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ZW-arborol
Re-integratietaak UWV
Combinatie rol werkgever en rol arbodienst
Op grond van de Wet SUWI heeft UWV de taak om te bevorderen dat personen die recht hebben op
ziekengeld worden ingeschakeld in het arbeidsproces. Het gaat vooral om degenen die geen werkgever
(meer) hebben, en van wie het inkomen uitsluitend uit ziekengeld bestaat. UWV combineert hier de
rollen van 'werkgever' en 'arbodienst'.

Doelgroep
Specifiek gaat het hier om:
• Zieke werklozen
Sinds 1 mei 2007 heeft een WW-gerechtigde die ziek wordt geen recht op ziekengeld, zo lang
de ziekte nog geen 13 weken heeft geduurd. Hij behoudt in die tijd zijn recht op WW, en ook
de daaraan verbonden verplichtingen, vooral de sollicitatieplicht. Tegelijk wordt hij begeleid in
het kader van de ZW-arborol. Dit maakt afstemming met de re-integratiecoach WW
noodzakelijk. Uitgangspunt is dat de activiteiten die vanuit de WW al worden ondernomen,
worden voortgezet voor zover dat medisch haalbaar is. Zie verder de instructie

• Verzekerden met een zogenoemd fictief dienstverband
(bijvoorbeeld thuiswerker, stagiair, provisiewerker of freelancer)
Zie verder de instructie De fictieve dienstbetrekking.
• Vrijwillig verzekerden voor de Ziektewet
UWV voert ook voor de vrijwillig verzekerde voor de ZW de arborol uit. In artikel 72 ZW is
geregeld dat nagenoeg alle rechten en verplichtingen die voor verplicht verzekerden gelden,
ook van toepassing zijn op de vrijwillig verzekerden.
Zie verder de instructie Vrijwillige ziekengeldverzekering.
• Einde-dienstverbanders (werknemers die ziek uit dienst gaan)
Een werknemer die ziek is als zijn dienstverband eindigt, heeft aansluitend recht op
ziekengeld.
Is hij op dat moment langer dan 6 weken ziek, dan dient hij bij zijn eerste contact met het
ZW-arbo-team het re-integratieverslag in, dat hij samen met zijn werkgever heeft opgesteld.
Het ZW-arbo-team zet de re-integratieactiviteiten voort en beoordeelt de activiteiten die de
werkgever en de werknemer hebben ontplooid. Een negatief oordeel kan leiden tot het
opleggen van een maatregel of tot het verhalen van (een deel van) het ziekengeld op de
voormalige werkgever.
Zie verder de instructie Einde dienstbetrekking.
• Uitzendkrachten ingedeeld in fase A, 1, 2 of wettelijk regime
(dat wil zeggen zonder een dienstverband met het uitzendbureau)
Zie verder de instructie
NB:

Werkgever mogelijk wel op achtergrond aanwezig
De verzekerde heeft geen werkgever (meer). Wel kan een voormalige werkgever of
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opdrachtgever nog op de achtergrond aanwezig zijn (zoals het uitzendbureau, de
werkgever van een oproepkracht of een einde-dienstverbander).
Geen ziekengeld, mogelijk toch arborol
Als er wel recht is op ziekengeld, maar dit niet wordt uitgekeerd op grond van
bijvoorbeeld artikel 45 ZW, heeft UWV op grond van de Wet SUWI toch de arborol. Het
uitvoeren van de arborol heeft hier echter alleen zin als de verzekerde dit uitdrukkelijk
wenst en eraan meewerkt.

(instructie gebaseerd op de Regeling procesgang eerste en tweede ziektejaar voor vangnetters zonder
werkgever).

Profielkenmerken doelgroep
Vangnetters zonder werkgever hebben een grotere kans dan gemiddeld op langdurige
arbeidsongeschiktheid. Uit deze groep komt ongeveer de helft van het totale aantal WIA-aanvragen
voort.
Op basis van de bij langdurig zieke vangnetters zonder werkgever te onderscheiden kenmerken heeft
beleids- en onderzoeksbureau Astri in 2011 6 profielen opgesteld.
Zie lijst Profielkenmerken.
(het onderzoek van Astri is Ais Of te downloaden als je vrije internettoegang hebt)

Re-integratietaken UWV, afwijkende omstandigheden
Bij gezamenlijke re-integratie UWV en werkgever
Bij samenloop van re-integratietaken tussen UWV en andere partijen heeft elke partij een reintegratietaak. Onderling moet afgestemd worden hoe de re-integratie ingezet wordt. De partij die het
meeste belang heeft, moet daarbij het initiatief nemen (artikel 30a SUWI/artikel 7: 658a BW).

