijken in dit artikel

kan echter voorkomen dat de uitkering

alleen naar werkhervatting van mensen die

om een andere reden beëindigd wordt

niet werken op het moment van instroom.

(bijvoorbeeld wegens maximumduur) en

Het is namelijk mogelijk dat mensen op het

dat de persoon vervolgens alsnog het werk

moment van aanvang van hun uitkering,

hervat. In dit artikel verstaan we onder

naast deze uitkering nog werken in een

werkhervatting ’het verdienen van loon

andere baan dan de baan waaruit de

uit een dienstverband waarbij ook de WW-

werkloosheid is ontstaan.

Arbeidskansen oudere WW’ers
Ongeveer drie op de tien 55-plussers verdienen binnen één jaar na aanvang van de
28 - In een vervolganalyse zullen

werkloosheid loon uit werk, al dan niet blijvend (figuur 3.2). Het gaat hier alleen om

we hier nader op ingaan.

mensen die niet werkten op het moment dat ze werkloos werden. Personen die gedeeltelijk
werkloos werden, en tijdens de WW-uitkering nog een andere (kleine) baan hadden,
laten we hier buiten beschouwing. Ook na het eerste jaar na aanvang van de WW komen
55-plussers nog aan het werk. Dat wil niet zeggen dat deze mensen ook blijvend aan het
werk zijn en/of dat ze genoeg verdienen om in hun levensonderhoud te voorzien. Mogelijk
ontvangen ze enige tijd na de uitstroom uit de WW weer een uitkering (bijstand of WW)28.
Het geeft wel aan dat deze mensen nog een binding hebben met de arbeidsmarkt.
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Box 3.3 gaat nader in op de arbeidspositie van ouderen. In welke mate de werkhervatters
het werk ook (duurzaam) behouden, komt verderop aan de orde.

Arbeidsbeperkte WW’ers: meer tijd nodig
Arbeidsbeperkte WW’ers gaan minder snel aan het werk dan de oudere WW’ers: ongeveer
een kwart verdient binnen een jaar na aanvang van de werkloosheid loon uit werk. In box 3.1
is al opgemerkt dat arbeidsbeperkten in de WW eerst een tijd ziek zijn geweest, waardoor
de binding met de arbeidsmarkt en hun werkervaring mogelijk minder recent is. Wellicht
kunnen deze mensen niet meer in hun oude beroep terugkeren en/of hebben ze wat meer
tijd nodig om de omslag te maken van ziek zijn naar werk zoeken. Op langere termijn blijkt
namelijk dat een groot deel wel degelijk weer minimaal één keer gewerkt heeft.



	
Cumulatief PERCENTAGE met loon uit werk (al dan niet blijvend)
Figuur 3.2

in de maanden na aanvang WW
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Werklozen die instroomden in 2009, kwamen vanwege de economische crisis minder snel
aan het werk dan degenen die in 2008 werkloos werden. Voor mensen die in 2010 in de WW
terechtkwamen, zien de cijfers er wat gunstiger uit.

De werkgever bepaalt
Het is voor oudere en arbeidsbeperkte werklozen alleen mogelijk aan het werk te komen
als er vacatures zijn én als werkgevers bereid zijn deze mensen een kans te geven. In
de huidige ruime arbeidsmarkt kunnen werkgevers selectief zijn bij het aannemen van
werknemers. Diverse onderzoeken tonen aan dat werkgevers vaak huiverig zijn om ouderen
en arbeidsbeperkten aan te nemen, omdat ze bang zijn voor een lagere productiviteit
en hogere kosten (loon en loondoorbetaling bij ziekte). In 2011 heeft van de bijna
346.000 werkgevers 3,3 procent een of meer oudere WW’ers en 0,9 procent een of meer
arbeidsbeperkte WW’ers aangenomen.
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Box 3.3
Werkende ouderen hebben een goede arbeidspositie
Werkende 55-plussers hebben een goede
arbeidspositie. Negen van de tien werkende
ouderen hebben een vast contract. Ouderen
lopen ook minder risico om werkloos te
worden dan jongeren. Het aandeel ouderen
dat werkt, stijgt. CBS-cijfers laten zien dat
de netto-arbeidsparticipatie van ouderen
toenam van 33 procent in 2001 naar 53
procent half 2012 (figuur 3.3).

Netto arbeidsparticipatie ( procent) van 55-plussers
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Bron: CBS statline
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Figuur 3.3

Totaal 55 tot 65 jaar

Na één jaar
Zeven van de tien oudere WW’ers die het werk hebben hervat, werken een jaar later nog
of alweer (tabel 3.2). Bij de arbeidsbeperkte WW’ers is eenzelfde patroon zichtbaar. Van
de totale groep werkhervatters is iets meer dan driekwart een jaar later nog of weer aan
het werk. Het kan hier gaan om elke vorm van werk als werknemer, dus ook bijvoorbeeld
oproep- en uitzendwerk. Dat wil niet zeggen dat deze werkhervatters ook het hele
jaar hebben gewerkt. De helft van de oudere WW’ers die het werk hervatten, doet dit
duurzaam; dat wil zeggen dat ze een jaar aaneengesloten aan het werk zijn geweest. Bij de
arbeidsbeperkten is het aandeel duurzame werkhervattingen met bijna 60 procent nog wat
hoger en vergelijkbaar met dat van de totale WW-instroom.
Oudere en arbeidsbeperkte WW’ers komen wel minder snel aan het werk, maar het lijkt erop
dat ze als ze eenmaal werk vinden, dit bijna net zo goed kunnen behouden als wanneer
mensen uit de totale WW-populatie weer gaan werken. Het algemene beeld dat oudere en
arbeidsbeperkte WW’ers geheel kansloos zijn op de arbeidsmarkt, is dan ook niet helemaal
terecht: wanneer ze weer gaan werken, is hun arbeidsmarktpositie vrijwel even goed als die
van de andere WW’ers.
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Tabel 3.2 I
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(Duurzaam) Werkbehoud van oudere en arbeidsbeperkte werkhervatters

Jaar van werkhervatting

2008

2009

2010

Oudere WW‘ers
Werkt 1 jaar na werkhervatting (nog of weer)

66%

64%

69%

Arbeidsbeperkte WW‘ers
Werkt 1 jaar na werkhervatting (nog of weer)

69%

72%

70%

Totaal WW
Werkt 1 jaar na werkhervatting (nog of weer)

73%

75%

78%
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4
Arbeidsbeperkten in de WW: wat
beïnvloedt hun zoektocht naar werk?
Harriet Havinga
Wouter Hijlkema

Met kennis over
specifieke succesen faalfactoren
van WW’ers met
arbeidsbeperkingen
kan de begeleidende
professional de
klant ‘verkennen’ en
bepalen op welke
factoren hij moet
interveniëren.