Bij samenloopgevallen met aanvullend WW-recht
Bij samenloop (bijvoorbeeld bij ziekte van een parttime werknemer met een aanvullend WW-recht op
basis van urenverlies) kan er re-integratieverantwoordelijkheid voor UWV, hier het ZW-arboteam,
bestaan naast die van de werkgever. In die gevallen moeten UWV en werkgever in onderling overleg
vaststellen wie welke activiteiten ontplooit. UWV doet niet mee aan deelfinanciering, omdat UWV haar
eigen inkoopovereenkomsten heeft. Wel kan UWV naast het traject van de werkgever, in overleg, een
aanvullend traject of ander instrument inzetten.
Ook moet van te voren worden afgesproken hoe de eventuele inkomsten uit arbeid van de werknemer
worden gekort op loon en/of uitkering.
Voor de afspraken over de inkomsten is bepalend dankzij wiens inspanningen deze inkomsten worden
gegenereerd:
• Heeft de werkgever een baan geregeld voor de werknemer, dan kort hij de inkomsten op het
loon
• Heeft UWV een baan geregeld, dan kort UWV de inkomsten op de uitkering.
• Heeft de werknemer een andere baan zelf gevonden of betrof het gezamenlijke inspanningen,
dan kunnen de inkomsten deels op het loon, deels op de uitkering worden gekort.
Zowel UWV als de werkgever blijft verantwoordelijk voor de re-integratie, en de werknemer kan beide
op die verantwoordelijkheid aanspreken.
Als in deze situatie naar aanleiding van een aanvraag voor verkorte wachttijd een IVA-uitkering is
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toegekend, heeft de werkgever geen verplichting meer tot re-integratie. Ondanks dat het ziekengeld
wel nog wordt doorbetaald tot aan einde wachttijd, hoeft ook het arboteam geen re-integratieinspanningen (meer) te leveren.

Bij samenloop ao-uitkering en ziekengeld o.g.v. 29B ZW
Gaat het om een zieke werknemer met werkgever, die een WAO-, Wajong- of WIA-uitkering heeft én
ziekengeld op basis van 29B ZW, hebben UWV en de werkgever een gezamenlijke reintegratieverantwoordelijkheid. Alleen heeft UWV hier geen arborol op basis van de Ziektewet, maar is
er wel een re-integratietaak vanuit de WAO-, Wajong- of WIA-uitkering. Die taak is dan ook belegd bij
het WERKbedrijf (zie Re-integratietaken werkgever versus UWV in onderdeel No-riskpolis).

Bij samenloop met langdurige WW met restuitkering bij volledige hervatting
Per 1 januari 2011 is geregeld dat UWV geen re-integratieverplichtingen heeft ten aanzien van de
langdurig werkloze die voor het volledig aantal uren in werk heeft hervat, maar die vanwege lagere
inkomsten nog een resterende WW-uitkering ontvangt.
Als deze werknemer ziek wordt, wordt na 13 weken de WW-uitkering omgezet in ziekengeld. Zowel
werkgever als UWV zou in deze situatie re-integratieverplichtingen hebben. Omdat de kans van slagen
bij de eigen werkgever het beste is, vervalt de re-integratieverantwoordelijkheid van UWV bij deze
samenloop. Mocht de werknemer echter (weer) volledig werkloos raken, dan is UWV alsnog
verantwoordelijk voor zijn re-integratie.

Bij einde-dienstverband bij 08,0-werkgever
Als het gaat om een einde-dienstverband bij een overheidswerkgever (O&O) waarbij de ex-werknemer
recht heeft op WW, dan ligt de re-integratieverantwoordelijkheid bij die werkgever zolang het WWrecht bestaat.
Zodra de ex-werknemer zich echter vanuit de WW ziek meldt bij UWV, is de ZW van toepassing:
• Eerste 13 weken ziekte
Omdat in de eerste 13 weken van ziekte zowel de WW als de ZW van toepassing is, heeft de
overheidswerkgever dus ook gewoon nog een wettelijke re-integratietaak. De
overheidswerkgever kan zijn re-integratieactiviteiten dus continueren, tenzij de ziekte van de
ex-werknemer voortzetting van de re-integratieactiviteiten in de weg staat.
Dit houdt dus ook in dat als de overheidswerkgever van mening is dat zijn zieke exwerknemer (met inachtneming van zijn ziekte) te weinig onderneemt in het kader van zijn reintegratie, hij dit bij UWV (Uitkeren) kan melden.
In dezelfde periode geeft UWV invulling aan de arborol in het kader van de ZW.
Daarbij gaat het onder andere om de controle op de ziekmelding en om het opstellen van een
plan van aanpak binnen 8 weken.
• Na de eerste 13 weken ziekte
Na de eerste 13 weken verschuiven de verantwoordelijkheden.
De overheidswerkgever heeft dan formeel geen re-integratieverantwoordelijkheid meer (maar
kan de re-integratieactiviteiten in overleg met de zieke ex-werknemer wel voortzetten).
UWV continueert in deze periode zijn activiteiten in het kader van de arborol, om de
ziekteduur zoveel mogelijk te bekorten.
• Herstel
Als de ex-werknemer van de O&O-werkgever volledig herstelt, vervalt de wettelijke basis
voor zijn uitkering en re-integratie. Het arboteam heeft dan dus geen reintegratieverantwoordelijkheid meer. De ex-werkgever heeft dan echter nog wel reintegratieverplichtingen zolang er nog recht bestaat op WW.
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Arborol en eigenrisicodrager ZW
Als de ERD-ZW verplicht is om ziekengeld te betalen, dan is hij ook verantwoordelijk voor de arborol.
Bij samenloop van ziekengeld, betaald door ERD-ZW met ziekengeld betaald door UWV hebben beiden
een re-integratietaak en moet worden afgestemd. Voor de afspraken over afstemming, zie ook
gezamenlijke re-integratie i.J\v‘,/,/ en werkgever.
Zie voor nadere uitleg over de verantwoordelijkheid van de ERD ZW de wetsuitleg'N,
' ERD ZW.