Samenvatting
	
Arbeidsbeperkte WW’ers komen minder snel aan het werk dan reguliere WW’ers. Daarom
is het van belang dat de werkcoach aan het begin van hun werkloosheid inzicht heeft in
de factoren die van invloed zijn op het vinden van werk. Op die manier kan hij de juiste
dienstverlening geven. Om werkcoaches handvatten te bieden, behandelen we in dit
artikel de vijftien factoren die de meeste verschillen tonen tussen arbeidsbeperkten in de
WW die binnen een jaar werk vonden en degenen die na een jaar nog een WW-uitkering
hadden. De factoren zijn gemeten bij arbeidsbeperkten kort nadat ze een WW-uitkering
toegekend kregen. Eén jaar na de toekenning van de WW-uitkering is bij elke respondent
vastgesteld of de WW-uitkering nog liep, dan wel beëindigd was wegens werkhervatting.
Y	Arbeidsbeperkte WW’ers die binnen een jaar werk vinden, hebben een duidelijk positiever
beeld van hun gezondheid en arbeidsvermogen dan arbeidsbeperkte WW’ers die langer
werkloos blijven. Zij voelen zich minder vaak te ziek om te werken en denken van meet af
aan snel weer een baan te vinden. Ook achten zij zich in staat meer uren te werken.
Y	Voor arbeidsbeperkten in de WW speelt leeftijd ook een belangrijke rol. Deze analyse laat
echter zien dat factoren die te maken hebben met de gezondheidsbeleving relevanter
zijn.
Y	Direct in contact komen met werkgevers in een vroeg stadium is een belangrijke stap om
aan het werk te komen.
Y	Sociale druk en steun van de directe omgeving speelt een rol bij het vinden van werk.
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Inleiding
Ongeveer 4 procent van het totaal aantal WW-uitkeringen gaat naar werkzoekenden die
na een ziekteperiode van twee jaar afgewezen zijn voor een WIA-uitkering omdat zij voor
minder dan 35 procent arbeidsongeschikt zijn. Dat wil zeggen dat ze op basis van de
WIA-claimbeoordeling nog in staat zijn om minimaal 65 procent van hun oude inkomen te
verdienen. Deze ‘Arbeidsbeperkten in de WW’ hebben meer moeite om werk te vinden dan
reguliere WW’ers (zie ook artikel 3). Het is dan ook van belang dat de werkcoach die hen
ondersteunt, inzicht heeft in de factoren die van invloed zijn op het vinden van werk. Dat
29 - Ook ouderen met een WW-uitkering

bevordert een juiste dienstverlening29.

hebben het moeilijker op de arbeidsmarkt,
zoals blijkt uit artikel 3. Een vorig
UKV (UKV 2011-2) analyseerde wat de

Uit het onderzoek ‘Voorspellers van werkhervatting’30 is voor de totale WW-

voorspellers van werkhervatting zijn bij

instroompopulatie bekend welke factoren werkhervatting binnen een jaar voorspellen. Dit

oudere werkzoekenden.

onderzoek ligt ten grondslag aan het instrument31 waarmee UWV in de loop van volgend jaar

30 - Brouwer, et al. (2011). Eindrapportage

WW-klanten gaat selecteren voor intensieve dienstverlening. Het is aannemelijk dat voor

Project voorspellers van Werkhervatting:
een onderzoek onder werklozen in
Noord-Holland. Groningen/Amsterdam:

de deelpopulatie arbeidsbeperkten in de WW deels andere factoren een rol spelen bij het
vinden van werk dan die voor de totale WW-populatie voorspellend zijn.

Rijksuniversiteit Groningen UMCG/UWV
Kenniscentrum.
31 - UWV Kennisverslag 2012-2, artikel 6
gaat uitgebreid in op dit instrument.

Dit artikel gaat in op de volgende vraag:
Op welke factoren verschillen arbeidsbeperkten in de WW die wel binnen een jaar werk vinden
van degenen die na een jaar nog gebruikmaken van een WW-uitkering?
Deze factoren kunnen dienen als een eerste kwalitatieve aanzet voor een vragenlijst.
Deze ondersteunt de werkcoach in zijn klantgesprek. Ook voor andere professionals, zoals
arbeidsdeskundigen en klantmanagers van sociale diensten, kunnen deze bevindingen
relevant zijn in hun begeleiding van klanten met arbeidsbeperkingen.
Box 4.1 beschrijft de analyse die wij voor dit artikel hebben verricht. Deze geeft inzicht in de
factoren waarop arbeidsbeperkten in de WW die binnen een jaar werk vinden en degenen
die na een jaar nog gebruikmaken van een WW-uitkering, verschillen. Vervolgonderzoek moet
uitwijzen of de gevonden factoren ook voorspellend zijn voor het vinden van werk.

Box 4.1
De analyse
32 - Van deze populatie hebben 74

De vraag in dit artikel hebben wij proberen

van het onderzoek kwam het daarnaast

respondenten binnen een jaar werk

te beantwoorden met behulp van een

ook vaak voor dat de werkzoekenden

gevonden en 218 hebben na een jaar nog

onderzoekspopulatie. Deze personen

naast hun WW-uitkering nog een

binnen 12 maanden de WW hebben verlaten

selecteerden wij uit het bestand van

arbeidsongeschiktheidsuitkering (veelal

om andere redenen (zoals het bereiken van

Noord-Hollandse WW-klanten, gebruikt

WAO) ontvingen. Door de invoering van

de maximale WW-duur), zijn in deze analyse

door het eerdergenoemde onderzoek

de WIA neemt hun aandeel jaarlijks af.

naar voorspellers van werkhervatting. De

Voor deze analyse is besloten om de 169

selectie bestaat uit 292 respondenten in de

respondenten die naast hun WW-uitkering

WW met een arbeidsbeperking (uitkering

ook een arbeidsongeschiktheidsuitkering

toegekend in de periode april 2008-maart

ontvangen mee te nemen, om zo de

2009). 123 van hen zijn afgewezen voor

onderzoekspopulatie wat te vergroten.

een WW-uitkering. Werkzoekenden die

buiten beschouwing gelaten.

32

een WIA-uitkering vanwege minder dan 35
procent arbeidsongeschiktheid. Ten tijde

33 - Significantie p<0,01 en effectsize die

Samenstelling groep arbeidsbeperkten

een jaar een baan vonden en degenen die

minstens als klein geclassificeerd worden

in de WW voor de analyse

daarin niet slaagden. Vanwege het grote

volgens de vuistregels van Cohen (Cohen,

aantal

aantal factoren en de geringe omvang

behavioral sciences (2nd edition). Hillsdale,

WW en WIA-35-min

123

van de onderzoekspopulatie kan deze

NJ: Erlbaum. Cohen, J. (1992). A power

WW en ao-uitkering

169

analyse niet vaststellen of de factoren ook

primer. Psychological Bulletin, 112, 155-159).

Totaal

292

voorspellend zijn voor het vinden van werk,

J. (1988). Statistical power analysis for the

zoals bij de totale WW-onderzoekspopulatie
Ruim zeventig factoren hebben wij

in Noord-Holland wel het geval is. Daarvoor

geanalyseerd. We hebben ze gemeten bij

is nader onderzoek nodig met behulp van

arbeidsbeperkten kort nadat ze een WW-

regressieanalyse. Dit zal gebeuren in het

uitkering toegekend kregen. Eén jaar na de

vervolgonderzoek naar de voorspellers van

toekenning van de WW-uitkering stelden

werkhervatting, dat volgend jaar start bij

we op basis van de UWV-registratie bij

een tiental vestigingen van UWV (zie UKV

elke respondent vast of de WW-uitkering

2012-2, artikel 6 voor meer uitleg over het

nog liep, dan wel beëindigd was wegens

volgonderzoek). Een van de onderzoeks

werkhervatting.

vragen in dit vervolgonderzoek is welke
factoren voorspellend zijn voor het vinden

In de analyse bekeken wij op welke factoren

van werk van WW-deelpopulaties (zoals

er relevante verschillen33 zijn tussen de

ouderen en WW’ers met een WIA-35-min-

arbeidsbeperkten in de WW die wel binnen

achtergrond).