Arborol en gemeenten
Formeel is UWV per 1 juli 2016 niet meer verantwoordelijk voor het uitvoeren van re-integratietaken
voor de gemeentelijke doelgroep Participatiewet. Het gaat hier om mensen die:
•

wonen in Nederland;

•

ziek uit dienst zijn gegaan en in verband hiermee een uitkering ontvangen van UWV;

•

hebben gewerkt met loonkostensubsidie (LKS), en

•

nog geen 2 jaar het wettelijk minimumloon (WML) hebben verdiend.

De re-integratietaak is voor deze verzekerden aan de gemeente toegekend waar de verzekerde woont.
De gemeente moet hierbij de Regeling procesgang vangnetters gemeentelijke doelgroep Participatiewet
volgen. De gemeente is daardoor eveneens verantwoordelijk voor het opstellen van het RIV bij een
aanvraag WIA.
Voor de werknemer die in het buitenland woont, geldt dat de re-integratietaak niet bij de gemeente ligt
maar bij UWV.
Omdat UWV pas per 1 januari 2017 in staat is om deze doelgroep te onderkennen, wordt vanaf een
ziekteaangifte op of na 1 januari 2017 de verzekerde verwezen naar de gemeente voor zijn reintegratie. Deze verwijzing wordt uitgevoerd door Uitkeren.
UWV blijft voor deze doelgroep wel verantwoordelijk voor het vaststellen van het recht op en de
uitbetaling van het ziekengeld. De verzekerde moet zich aan de rechten en plichten van de Ziektewet
houden. Na het eenmalig vaststellen van de arbeidsongeschiktheid voor het recht op ziekengeld, wordt
de verzekerde niet meer door UWV gemonitord in zijn arbeidsongeschiktheid. Pas bij een Eerstejaars
Ziektewet-beoordeling, een verzoek van de gemeente of een aanvraag WIA wordt de
arbeidsongeschiktheid opnieuw beoordeeld. De verzekerde moet een herstel zowel bij UWV én bij de
gemeente melden.
UWV voert de gebruikelijke RIV-toets uit voor diegenen die ziek uit dienst zijn gegaan. UWV voert geen
deskundigenoordelen uit voor de gemeenten. De verzekerde en gemeente hoeven geen toestemming
aan UWV te vragen voor een proefplaatsing.
Noot: Vanuit het project Participatiewet is een beperking in de groep vangnetters aangebracht die
UWV verwijst naar de gemeente voor de re-integratie. Deze verwijzing is alleen bestemd voor:
•

uitzendkrachten

•

einde dienstverbanders

•

personen met nawerking van art. 46 ZW

Zieke werklozen blijven tot nader bericht onder de re-integratieverantwoordelijkheid van UWV.

Beschut werk
Wanneer tijdens een lopende Ziektewet-uitkering door het advies van UWV de indicatie beschut werk
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wordt verstrekt door de gemeente, dan blijft UWV verantwoordelijk voor de re-integratie. UWV moet
wel in gesprek gaan met de gemeente, omdat daar de verantwoordelijkheid ligt om Beschut werk te
regelen. De gemeente kan een (financiële) tegemoetkoming vragen aan UWV.