Top 15
Bij ruim twintig van de bekeken factoren doen zich aan het begin van de werkloosheid
relevante verschillen voor tussen arbeidsbeperkte WW‘ers die binnen een jaar werk vinden
en zij die werkloos blijven. We behandelen in dit artikel de vijftien factoren met de grootste
verschillen tussen de groepen. Tabel 4.1 geeft een overzicht van deze factoren in aflopende
34 - Naast deze vijftien doen zich

volgorde van grootste naar kleinste verschil34. Ter vergelijking laat tabel 4.1 ook de scores

nog relevante verschillen voor bij de

zien van de totale onderzoekspopulatie van WW-instromers.

volgende factoren: acceptatiebereidheid
(van moelijker werk dan gewend en
tijdelijk contract), werkzoekkwaliteit

Gelet op hun kleinere kansen op de arbeidsmarkt is de verwachting dat arbeidsbeperkten

(bijvoorbeeld er verzorgd uitzien

in de WW in vergelijking met de totale groep WW‘ers ongunstiger scoren op de factoren die

voor een sollicitatiegesprek), externe

van invloed zijn op werkhervatting. De resultaten uit tabel 4.1 bevestigen deze verwachting.

stabiele attributie (toeschrijven
van de werkloosheid aan externe

Vooral die factoren zijn ongunstig, die ingaan op hun gezondheidsbeleving en het aantal

omstandigheden), opleidingsniveau,

uren dat zij zich in staat achten en bereid zijn te werken. Gezien hun achtergrond is dat niet

gewerkte jaren in laatste functie en soort

verwonderlijk.

dienstverband voor werkloosheid (vast/
tijdelijk).
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Verschillen tussen werkhervatters en niet-werkhervatters in de WW,
Tabel 4.1

onderzoekspopulatie Noord-Holland

Factor (schaal **)

Arbeidsbeperkten gemiddelde

Visie op terugkeer naar werk (0-100)
Algemeen werkvermogen (rapportcijfer 0-10)
Uren in staat te werken per week (0-40 uren)
Lichamelijk werkvermogen (0-100)
Zich te ziek voelen om te werken (0-100)
Werkzoekintentie (0-100)
Leeftijd (tot 64 jaar)
Niet-werken nadelig vinden (0-100)
Aantal personen in huishouden (1-6 personen)
Subjectieve norm naaste familie en partner (0-100)
Acceptatiebereidheid voltijdbaan (0-100)
Arbeidsmotivatie (0-100)
Werkzoekgedrag: sturen van sollicitatiebrieven (0-100)
Werkzoekhouding: nut en noodzaak werk zoeken (0-100)
Actief werkzoekgedrag: direct contact met werkgevers
(0-100)

WW-totaal gemiddelde

Richting*

Geen werk

Werk

g
g
g
g

h
g
g
g
g
g
g
g

38
4,7
20
41
45
61
50
74
2,2
49
33
74
44
76

61
6,8
30
60
25
77
45
91
2,8
66
52
85
59
88

54
7,4
33
72
14
76
48
81
2,4
61
65
82
60
85

71
8,3
35
82
6
84
41
88
2,5
70
72
88
65
91

g

24

34

32

42

h
g

Geen werk

Werk

*-g
 : Hoge score op de factor is positief van invloed op werkhervatting
35 - Rijssen, J. & van Deursen, C. (2012):

h: Hoge score op de factor is negatief van invloed op werkhervatting
** - Toelichting bij schaal 0 - 100: 0 = laagst en 100 = hoogst mogelijke score op de schaal die de factor meet

Gezondheidsbeleving en arbeidsdeelname. In: M. Versantvoort & P. van Echteld
(Eds.). Belemmerd aan het werk (pp. 174193). Den Haag: SCP.

Eigen visie op terugkeer naar werk, gezondheid en inzetbaarheid in uren spelen een grote rol

36 - 70 procent van de openstaande

De grootste verschillen tussen arbeidsbeperkte WW’ers die wel en die niet binnen een jaar

vacatures is voor banen van 32 uur

het werk hervatten, vinden we op drie factoren: visie op terugkeer naar werk, algemeen en

of meer per week (zie: Pilgram, K.

lichamelijk werkvermogen en het aantal uren dat zij zich in staat achten te werken.

(2012). Vacatures in Nederland 2011. De
vacaturemarkt en personeelswerving in
beeld (p. 14). Amsterdam: UWV).

De scores op visie op terugkeer naar werk laten zien dat arbeidsbeperkte WW’ers die werk

37 - De voorkeur van werkgevers gaat

vinden, veel vaker van meet af aan denken snel weer een baan te hebben dan degenen die

nauwelijks uit naar het aannemen van

werkloos blijven. Daarnaast hebben degenen die werk vinden een hogere dunk van hun

werkzoekenden die beperkt inzetbaar
zijn in uren en werktijden, wanneer

eigen werkvermogen en zeggen ze minder vaak dat ze zich te ziek voelen om te werken. Dit

werkgevers gedwongen worden een

zijn allemaal factoren die raken aan de gezondheidsbeleving van mensen. We weten uit de

keuze te maken uit vier gedefinieerde

onderzoeksliteratuur dat gezondheidsbeleving medebepalend is voor arbeidsparticipatie

doelgroepen met een grote afstand tot

(zie ook de recent verschenen rapportage ‘Belemmerd aan het werk’35). Een mogelijke aan-

de arbeidsmarkt. De meeste werkgevers
hebben voorkeur voor werkzoekenden

pak van een slechte gezondheidsbeleving komt in artikel 5 aan de orde.

ouder dan 45 jaar en daarna voor
langdurig werklozen. Evenals voor
werkzoekenden die beperkt inzetbaar
zijn, gaat de voorkeur ook niet uit

Ook het aantal uren per week dat arbeidsbeperkten in de WW zich in staat achten te werken
en de bereidheid een voltijdbaan te accepteren, zijn groter bij degenen die een baan vinden

naar werkzoekenden met een fysieke

dan bij degenen die na een jaar nog werkloos zijn. Zij die het werk hebben hervat, geven

beperking (zie: Kenniscentrum UWV

aan gemiddeld dertig uren per week te kunnen werken; bij degenen die nog werkloos zijn, is

(2009). UWV Kwartaalverkenning 2009-2

dit gemiddeld twintig uren. De totale onderzoekspopulatie WW’ers acht zich voor veel meer

(p. 50). Amsterdam: UWV / Siegert, J.
e.a. (2009). Overwegingen en gedrag van

uren in staat te werken, zoals tabel 4.1 laat zien. Voor arbeidsbeperkten in de WW geeft de

werkgevers bij aannamebeleid. Onderzoek

door henzelf aangegeven beperkte inzetbaarheid in uren een lagere kans op een baan; we

naar overwegingen bij het aannemen

weten immers dat werkgevers een voorkeur hebben voor werknemers die een groot deel

van mensen met een afstand tot de

van de werkweek inzetbaar zijn36 37.