Gezamenlijke re-integratie ZW-arboteam en WERKbedrijf
Heeft de vangnetter zonder werkgever ziekengeld en daarnaast een WAO-, Wajong- of WIA-uitkering,
dan bestaat er een gezamenlijke re-integratieverantwoordelijkheid tussen het WERKbedrijf en het
arboteam.
Het arboteam maakt een probleemanalyse en een plan van aanpak. In onderling overleg moet
afgesproken worden wie de re-integratie voortzet of oppakt.
Als WERKbedrijf re-integratie uitvoert
Als is afgesproken dat het WERKbedrijf de re-integratie uitvoert, dan wordt dat vastgelegd in het plan
van aanpak. Zodra bekend is dat er elders een re-integratietraject loopt, moet het arboteam
onderzoeken of, gezien de nieuwe beperkingen, het re-integratietraject nog voortgezet kan worden.
Het ZW-arboteam blijft wel de re-integratie volgen om te kijken of de verzekerde voldoende zijn reintegratieverplichtingen nakomt, om te bepalen in welke mate de verzekerde nog steeds
arbeidsongeschikt is. Als de verzekerde onvoldoende meewerkt aan zijn re-integratie, moet de ZW
beoordelen of hem een maatregel opgelegd moet worden.
Als ZW-arboteam re-integratie uitvoert
Wanneer is afgesproken dat het arboteam verantwoordelijk is voor de re-integratie, pakt de ZW de
arborol volledig op. De ZW meldt aan het WERKbedrijf eventuele gedragingen van de verzekerde die
voor hen van belang zijn.
Zodra de verzekerde hersteld is (verklaard), wordt zijn recht op ziekengeld beëindigd en is alleen het
WERKbedrijf nog verantwoordelijk voor zijn re-integratie.

Doel en middelen arborol
Doelstelling UWV
Met het uitvoeren van de ZW-arborol streeft UWV 3 doelen na:
• Uitstroom uit de uitkering
• Re-integratie in arbeid
•

Volumebeperking van het uitkeringsbedrag

Al vanaf het begin van een re-integratietraject moet het arboteam gelijktijdig aan het bereiken van
deze doelen werken. De focus moet gericht zijn op het aan de slag komen en blijven van de zieke
vangnetter zonder werkgever.
Met de wetswijziging per 1 januari 2013 verandert er niets aan de doelstelling van ZW-arbo. De manier
waarop de doelen verwezenlijkt moeten worden, verandert wel:
• Uitstroom uit de uitkering
Als de verzekerde weer geschikt wordt voor het eigen werk, of als hij na 52 weken in
voldoende mate geschikt is voor algemeen geaccepteerde passende arbeid, eindigt het recht
op ziekengeld. Activiteiten die kunnen leiden tot een hersteldverklaring of een verbetering
van de mogelijkheden waardoor na 52 weken het oordeel 'geschikt voor algemeen
geaccepteerde passende arbeid' aan de orde kan zijn, hebben daarom de voorkeur boven
activiteiten die alleen gericht zijn op re-integratie in ander werk.
• Re-integratie in arbeid
Als de verzekerde niet binnen 104 weken weer geschikt wordt voor het eigen werk, en na 52
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weken ook niet in voldoende mate geschikt zal zijn voor algemeen geaccepteerde passende
arbeid, blijft hij gedurende deze periode recht op ziekengeld houden. De inspanningen worden
gericht op versterking van het arbeidsvermogen én op duurzame werkhervatting, zodat de
verzekerde na respectievelijk 52, of 104 weken, geen beroep hoeft te doen op de WW of de
Wet WIA.
• Volumebeperking uitkeringsbedragen
Zo lang verzekerde ziekengeld ontvangt, is het van belang dat hij zijn resterende
arbeidsvermogen zo snel en zo veel mogelijk benut door passend werk te verrichten. Het loon
dat hij daarmee verdient, komt in mindering op het ziekengeld. De som van de verdiensten
en het aanvullende ziekengeld is altijd hoger dan het ziekengeld alleen, zodat het ook voor de
verzekerde loont om zo veel mogelijk te werken en verdienen.

Middelen ZW-arboteam
Het ZW-arboteam kan een aantal middelen, verdeeld in 4 categorieën, inzetten om de doelen te
bereiken:
Sociaal-medische beoordeling/begeleiding
•

beoordelen of verzekerde weer geschikt is voor het eigen werk of na 52 weken in voldoende

•

volgen en bijsturen van het herstelgedrag

•

mogelijkheden voor arbeid duiden

mate geschikt voor algemeen geaccepteerde passende arbeid

•

sturen op eigen verantwoordelijkheid van de verzekerde en stimuleren eigen initiatief door de
verzekerde

Inzet van re-integratie-instrumenten
•

interventies

•

re-integratiediensten

•

voorzieningen

•

scholing of training

•

traject bij een re-integratiebedrijf

Arbeidsinpassing
•

afspraken over solliciteren

•

bemiddeling naar werk, bijvoorbeeld via een uitzendbureau of bij de ex-werkgever of via

•

proefplaatsing

•

begeleiding bij starten als zelfstandige

convenanten

Handhaving
•

afspraken SMART opstellen

•

de naleving ervan volgen

•

als verzekerde afspraken verwijtbaar niet nakomt aan hem een maatregel (laten) opleggen

Uitvoeren arborol
Ziekteaangifte en overdracht
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Op de backoffice staat de medewerker verzuimbeheersing aan de voorkant van het proces. Hij neemt
telefonisch contact op met de verzekerde die een ziekmelding heeft gedaan.

• de eerste gegevens voor de re-integratiebegeleider over de aard van het laatst verrichte werk;
•

de oorzaak van het ziekteverzuim;

• de arbeidsmogelijkheden van verzekerde;
• de verzuimhistorie;
•

de sociaal-maatschappelijke en financiële context;

•

eventuele eerdere uitkeringen;

• wie de contactpersoon bij het WERKbedrijf is.
Afhankelijk van het profiel van de verzekerde en het soort verzuim wordt de ziekmelding uiterlijk
binnen 4 weken overgedragen aan de frontoffice, tenzij de verzekerde binnen 6 weken na de eerste
arbeidsongeschiktheidsdag hersteld zal zijn.
Zie verder Overdracht Uitkeren ZW naar SMZ.

Probleemverkenning
De re-integratiebegeleider completeert met behulp van de teamondersteuner:
•

de gegevens over de aard van het laatst verrichte werk;

•

de arbeidsmogelijkheden en beperkingen van verzekerde;

•

zijn arbeidsverleden;

•

gevolgde opleidingen;

•

de verzuimhistorie;

•

de sociaal-maatschappelijke en financiële context;

•

eventuele eerdere uitkeringen en re-integratietrajecten.

Probleemanalyse
Als verzekerde ongeschikt is voor het eigen werk stelt de verzekeringsarts, uiterlijk na 6 weken, een
probleemanalyse op als langdurig ziekteverzuim dreigt (bijvoorbeeld als is vastgesteld dat het verzuim
langer dan dertien weken zal duren). In de probleemanalyse geeft de verzekeringsarts de eventuele
mogelijkheden aan om de terugkeer naar arbeid van verzekerde te bevorderen. Hij houdt hierbij
rekening met de verzekeringsgeneeskundige protocollen. Aangegeven wordt:
•

de verwachting dat verzekerde binnen afzienbare tijd hersteld zal zijn voor het eigen werk en
welke acties nodig zijn om het herstel te bevorderen, of

•

in welke mate de verzekerde belastbaar is als herstel in eigen werk niet binnen afzienbare tijd
is te verwachten, en

•

of bemiddeling naar passend werk aan de orde is en binnen welke termijn die kan

•

of er voorzieningen nodig zijn om het herstel te bevorderen;

•

of verzekerde met behulp van een medische interventie naar herstel te leiden is, of zodanig

plaatsvinden, en

belastbaar wordt dat re-integratie mogelijk wordt;

24-5-2020

ZW-arboro I

•

Page 8 of 28

of dat er tijdelijke geen benutbare mogelijkheden zijn; de verzekeringsarts stelt vast wanneer
een nieuwe beoordeling naar de belastbaarheid noodzakelijk is.

Als het voor de verzekeringsarts in dit stadium nog niet mogelijk is om hier uitspraken over te doen,
geeft hij aan waarom niet, en binnen welke termijn dat wel mogelijk is.

Dreigend langdurig ziekteverzuim
Van dreigend langdurig ziekteverzuim is in elk geval sprake als het verzuim langer dan 13 weken
duurt. Voorheen was dit 6 weken, maar per 1 september 2009 is dat gewijzigd naar de verwachting dat
de vangnetter niet binnen 13 weken na de eerste arbeidsongeschiktheidsdag zal herstellen. Dit komt
ook overeen met de definitie van de Stuurgroep Poortwachter:
•

Verzuim met kans op WIA-instroom, of

•

Verzuim waarbij via gerichte medische interventies sneller herstel en werkhervatting kunnen
worden bereikt.

De omschrijving van afwezigheid van dreigend langdurig ziekteverzuim luidt:
De verwachting volledige geschikt voor eigen werk binnen 13 weken, zonder de noodzaak van
medische interventies voor hervatting of bespoediging daarvan.

Geen dreigend langdurig ziekteverzuim
Als de verwachting is dat de verzekerde binnen 13 weken volledig geschikt voor eigen werk zal zijn,
zonder de noodzaak van medische interventies voor hervatting of bespoediging daarvan, hoeft geen
probleemanalyse (en plan van aanpak) te worden gemaakt. Dreigt het verzuim alsnog langdurig te
worden, of wordt de periode van 13 weken alsnog overschreden, dan dient het arboteam zo spoedig
mogelijk wel een probleemanalyse (en plan van aanpak) te maken.