arbeidsmarkt (p. 17). Rotterdam: Ecorys.
In opdracht van UWV.
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Arbeidsbeperkten in de WW die werk vinden, ervaren hun werkloosheid als zeer nadelig
Werkzoekenden, ongeacht of ze een arbeidsbeperking hebben, ervaren over het algemeen
van meet af aan het feit dat ze niet werken als een nadelige situatie. Opvallend is dat de
arbeidsbeperkten in de WW die binnen een jaar werk vinden, deze situatie als het meest
nadelig ervaren. Zowel ten opzichte van de onderzoekspopulatie WW’ers als ten opzichte
van de arbeidsbeperkte WW’ers die na een jaar nog werkloos zijn.
Arbeidsbeperkten in de WW die binnen een jaar werk vinden, hebben een betere houding
(nut en noodzaak van werk zoeken), werkzoekintentie, arbeidsmotivatie en werkzoekgedrag
(versturen van sollicitatiebrieven en direct contact hebben met werkgevers) dan degenen
die na een jaar nog werkloos zijn.
Gezien de scores uit tabel 4.1 lijkt het voor veel werkzoekenden lastig om hun houding
en intentie om te zetten in concreet werkzoekgedrag (versturen van sollicitatiebrieven
en direct contact hebben met werkgevers). De scores op werkzoekgedrag liggen immers
een stuk lager dan op werkzoekhouding en -intentie. Hoewel de scores laag zijn, hebben
arbeidsbeperkte WW’ers die een baan vonden wel gemiddeld hoger gescoord op het
versturen van sollicitatiebrieven dan degenen die geen baan vonden. Ook hebben ze iets
vaker direct contact gehad met werkgevers. Kennelijk is direct contact met werkgevers in
een vroeg stadium, al is het maar in lichte mate, een belangrijke stap om aan het werk te
komen. Dit geldt niet alleen voor WW’ers met een arbeidsbeperking, maar ook voor de
totale onderzoeksgroep WW’ers.
Leeftijd blijft belangrijk
Uit het onderzoek naar de voorspellers van werkhervatting weten we dat leeftijd de
belangrijkste voorspeller is van werkhervatting onder de totale WW-onderzoekspopulatie.
Voor arbeidsbeperkten in de WW speelt leeftijd ook een belangrijke rol, maar deze analyse
laat zien dat factoren die te maken hebben met de gezondheidsbeleving relevanter zijn.
De gemiddelde leeftijd van de arbeidsbeperkte WW’ers die werk hebben gevonden, is 45
jaar tegenover gemiddeld 50 jaar voor degenen die nog werkloos zijn. Ten opzichte van d e
totale WW-onderzoekspopulatie zijn de arbeidsbeperkten in de WW iets ouder.
Rol thuisfront
In vergelijking met arbeidsbeperkte WW’ers die het werk niet hervatten, geven degenen
die wel het werk hervatten vaker aan dat hun familie en partner het belangrijk vinden dat
ze werk zoeken. Zij hechten ook meer waarde aan deze mening. De mening van de directe
omgeving en hoeveel waarde iemand aan deze mening hecht, noemen we de subjectieve
norm.
De huishouding van arbeidsbeperkten in de WW die werk vinden, bestaat gemiddeld
uit meer personen dan de huishouding van degenen die geen werk vinden. Zij die werk
gevonden hebben, wonen veelal samen met partner en kinderen. Bij degenen die geen
werk gevonden hebben, is er vaker sprake van een 1- of 2-persoonshuishouding zonder
thuiswonende kinderen. De arbeidsbeperkte WW’er die een baan vindt, heeft dus vaker
een directe omgeving die sociale steun geeft of druk uitoefent bij het al dan niet zoeken
naar werk. In vergelijking met de totale WW-onderzoekspopulatie valt vooral op dat de
subjectieve norm bij de arbeidsbeperkten in de WW die geen baan vinden, laag is.
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Hulpmiddel voor de werkcoach
De factoren die we nader hebben onderzocht, zijn niet los van elkaar te zien. Als mensen
hun visie op terugkeer naar werk bijvoorbeeld laag inschatten of het nut van werk zoeken
voor zichzelf niet inzien, kan dat verschillende achtergronden hebben die samenhangen
met andere factoren. Het kan dan gaan om de manier waarop ze hun gezondheidsklachten
ervaren, zichzelf tot weinig uren per week in staat achten te werken of een hogere leeftijd,
waardoor ze denken niet aantrekkelijk voor werkgevers te zijn. Voor de werkcoach is het
van belang om op dit soort factoren door te vragen (diagnose) bij de klant om zo de juiste
begeleiding te kunnen bieden.
Hierbij kan de werkcoach gebruikmaken van de vragen en stellingen die in het onderzoek
naar de voorspellers van werkhervatting zijn uitgevraagd. Bij wijze van voorbeeld nemen
wij een selectie van deze vragen en stellingen op in tabel 4.2. De besproken factoren en
de bijbehorende vragen zien wij als een eerste aanzet voor een kwalitatief kader dat de
werkcoach helpt bij beslissingen over de juiste begeleiding van de arbeidsbeperkte WW’er
naar werk. Voor toepassing in de praktijk kunnen deze vragen worden uitgebreid en
voorzien van een handleiding. Het is ook mogelijk om op basis van de antwoorden van de
klant een profiel te maken. Tabel 4.2 biedt hier een eerste aanzet toe. In deze tabel is per
factor de gemiddelde score opgenomen van arbeidsbeperkte WW’ers die binnen een jaar
werk hebben gevonden. Op basis van het gesprek kan de werkcoach samen met de klant
inschatten hoe hoog diens persoonlijke score is en deze vergelijken met de gemiddelde
score van degene die werk heeft gevonden. Zo kan hij bepalen of voor deze factor extra
dienstverlening nodig is. Ook voor andere professionals, zoals arbeidsdeskundigen
en klantmanagers van sociale diensten, kunnen deze bevindingen relevant zijn in hun
begeleiding van klanten met arbeidsbeperkingen.
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Toelichting

g: hoge score op de factor is positief van invloed op werkhervatting.
h: hoge score op de factor is negatief van invloed op werkhervatting.
* De vragen en stellingen zijn gebaseerd op bestaande vragenlijsten. De bronnen van deze vragenlijsten
zijn te vinden in het eerdergenoemde onderzoeksrapport. Per factor presenteren wij hooguit twee vragen
of stellingen (items). Wanneer de factor in het onderzoek meer items bevatte, zijn die geselecteerd die de
hoogste voorspellende waarde hadden in een univariate logistische regressie en een Cronbach’s alpha > 0,50.

Tabel 4.2

voorbeeldvragen en stellingen voor het gesprek met de klant*

Visie op terugkeer naar werk
‘Ik denk dat het lang zal duren, voordat ik werk vind’.
‘Ik verwacht snel op eigen kracht een baan te vinden’.

g

0

Algemeen werkvermogen (lichamelijk en geestelijk)
‘Als u aan uw werkvermogen in de beste periode van uw leven tien punten geeft,
hoeveel punten zou u uw werkvermogen op dit moment toekennen?’

g

0

Lichamelijk werkvermogen
‘Hoe beoordeelt u uw werkvermogen op dit moment als u kijkt naar de
lichamelijke eisen die werk aan u zou stellen?’

g

0

Zich te ziek voelen om te werken
‘Ik voel mij te ziek om te werken’.

h

0

Uren in staat te werken:
‘Hoeveel uren per week bent u in staat om te werken?’

g

0

Acceptatiebereidheid voltijdbaan
‘Vindt u een voltijdbaan (35-40 uur per week) acceptabel?’

g

0

Leeftijd
‘Wat is uw leeftijd?’

h

0

Aantal personen huishouding
‘Uit hoeveel personen bestaat uw huishouding of gezin, dus hoeveel
volwassenen en kinderen wonen bij u (incl. uzelf)?’

g

0

Subjectieve norm naaste familie en partner
‘Hoe belangrijk vinden uw familie en partner het dat u betaald werk zoekt?’
‘Hoe belangrijk is de mening van deze personen voor u?’

g

0

Werkzoekintentie
‘Ik ben van plan er de komende maand alles aan te doen om werk te vinden’.
‘Ik ben zeer gemotiveerd om de komende maand werk te zoeken’.

g

0

Niet-werken nadelig vinden
‘Als u de voor- en nadelen van niet-werken tegen elkaar afweegt, vindt u
dan de situatie van niet-werken vooral voordelig of vooral nadelig?’

g

0

Arbeidsmotivatie
‘Werk is zeer belangrijk voor mij’.
‘Ik ben zeer gemotiveerd om te werken’.

g

0

Werkzoekhouding: nut en noodzaak werk zoeken
‘Het zoeken zelf naar een betaalde baan vind ik voor mij zelf: onnodig - nodig’.
‘Het zoeken naar een betaalde baan vind ik voor mij zelf nutteloos - nuttig’.

g

0

Werkzoekgedrag: sturen van sollicitatiebrieven
‘Ik heb de afgelopen maand sollicatiebrieven verstuurd’.

g                                                                    0

Actief werkzoekgedrag: direct contact werkgevers
‘Ik heb de afgelopen maand sollicitatiegesprekken gehad met werkgevers’.

g

‘Ik heb de afgelopen maand werkgevers bezocht’.

0

100

61

10

6,8

100

60

100

25

40

30

100

52

64

45

6

3

100

66

100

77

91

85

88

59
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100

100
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5
Van ziek voelen naar werkdoelen:
de ‘Aanpak Gezondheidsbeleving’
Jolanda van Rijssen
Martijn Wijnhoven

Professionals
bevorderen de
arbeidsparticipatie
van werkzoekenden
door te focussen
op het doorbreken
van belemmerende
patronen in de
gezondheidsbeleving.

	
Een als slecht ervaren gezondheid kan het vinden en behouden van werk structureel
in de weg staan. Om dat te voorkomen, kunnen professionals in het veld van werk en
inkomen de ‘Aanpak Gezondheidsbeleving’ toepassen. De Aanpak werd ontwikkeld voor
en door werkcoaches die met WW-klanten werken en klantmanagers die WWB-klanten
begeleiden. Zij vinden hem waardevol voor de praktijk, omdat de Aanpak klanten helpt
een mind switch te maken in de beleving van hun gezondheidssituatie. Verkennende
interviews laten zien dat de Aanpak waarschijnlijk breed toepasbaar is en dat ook
andere beroepsgroepen ermee kunnen werken. Het is daarom zinvol de Aanpak door te
ontwikkelen voor bijvoorbeeld arbeidsdeskundigen en verzekeringsartsen.
Y	Onder mensen met vergelijkbare beperkingen gaan degenen die zich goed gezond voelen
veel vaker weer aan het werk dan degenen die hun gezondheid als ‘slecht’ of ‘zeer slecht’
beleven.
Y	Het is zeer belangrijk dat professionals in het veld van werk en inkomen aandacht
hebben voor de gezondheid van hun klanten en de beleving daarvan, zowel wanneer
deze negatief is als wanneer deze té positief is.
Y	De Aanpak Gezondheidsbeleving maakt praktijkprofessionals bewuster van de
belemmerende invloed die de gezondheidsbeleving kan hebben op werkhervatting.
Y	De Aanpak Gezondheidsbeleving geeft praktijkprofessionals handvatten in het gesprek
met hun klanten. De Aanpak schetst een kader voor uitleg en presenteert oefeningen om
klanten te activeren en te motiveren.
Y	Huiswerkopdrachten met als thema gezondheidsbeleving zijn goed toepasbaar. Ze geven
de klant inzicht in zijn gedrag en activeren en motiveren hem. Werkhervatting komt zo
een stapje dichterbij.
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Gezondheidsbeleving is zeer relevant

38 - Zie voor arbeidsbeperkten binnen

Een groot deel van de mensen met een WW-, WIA-, WAO- of WWB-uitkering en degenen

de WW-populatie artikel 4 in dit UWV

die minder dan 35 procent arbeidsongeschikt zijn bevonden, beleven hun gezondheid als

Kennisverslag: Havinga, H. & Hijlkema,
W. (2012). Arbeidsbeperkten in de WW:

‘matig’ of ‘slecht’38. Onder deze personen blijft de arbeidsparticipatie sterk achter bij die van

wat beïnvloedt hun zoektocht naar werk?

mensen met vergelijkbare aandoeningen, die hun gezondheid ‘goed’ of ‘zeer goed’ vinden39.

In: UWV Kennisverslag 2012-3 (pp. 19-24).

Een als slecht ervaren gezondheid kan het vinden van werk dus in de weg staan. Dit is

Amsterdam: UWV Kenniscentrum.

bekend bij de meeste professionals. Toch is er geen systematische of structurele aandacht

39 - Rijssen, J. van & Deursen, C. van (2012).
In: Versantvoort M. & Echtelt, P. van (red.)

voor de gezondheidsbeleving en zijn professionals er niet altijd alert op. Wel hebben velen

Belemmerd aan het werk. Trendrapportage

hun eigen manier om gezondheidsbeleving aan te pakken. Anderen zetten onbewust

ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheid en

bepaalde interventies in. Een handreiking of richtlijn die eenduidigheid kan geven, ontbrak

arbeidsdeelname personen met gezond-

tot voor kort echter.

heidsbeperkingen (pp. 174-194). Den Haag:
Sociaal en Cultureel Planbureau; Kenniscentrum UWV (2011). UWV Kennisverslag

Om deze leemte op te vullen, werkten werkcoaches van UWV die WW-klanten begeleiden en

2011-2. Amsterdam: UWV; Kenniscentrum

klantmanagers van gemeenten die met WWB-klanten werken, mee aan interviews en een

UWV (2009). UWV Kwartaalverkenning
2009-1. Amsterdam: UWV.

pilot. Daarmee kwam de ‘Aanpak Gezondheidsbeleving’ tot stand, bedoeld voor toepassing
door hun eigen beroepsgroepen40. De Aanpak bestaat uit drie onderdelen: ten eerste een

40 - De ‘Aanpak Gezondheidsbeleving’ is

indeling in gedragstypen, ten tweede een overzicht van achterliggende mechanismen en

ontwikkeld door AStri Beleidsonderzoek

ten derde bijbehorende interventies. In dit artikel beschrijven we deze onderdelen en we

en -advies in samenwerking met Radar
Advies en met subsidie van UWV. Tenzij
anders vermeld, komt de informatie in dit
artikel uit het eindrapport van dat onderzoek: Reijenga, F., Veldhuis, V., Levita, B.
de & Nijhof, W. (2012). Ontwikkelen aanpak
gezondheidsbeleving. Een aanpak voor

schetsen de eerste ervaringen uit de praktijk. Daartoe gaan we in op:
-	de voor de professional meest behulpzame indeling in gedragstypen met betrekking tot
werkhervatting belemmerende problematiek in de gezondheidsbeleving;
-	de mechanismen achter de belemmerende gezondheidsbeleving;
-	de interventies die professionals tijdens gesprekken met de klant inzetten of meegeven

werkcoaches en klantmanagers. Leiden:

in de vorm van huiswerkopdrachten. Hiermee kunnen zij – via een omkering van de

AStri Beleidsonderzoek en –advies/Radar

mechanismen – een verandering in gezondheidsbeleving teweegbrengen;

Advies.

		

- de ervaringen van professionals met de Aanpak en kansen voor toekomstig gebruik.

Het frame
Werkcoaches en klantmanagers kunnen de Aanpak Gezondheidsbeleving vanaf het eerste
contact met de klant inzetten. Tijdens dat eerste contact gaat de professional na wat de
situatie van de klant is, ondersteund door de Aanpak. Aan de hand van de gedragstypering
en onderliggende mechanismen zet hij tijdens het gesprek de eerste interventie in.
Doorgaans houdt dit vooral in dat hij de klant uitleg geeft en hem zo bewust probeert

41 - In dit artikel gaan we niet in op de
doorverwijsmogelijkheden. Zie daarvoor:
Reijenga et al. (2012, complete verwijzing,

te maken van de belemmerende werking van de gezondheidsbeleving. Vervolgens kiest
de professional de best passende interventie. Deze oefening of opdracht kan tevens een

zie noot 3), bijvoorbeeld pagina 18, 23,

voorbereiding zijn op eventuele huiswerkopdrachten. Ook geeft de Aanpak mogelijkheden

29 en 33.

aan voor doorverwijzing naar een specialist of andere deskundige41.
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Gedragstypen
De Aanpak Gezondheidsbeleving bevat een gedragstypologie die is bedoeld
om de professional te ondersteunen in het herkennen van een belemmerende
gezondheidsbeleving. Bovendien geeft de typologie richting aan het handelen. Het
onderscheiden van gedragstypen moet dus geen geïsoleerd doel zijn. De typologie is
een gedragstypering van op zich normaal gedrag. De problemen ontstaan doordat
dit gedrag langer aanhoudt dan nodig is en daardoor de arbeidsparticipatie belemmert.
De klant is als het ware vast komen te zitten in een gedragspatroon. De gedragstypen
42 - Deze indeling vindt haar oorsprong

sluiten elkaar niet uit. De Aanpak benoemt vier gedragstypen42:

in de typologie van Gilde Re-integratie.
Zie: Duinkerken, G. & Graafland, H.
(2010). Kennisproduct Gilde Re-integratie.

1 zich slachtoffer voelen van de gezondheidssituatie;

Negatieve gezondheidsbeleving. Verkregen

2 acteren op onverwerkt gezondheidsverlies;

op 21 augustus 2012 van http://www.