Geen vooruitzicht op re-integratie binnen 104 weken
Als al bij voorbaat wordt vastgesteld dat zowel herstel voor het eigen werk als re-integratie in ander
werk binnen 104 weken uitgesloten moet worden geacht, legt de verzekeringsarts dit oordeel, met
motivering, in de probleemanalyse neer. Er hoeft in dat geval geen plan van aanpak te worden
opgesteld, dit wordt per beschikking bekend gemaakt aan de verzekerde. Wel zal elk half jaar gekeken
moeten worden of herstel voor eigen werk of re-integratie naar ander werk nog steeds uitgesloten is.
De verzekeringsarts kan, als aan alle voorwaarden wordt voldaan, de verzekerde adviseren om een
WIA-aanvraag in te dienen met een beroep op een verkorte wachttijd. Zie verder Verkorte wachti:iju

Na einde dienstverband nieuwe probleemanalyse
De werknemer die na het einde van zijn dienstverband aanspraak maakt op ziekengeld, verstrekt aan
UWV het re-integratieverslag dat hij samen met zijn werkgever heeft opgesteld. Het arboteam kan
gebruik maken van de informatie uit dit verslag. Voor zover dat past bij de nieuwe situatie kunnen
lopende re-integratieactiviteiten worden voortgezet. Het arboteam stelt echter een nieuwe
probleemanalyse en een nieuw plan van aanpak op. Reden hiervoor is dat de mogelijkheden voor reintegratie voor UWV niet hetzelfde zijn als voor de voormalige werkgever, en de eerder gemaakte
afspraken daardoor niet zonder meer kunnen worden overgenomen. Een andere reden is dat het plan
van aanpak van de werkgever en de werknemer een aanvulling is op de arbeidsovereenkomst. Als de
arbeidsovereenkomst verbroken is, geldt ook het plan van aanpak niet meer. Het nieuwe plan van
aanpak dat UWV in overleg met verzekerde opstelt, is gebaseerd op de Ziektewet. Het is geen
overeenkomst, maar een beslissing. Die beslissing is vatbaar voor bezwaar, en vormt de basis voor
eventuele handhaving.

Plan van aanpak
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Opstellen in samenspraak met klant
Aan de hand van de probleemverkenning en de probleemanalyse stelt de re-integratiebegeleider, of de
arbeidsdeskundige op verzoek van de re-integratiebegeleider, in samenspraak met verzekerde een plan
van aanpak op.
Hij legt vast wat het voorlopige doel van de re-integratie is, met welke activiteiten dit doel kan worden
bereikt, en in welke stappen dat zal gebeuren. Hij houdt daarbij rekening met mogelijkheden voor de
vangnetter om te hervatten in eigen of ander passend werk bij de ex-werkgever of bij een
uitzendbureau.
• Actieve houding van klant verwacht
De re-integratiebegeleider/arbeidsdeskundige wijst de verzekerde op wat de wijziging van het
ZW-criterium na 52 weken arbeidsongeschiktheid voor hem inhoudt, en op de gevolgen
daarvan voor zijn recht op ziekengeld. Zo nodig houdt de reintegratiebegeleider/arbeidsdeskundige daarmee alvast rekening bij het vaststellen van het
einddoel.
Van de verzekerde wordt een actieve houding verwacht als het gaat om bevorderen van
herstel, zoeken naar werk en het meewerken aan het plan van aanpak. De reintegratiebegeleider/arbeidsdeskundige wijst de verzekerde erop dat werken leidt tot hogere
inkomsten en dat bij het niet nakomen van afspraken of een inactieve houding een maatregel
kan volgen.
• Ook als nog geen re-integratie mogelijk is
Het plan van aanpak wordt ook opgesteld als er op dat moment nog geen reintegratieactiviteiten mogelijk zijn, of als er nog onvoldoende informatie beschikbaar is om tot
een adequaat plan te komen. In alle gevallen vindt overleg met verzekerde plaats, en er
worden in het plan SMART-afspraken en een vervolgafspraak met verzekerde vastgelegd.
• Nog niet tot arbeid in staat; geen re-integratieactiviteiten
Als verzekerde niet meer geschikt wordt voor het eigen werk, en hij is ook nog niet in staat
om passend ander werk te verrichten, en hij kan evenmin deelnemen aan reintegratieactiviteiten, dan kan er aan het plan van aanpak voorlopig geen invulling worden
gegeven.
• Alleen uitstel PvA als contact nog niet mogelijk is
Als het niet mogelijk is om contact te leggen met verzekerde (bijvoorbeeld doordat hij
verblijft in een instelling) kan het opstellen van het plan van aanpak worden uitgesteld totdat
dit contact wel mogelijk is.