3 handelen vanuit angst voor de ervaren kwetsbare gezondheid;

gildenetwerk.nl/page3/files/page3-

4 het onvoldoende bewaken van de grenzen van de gezondheidstoestand.

negatieve-gezondheidsbeleving.pdf.
De typologie van Gilde Re-integratie
is na interviews en een pilot onder

We benadrukken dat het in de Aanpak Gezondheidsbeleving gaat om problematiek waarbij

werkcoaches en klantmanagers

de beleving van de gezondheid afwijkt van de geobjectiveerde of ‘feitelijke’ gezondheid,

aangepast tot wat in voorliggend

zodanig dat deze afwijking terugkeer naar werk belemmert. Als een klant onder meerdere

artikel staat beschreven.

typen valt, kiest de professional voor het gedragstype dat het beste aansluit bij de doelen
ten aanzien van werkhervatting.
Mechanismen
Bij elk gedragstype ligt een ander mechanisme ten grondslag aan de belemmerende
werking van de gezondheidsbeleving. Kennis van de achterliggende mechanismen biedt de
professional aangrijpingspunten voor interventies. Deze kunnen helpen het mechanisme
terug te draaien of iemand te leren er tegenwicht aan te bieden. Alle interventies beogen
een gedragsverandering bij de klant te realiseren. Dat gebeurt door hem te activeren en
hem aan te moedigen om initiatieven te nemen en door zijn zelfredzaamheid te stimuleren.
Interventies
Voor ieder onderscheiden gedragstype geeft de Aanpak Gezondheidsbeleving – aansluitend
op de mechanismen – interventies aan. Het gaat om interventies die professionals tijdens
een gesprek met de klant kunnen inzetten en om huiswerkopdrachten. Daarbij is het
wel noodzakelijk dat degene die de Aanpak toepast, kennis heeft van een coachende
begeleidingsstijl. Reflecties en coachende gesprekstechnieken nemen namelijk een
belangrijke plaats in.
Tabel 5.1 geeft een overzicht van de interventies per gedragstype, inclusief enkele concrete
voorbeelden van interventies tijdens het gesprek en van huiswerkopdrachten. In de
volgende paragrafen gaan we hier verder op in.
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Tabel 5.1

Samenhang: gedrag, mechanisme en interventie

Gedragstype gezondheidsbeleving

Mechanisme achter
gezondheidsbeleving

Werking interventies op
mechanisme

Voorbeelden van interventies tijdens gesprek met
klant

Voorbeelden van interventies als oefening

(I) Het slachtoffer:
slachtoffer van gezondheidssituatie (zie 5.3)

Zoekt oorzaken buiten
zichzelf, voelt zich niet
in staat te veranderen,
neemt geen verantwoordelijkheid, onmacht
Vastgelopen in rouwproces, kan de regie over het
leven niet terugnemen

Slachtofferrol doorbreken,
verantwoordelijkheid
leren nemen

De Acht van slachtoffer
zijn en verantwoordelijkheid nemen

Successen benoemen,
netwerktekening, netwerk
inschakelen

Situatie erkennen,
rouwverwerking, nieuw
perspectief ontwikkelen

Rouw benoemen, rouwverwerkingsproces doornemen m.b.v. rouwcurve

(III) De ernstige piekeraar:
bang vanwege kwetsbare
gezondheid (zie 5.5)

Geremd door angsten, ziet
overal problemen, inactief

G-schema, angsten
benoemen

(IV) De tomeloze optimist:
grenzen van gezondheidstoestand onvoldoende
bewaken (zie 5.6)

Gebrekkig zelfinzicht, wil
te veel aanpakken, te behulpzaam naar anderen,
overbelast

Realistisch kader ontwikkelen, vicieuze cirkel van
angst doorbreken, piekeren/nadenken doceren
Zelfinzicht, grenzen
aanvoelen/accepteren/bewaken, eerst voor zichzelf
zorgen en dan pas voor
anderen

Boodschappenlijstjes met
zaken om afscheid van
te nemen en te verwelkomen, dagboek met
lichtpuntjes, activiteiten
ondernemen
‘Omdenken’, piekerstop,
piekerkwartier

(II) De vastgelopen
rouwer:
onverwerkt gezondheidsverlies (zie 5.4)

Weegschaalmetafoor,
inzicht in redenen om
grenzen te overschrijden

Valkuilen en hulpmiddelen
benoemen, randvoorwaarden voor werk benoemen,
nadenken voordat men ‘ja’
zegt en leren ‘nee’ zeggen

Het slachtoffer
Het eerste gedragstype bestaat uit personen die zich slachtoffer voelen van hun
gezondheidssituatie en vastzitten in die rol. Zij zoeken in hun gezondheid een legitimatie
van de situatie waarin zij zich bevinden. In het gesprek leggen zij vaak de nadruk op de
bewijsvoering voor hun slechte gezondheid. Ook gevoelens van onmacht horen bij dit
gedragstype.
Mechanismen
Deze klanten zitten dikwijls in een vicieuze cirkel waarin zij blijven doen wat zij altijd
hebben gedaan. Onbewust ‘belonen’ anderen (zoals familie, vrienden, hulpverleners) het
gedrag, waardoor de problematiek in stand blijft. Zij geven bijvoorbeeld aandacht en nemen
verantwoordelijkheden weg. Aan de vicieuze cirkel ligt vaak een externe ‘locus of control’
43 - Wallston, K.A., Wallston, B.S., Smith,

ten grondslag; de klant zoekt de oorzaken van wat hem overkomt niet bij zichzelf (interne

S. & Dobbins, C.J. (1987). Perceived Control

locus), maar juist buiten zichzelf (externe locus)43. Hij voelt zich daardoor niet in staat de

and Health. Current Psychological Research
& Reviews, 6 (1), 5-25.

eigen situatie te veranderen en neemt daarvoor dan ook weinig verantwoordelijkheid.
Interventies
Het doel van interventies bij de klant die zich slachtoffer voelt, is het doorbreken van de
vicieuze cirkel van slachtoffer zijn. De interventies moeten een interne ‘locus of control’
bewerkstelligen. Het is de bedoeling de rol van de klant te verleggen naar een rol van meer
verantwoordelijkheid voor het eigen handelen. De belangrijkste taak van de professional
is de klant inzicht te geven in het mechanisme achter het gedrag. Pas als een klant zijn

42

44 - Zie: Van Harte & Lingsma. Verkregen

eigen gedrag (h)erkent, is het mogelijk om dat te veranderen. De ‘Acht van slachtoffer

op 21 augustus 2012 van www.h-l.nl/exper-

zijn of verantwoordelijkheid nemen’44 (zie box 5.1) is hierbij een goed hulpmiddel.

tises/je_eigen_leider:_cirkel_van_8/953/.

Het model bestaat uit een cirkel van slachtoffer zijn en een aangrenzende cirkel van
verantwoordelijkheid nemen. Via de Acht kan de klant leren hoe hij zich meer op het heden

45 - We geven hier per klanttype slechts

dan op het verleden kan richten, en hoe hij de focus kan verleggen van problemen die werk

enkele voorbeelden. De volledige set aan

belemmeren naar mogelijkheden tot werken45. De Aanpak Gezondheidsbeleving bevat een

interventies is te vinden in Reijenga et al.
(2012) (complete verwijzing, zie noot 3).

toelichting op de Acht, evenals oefeningen en huiswerkopdrachten die hierbij aansluiten
(zie ook tabel 5.1). Een voorbeeld is het benoemen van dingen die wel goed zijn gegaan of
wel lukken, ondanks de gezondheidsproblemen. Ook het in kaart brengen van het eigen
sociale netwerk is nuttig; zo krijgt de klant inzicht in de invloed van sociale relaties.

Box 5.1
De ‘Acht van slachtoffer zijn of verantwoordelijkheid nemen’46

46 - Bron: Van Harte & Lingsma. Verkregen

het besef invloed te hebben

op 21 augustus 2012 van http://www.h-l.
nl/content_assets/Cirkel procent20van
procent208.pdf.

krachtbronnen

hier en nu

leider zijn
denken in mogelijkheden
leef je droom

creatief en adequaat gedrag

acceptatie van de realiteit
situatie met
een storing

inadequaat gedrag

vergelijking met eerdere
ervaringen of ideaal

slachtoffer zijn
denken in problemen
droom je leven

beoordeling/ veroordeling

verzet, opgeven van

(automatisme)

leiderschap

het gevoel geen invloed te hebben
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De vastgelopen rouwer
Het tweede gedragstype is de groep met onverwerkt gezondheidsverlies. Deze mensen
hebben te maken gehad met gezondheidsverlies, maar nog niet alle stappen doorlopen die
gebruikelijk zijn bij het bijbehorende rouwproces.
Mechanismen
Onverwerkt gezondheidsverlies en vastzitten in het rouwproces vertaalt zich bijvoorbeeld in
overmatig stilstaan bij wat je niet meer kunt. Ook is er sprake van een onduidelijk zelfbeeld
en het onvermogen zich een beeld te vormen van de mogelijkheden tot werken. Dit kan
klanten belemmeren om de regie over het eigen leven terug te nemen en het werk te
hervatten. Om door te kunnen gaan, moeten ze eerst afscheid nemen van het verleden en
hun huidige leven ‘opnieuw uitvinden’.
Interventies
Interventies dienen zich te richten op het verwerken van de rouw over het verlies van
gezondheid. Een eerste stap is het (h)erkennen en benoemen van rouw. De professional
kan vervolgens met de klant bespreken wat dit met hem doet en inzicht geven in de
gebruikelijke stappen van het rouwproces. Dit inzicht kan helpen in de verwerking van het
verlies. Daardoor ontstaat er langzamerhand meer ruimte om naar de toekomst te kijken.
47 - Kübler-Ross, E. & Kessler, D. (2005).

De rouwcurve van Kübler-Ross47 (zie box 5.2) is een handig hulpmiddel om het rouwproces

On grief and grieving: Finding the meaning

uit te leggen. De curve laat het verloop van veranderingen bij verlies zien. De klant kan een

through the five stages of loss. New York:
Scribner.

afbeelding van de curve mee naar huis krijgen om er nog eens naar te kijken.
Als het rouwproces en de plaats waar hij zich daarbinnen bevindt de klant duidelijk zijn,
kan de professional overstappen op oefeningen. Een voorbeeld is het maken van een
‘boodschappenlijstje’ waarop de klant alles opsomt waarvan hij afscheid wil nemen. Deze
lijst legt hij naast een tweede waarop de dingen staan die hij verwelkomt. In het verlengde
hiervan kan de professional vragen om als huiswerk een dagboekje met lichtpuntjes bij te
houden. Ook het inplannen van tijd voor (fysieke) activiteiten, praten met mensen die steun
bieden en idealen op een rij zetten, zijn mogelijke huiswerkopdrachten.

Box 5.2
De rouwcurve van Kübler-Ross48
48 - Naar Elisabeth Kübler-Ross.
Bron: Reijenga et al. (2012) (complete

schok

integratie & doorgaan

verwijzing, zie noot 3).
boosheid
acceptatie

onderhandelen

de put

verlies

afnemende stress, groei
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De ernstige piekeraar
Angsten en piekergedachten bepalen het gedrag van klanten die bang zijn vanwege hun
kwetsbare gezondheid, het derde type. Zij neigen ertoe overal beren op de weg te zien en
vinden het glas eerder half leeg dan half vol. Nadenken slokt een groot deel van hun tijd op.
Mechanismen
Klanten met angst voor hun kwetsbare gezondheid remmen veranderingen af en zijn
huiverig om uitdagingen aan te gaan. Zij denken vaak minder aan te kunnen dan andere
mensen. Hun angsten kunnen een eigen leven gaan leiden. Deze groep heeft er dus baat bij
angsten onder ogen te leren zien en zich te laten leiden door wensen en mogelijkheden.
Interventies
Klanten met angsten hebben hulp nodig bij het ordenen, duiden en relativeren van de
problemen en de onmogelijkheden die ze ervaren. Bewustwording is erg belangrijk.
Het ‘G-schema’ biedt hierbij ondersteuning (zie box 5.3). In dit schema draait het om
gebeurtenissen die automatisch belemmerende gedachten oproepen, waaruit dan weer
bepaalde gevoelens en gedragingen voortkomen. Vervolgens helpt het schema in te zien
hoe de belemmerende reeks van gedachten, gevoelens en gedragingen in een behulpzame
reeks te veranderen is. Uiteraard moet de professional hierbij niet in de schoenen van een
psycholoog of psychotherapeut gaan staan (zie ook box 5.4). Het G-schema dient alleen om
de angst in beeld te krijgen die gerelateerd is aan gezondheidsbeleving en werken.
49 - Zie bijvoorbeeld: Gunster, B. (2010).

Als er eenmaal inzicht is, verplaatst het accent van de interventies zich voornamelijk naar

Ja-maar... Omdenken. Kijk-denk-creëer.

‘omdenken’49. Via deze techniek leert de klant de stap te maken van ‘ja-maar’ naar ‘ja-en’,

Utrecht: A.W. Bruna Uitgevers B.V..
50 - Zie bijvoorbeeld: Hermans, D., Eelen,

oftewel: het is wat het is en dat biedt nieuwe mogelijkheden. Net als het G-schema komen

P. & Orlemans, H. (2007). Inleiding tot de

ook de principes van omdenken uit de cognitieve gedragstherapie50. Mogelijke andere (meer

gedragstherapie. Houten: Bohn Stafleu

laagdrempelige) interventies zijn de ‘piekerstop’ en het ‘piekerkwartier’. De piekerstop is een

Van Loghum; Korrelboom, K. & Broeke,

manier om het piekeren te doorbreken en in het hier en nu te stappen. De klant gaat de zin-

E. ten (2004). Geïntegreerde Cognitieve
Gedragstherapie. Handboek voor theorie en
praktijk. Bussum: Uitgeverij Coutinho.

tuigen zien, horen en voelen langs en benoemt hardop per zintuig vijf waarnemingen. Het
piekerkwartier houdt in dat de klant paal en perk stelt aan het nadenken. Dat doet hij door
één of twee keer per dag een kwartier te reserveren voor ongegeneerd piekeren. Alle piekergedachten die op andere momenten van de dag opkomen, ‘bewaart’ hij voor dat kwartier.

Box 5.3
De basis van het G-schema51
gedachten
51 - Bron: Centrum Cognitieve Gedragstherapie. Verkregen op 21 augustus 2012
van ccgt.nl.

gevoelens

gedrag
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Box 5.4
Schoenmaker blijf bij je leest
Bij de ‘ernstige piekeraar’ (het derde type) is

altijd om kleine stapjes. De interventies

het van belang dat de professional niet op

zijn zo vormgegeven dat een medische,

de stoel gaat zitten van een psycholoog of

psychologische of therapeutische

therapeut. Maar dat geldt net zo goed

achtergrond niet nodig is. Veelal gaat het

bij het toepassen van de gehele Aanpak

namelijk om ‘zelfhulpinterventies’, die

Gezondheidsbeleving. Het inzicht in de

uitgaan van principes uit de cognitieve

mechanismen en het overzicht van

gedragstherapie. Overal op internet is

interventies zijn bedoeld voor toepassing

informatie over deze zelfhulpinterventies

in de context van bevordering van arbeids

te vinden. Bovendien wijst de Aanpak

participatie. Toepassingen moeten gericht

Gezondheidsbeleving op de mogelijkheden

zijn op het verkleinen van de afstand

tot doorverwijzing indien de problematiek

tot de arbeidsmarkt; andere doelen zijn

het onderdeel arbeidsparticipatie overstijgt,

niet geoorloofd. Bovendien gaat het

of de professional daarover twijfelt.