Concretisering plan van aanpak
De afspraken over het bevorderen van het herstel, het zoeken naar werk en het inzetten van reintegratie-instrumenten worden gemaakt met het oog op duurzame werkhervatting volgens het
principe van methodisch re-integreren. Bij het maken van het plan van aanpak is het belangrijk vast te
stellen op welke wijze de verzekerde zo snel mogelijk weer aan de slag kan om een duurzame
werkhervatting te realiseren en om de aanspraak op ziekengeld te verminderen. In eerste instantie is
herstel in eigen werk het doel. Als herstel in eigen werk niet op korte termijn, dat wil zeggen binnen 26
weken, is te verwachten, ligt de focus op hervatting in ander passend werk.
De volgende situaties kunnen zich bij de concretisering van het plan van aanpak voordoen:
• Op redelijk afzienbare termijn herstel in eigen werk
Als bij het opstellen van het plan van aanpak duidelijk is dat verzekerde binnen afzienbare tijd
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autonoom zal herstellen voor het eigen werk, dan moet de verzekerde zich vooral richten op
arbeidsoriëntatie. Zo nodig kan daarvoor ondersteuning worden ingekocht of medische
interventies om herstel te bespoedigen. Als ondersteuning niet nodig is, worden in het plan
van aanpak concrete sollicitatieafspraken vastgelegd.
• Nog geen herstel in eigen werk: geschikt voor ander passend werk
Als verzekerde in staat wordt geacht arbeid te verrichten, maar het is onzeker wanneer en of
hij zal herstellen in eigen werk, dan kan de focus gericht worden op ander passend werk. Dat
is eveneens het geval als de verzekerde niet meer geschikt wordt voor het eigen werk, maar
wel in staat is om arbeid te verrichten en deel te nemen aan re-integratieactiviteiten. Als de
verzekerde daarbij ondersteuning nodig heeft, kan een interventie, re-integratiedienst, IRO of
een re-integratietraject worden ingekocht. Is ondersteuning niet nodig, dan worden
sollicitatieafspraken gemaakt. In het plan van aanpak staan afspraken over het inzetten van
re-integratie-instrumenten in combinatie met het zoeken naar werk.
• Nog niet tot arbeid in staat: kan re-integratieactiviteiten volgen
Als verzekerde nog niet in staat is om passend werk te verrichten, maar wel kan deelnemen
aan re-integratieactiviteiten, wordt de zoekplicht nog niet ingevuld. Voor de korte termijn
worden alleen afspraken gemaakt over de inzet van re-integratie-instrumenten, met als doel
verkleinen van de afstand tot de arbeidsmarkt. Er kan sociale activering ingezet worden om
de afstand tot de arbeidsmarkt te verkleinen, ook kan verzekerde toegestaan worden
vrijwilligerswerk te verrichten. Daarbij wordt een streefdatum afgesproken wanneer hij wel in
staat is om passend werk te verrichten.
• Nog niet tot arbeid in staat: kan geen re-integratieactiviteiten volgen
Als re-integratieactiviteiten richting werk nog niet ingezet kunnen worden wegens ziekte, dan
kan de verzekeringsarts instrumenten inzetten die het herstel bevorderen.
• 1 jaar voor AOW-leeftijd
Als de klant binnen 1 jaar de AOW-leeftijd bereikt, is hij niet verplicht om te solliciteren (zie
vrijstelling hij sollicitatieplicht, 1 jaar voor AOW-leeftijd). In het (gewijzigde) plan van aanpak
moet worden vermeld dat er geen sollicitatieplicht (meer) is. De klant moet bepalen of er
alsnog afspraken worden gemaakt over solliciteren.