De tomeloze optimist
Het vierde type, de groep klanten die de grenzen van hun gezondheidstoestand
onvoldoende bewaakt, is vaak té positief ingesteld. Zij overschatten het eigen kunnen
en de eigen gezondheid. Dit gedragstype wijkt af van de eerdere drie in de zin dat
hier geen sprake is van een als negatief ervaren gezondheid. Er is juist een te positieve
gezondheidsbeleving die (duurzame) werkhervatting belemmert.
Mechanismen
Deze klanten hebben vaak een irreëel beeld van hun mogelijkheden en capaciteiten,
waardoor ze alles aanpakken en alles doen wat anderen van hen vragen. Ze negeren dan
hun eigen gezondheidsgrenzen en beperkingen, met overbelasting als gevolg. Dat leidt tot
teleurstellingen en frustraties, en beperkt de kansen om werk te vinden of te behouden.
Interventies
Bij klanten die hun eigen gezondheidsgrenzen niet kennen, is het vooral van belang dat zij
zelfinzicht krijgen. Zij moeten hun eigen grenzen en beperkingen beter leren bepalen en
accepteren. Vervolgens is het van belang dat zij hun grenzen niet blijven negeren, maar ze
voor zichzelf gaan respecteren en ze gaan aangeven aan anderen. Zij moeten de balans
tussen inspanning en ontspanning terugvinden om toekomstige overbelasting te beperken.
52 - Deze metafoor is later bedacht

De weegschaalmetafoor52 is een middel om dit te visualiseren. Deze maakt de balans tussen

en is niet opgenomen in de Aanpak

draaglast en draagkracht inzichtelijk (zie box 5.5). Ook kan de professional de klant helpen

Gezondheidsbeleving van Reijenga et al.
(2012).

erachter te komen waar het aan ligt dat hij zijn grenzen niet respecteert. Daarna kan een
interventie zijn om gezamenlijk te kijken naar valkuilen bij het zoeken naar en behouden van
werk. Vervolgens kan de professional van daaruit met de klant opletpunten inventariseren,
en mogelijkheden om om hulp te vragen. Ook kunnen oefeningen zinvol zijn in time
management, denkpauze nemen voor je ‘ja’ zegt en nee zeggen. Dit kan tijdens het gesprek
of als huiswerkopdracht.
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Box 5.5
De weegschaalmetafoor53
53 - Bron: Kwaliteitsbureau NVAB (2007).
Richtlijn Handelen van de bedrijfsarts bij

	
  

werkenden met psychische problemen.
Zaandam: Drukkerij Kwak & Van Daalen.
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Ervaringen van professionals en kansen voor de toekomst
In deze paragraaf gaan we eerst in op de ervaringen van werkcoaches en klantmanagers
met de Aanpak Gezondheidsbeleving. Ook laten we UWV-professionals die met andere
klantgroepen werken aan het woord over de toepasbaarheid van de Aanpak. Ten slotte
belichten we de kansen die er liggen voor de Aanpak.
Van tekentafel naar praktijk
Hoewel de ontwikkeling en eerste evaluatie van de Aanpak Gezondheidsbeleving op

54 - De Aanpak Gezondheidsbeleving

kleine schaal plaatsvond54, bleek duidelijk dat de Aanpak waardevol is voor de praktijk. De

is tot op heden op kleine schaal getest

meerderheid van de professionals is positief. Zij geven aan dat zij zich door het gebruik

onder 24 WW- en WWB-klanten door
zes klantmanagers van gemeenten en

bewuster zijn van de belemmerende rol die de gezondheidsbeleving kan spelen bij

vijf werkcoaches van UWV. Dit is een

terugkeer naar werk. Zij vinden de Aanpak een goed hulpmiddel om een belemmerende

eerste stap in de ontwikkeling van

gezondheidsbeleving te kunnen herkennen. Ook leidt het gebruik van de gedragstypologie

de Aanpak. Het is aan te bevelen dat

tot extra inzichten. De professional begrijpt beter wat een klant motiveert en wat zijn

er vervolgonderzoek plaatsvindt om
de Aanpak door te ontwikkelen en te

gedrag bepaalt, waardoor hij tevens anders tegen klanten gaat aankijken. De klantmanagers

onderzoeken op bijvoorbeeld effectiviteit.

en werkcoaches vinden het erg nuttig om klanten huiswerkopdrachten mee te geven; het is
voor klanten een goede stimulans om het heft in eigen hand te nemen. Ook de klanten die
aan de pilot deelnamen, zijn overwegend positief over de aangeboden interventies, aldus de
professionals.
De Aanpak Gezondheidsbeleving wordt momenteel doorontwikkeld tot een bredere
aanpak die klantmanagers kunnen inzetten. Het gaat om een aanpak voor het omgaan met
belemmeringen bij WWB-klanten. Dit gebeurt in het kader van de Impuls Vakmanschap
waarin de Vereniging Nederlandse Gemeenten en Divosa samenwerken aan de

55 - Naar verwachting wordt dit project in

professionalisering en het vakmanschap bij sociale diensten55.

oktober 2012 afgerond. Zie http://www.
divosa.nl/impuls-vakmanschap.

Ondanks hun enthousiasme zien de professionals – vooral de werkcoaches – wel een
belangrijk probleem bij brede toepassing. De Aanpak gaat namelijk uit van de mogelijkheid
tot meervoudig face-to-facecontact. Dit past goed binnen de begeleiding die UWV biedt
aan WW-klanten met een indicatie voor zogeheten ‘intensieve dienstverlening’. Een
groot deel van mensen met een WW-uitkering krijgt deze indicatie echter niet. Als gevolg
van bezuinigingen binnen UWV is voor hen vanaf 2013 persoonlijk contact minder vaak
mogelijk. Zij zullen vooral gebruik gaan maken van online dienstverlening. Onderzoek uit
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56 - Zie bijvoorbeeld Høifødt, R.S., Strøm,

bijvoorbeeld de geestelijke gezondheidszorg56 geeft echter indicaties dat het heel goed

C., Kolstrup, N., Eisemann, M. & Waterloo,

mogelijk is de ontwikkelde aanpak te bewerken tot een aanpak die zich leent voor de online
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Ook groepen professionals die werken met een andere klantpopulatie dan de WW- of WWB-

A review of technology-assisted self-help
and minimal contact therapies for anxiety

populatie vinden de Aanpak Gezondheidsbeleving relevant voor hun praktijk. Verkennende
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for therapeutic efficacy?

van de Dienst Werk en Inkomen van de gemeente Amsterdam adviseren en die werken
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voor de Ziektewet, bevestigen dit. De geïnterviewden herkennen de gedragstypen en
interventies, en geven aan dat zij veel van de interventies ook al los inzetten. Dit wijst op de
bruikbaarheid. Alle geïnterviewden zijn het erover eens dat het bij weinig frequent of zelfs
eenmalig contact met de klant lastig is de Aanpak toe te passen, vooral als het gaat om
terugkoppeling op de huiswerkopdrachten. Toch denken zij dat de Aanpak toepasbaar is op
klanten in de bijstand en de Ziektewet. Ook de beroepsgroep van re-integratiebegeleiders
zou er baat bij kunnen hebben. Tevens lijkt de Aanpak de geïnterviewden een handige
richtlijn voor beginnende verzekeringsartsen en arbeidsdeskundigen. Hij kan bijvoorbeeld
een plaats krijgen in de opleiding.
Pak die winst
Er is veel winst te behalen in de arbeidsparticipatie van klanten met een negatieve
gezondheidsbeleving. De kans op werkhervatting wordt groter bij goede begeleiding,
waarbij professionals hen stimuleren om hun kansen op werk in relatie tot hun gezondheid
anders te bekijken en het heft in eigen handen te nemen. De Aanpak Gezondheidsbeleving
biedt hier mogelijkheden. Hij bestaat niet zozeer uit nieuwe kennis of vernieuwende
interventies; de kracht ervan ligt er vooral in dat hij de professional in het veld van werk en
inkomen bewuster maakt van de invloed van de gezondheidsbeleving. En de Aanpak gaat
een stap verder: hij biedt voor het eerst een gestructureerd kader voor praktijkprofessionals.