Re -integratiedoelen
De elementen die genoemd zijn bij het stappenplan leiden bij het opstellen van het plan van aanpak tot
een van de volgende 5 richtingen om de verschillende re-integratiedoelen te bereiken:
1. Re-integratie gericht op eigen werk bij autonoom herstel
Kenmerkend bij dit doel is dat begeleiding gericht is op (autonoom) herstel in eigen werk binnen
26 weken na de eerste arbeidsongeschiktheidsdag. Verzekerde wordt in staat geacht om op
eigen kracht herstel in zijn eigen werk te kunnen bereiken, eventueel wel met gebruikmaking
van de instrumenten van het WERKbedrijf.
2. Re-integratie gericht op eigen werk bij niet-autonoom herstel
Wordt de verzekerde mogelijk weer geschikt voor het eigen werk binnen 26 weken na de eerste
arbeidsongeschiktheidsdag, maar kan hij vooralsnog niet werken, ook niet in ander, passend
werk, dan is begeleiding gericht op herstel in eigen werk. Als dat nodig is, kunnen medische
interventies worden ingekocht waarbij herstel en het vergroten van de belastbaarheid centraal
staat.
3. Re-integratie gericht op hervatting in ander werk zonder ondersteuning
Kenmerkend is dat re-integratie gericht is op hervatting in ander werk. Daarbij is de verwachting
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dat de verzekerde niet geschikt zal worden voor het eigen werk binnen 26 weken na de eerste
arbeidsongeschiktheidsdag, terwijl er wel arbeidsmogelijkheden zijn voor ander werk. De
verzekerde wordt in staat geacht om op eigen kracht en zonder interventies en/of ingekochte
trajecten, maar eventueel wel met gebruik van re-integratiediensten, in ander werk te kunnen
hervatten, met als uiteindelijk doel volledige arbeidsparticipatie en/of uitstroom uit de ziektewet.
Hoewel de verzekerde in staat wordt geacht zelf ander werk te vinden, kan het arboteam zijn
contacten met bijvoorbeeld uitzendbedrijven aanwenden om re-integratie succesvol af te
ronden. Het volgen van het zoekgedrag dient alle aandacht te krijgen.
4. Re-integratie gericht op hervatting in ander werk met ondersteuning
De verzekerde zal niet geschikt worden voor het eigen werk, maar is wel in staat om passend
ander werk te verrichten en deel te nemen aan re-integratieactiviteiten. Verzekerde zal slechts
met interventies gericht op herstel, en/of met inkoop van een re-integratietraject, en eventueel
met gebruik van re-integratiediensten kunnen terugkeren naar werk met als uiteindelijk doel
volledige arbeidsparticipatie en/of uitstroom uit de ziektewet.
5. (Tijdelijk) geen re-integratie mogelijk door ontbreken benutbare
arbeidsmogelijkheden
Kenmerkend is dat hervatting in eigen werk of ander werk (op korte termijn) niet te verwachten
is. Inzet van interventies of re-integratietrajecten is (tot die tijd) niet zinvol. Het arboteam zal
wel contacten met de verzekerde onderhouden. Zodra er weer benutbare mogelijkheden zijn,
wordt overgestapt op een ander re-integratiedoel.

Re-integratieplan
Als het ZW-arboteam voor de begeleiding een re-integratiebedrijf heeft ingeschakeld, stelt dit bedrijf in
samenspraak met verzekerde een re-integratieplan op volgens het advies van UWV. In het geval van
een Individuele Re-integratieovereenkomst (IRO), waarbij het initiatief van de verzekerde komt, stelt
verzekerde in samenspraak met het re-integratiebedrijf zelf een re-integratieplan op. De rechten en
plichten zoals die in het plan van aanpak zijn neergelegd, worden in het re-integratieplan verder
uitgewerkt. Nadat UWV het plan heeft goedgekeurd en het in de vorm van een beschikking naar
verzekerde heeft gestuurd, gelden de afspraken van het re-integratieplan, ook voor zover deze
afwijken van die van het plan van aanpak.
Bijstelling PvA heeft gevolg voor re-integratieplan
Volgt er na de vaststelling van het re-integratieplan een bijstelling van het plan van aanpak, dan geldt
die bijstelling na overleg met het re-integratiebedrijf ook voor het re-integratieplan. Uitgangspunt is
dat de inhoud van alle documenten blijft gelden totdat deze wordt herzien, en dat bij een
tegenstrijdigheid de inhoud van het laatste document bepalend is.

Re-integratie-instrumenten
Het ZW-arboteam kan diverse re-integratie-instrumenten inzetten. Die inzet is afhankelijk van wat er
nodig is om de zieke vangnetter zo snel mogelijk aan het werk te krijgen, zijn afstand tot de
arbeidsmarkt te verkleinen, zijn kennis en vaardigheden op het gewenste peil te brengen, en zijn
herstel te bevorderen. Interventies zijn gericht zijn op de gezondheid.
Zie verder het aparte wetsuitleg-onderdeel
Sinds 1 juli 2015 kan de ontslagen werknemer van de werkgever een transitievergoeding, ook wel
ontslagvergoeding, ontvangen. Deze vergoeding kan o.a. worden ingezet voor scholing. UWV heeft
wettelijk geen taak, verantwoordelijkheid of zeggenschap bij de inzet van de transitievergoeding. De
vangnetter is wel zoals gebruikelijk verplicht om mee te werken aan voorgeschreven scholing van
UWV.

PvA en RI-plan als beschikking
Het plan van aanpak en de bijstellingen daarop bevatten de afspraken die het ZW-arboteam met
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verzekerde heeft gemaakt over het herstelgedrag, de inzet van re-integratie-instrumenten en de te
ondernemen stappen om tot werkhervatting te komen. De wettelijke rechten en plichten worden
concreet ingevuld, zodat beide partijen weten wat zij van elkaar kunnen verwachten, en elkaar daaraan
kunnen houden. Het plan van aanpak wordt weliswaar in samenspraak met verzekerde opgesteld,
maar het is geen 'overeenkomst': verzekerde hoeft het niet met alle conclusies eens te zijn, en hij
hoeft het plan ook niet te ondertekenen. Eventuele verschillen van mening moeten uitdrukkelijk
worden vermeld, waarbij wordt weergeven op welke wijze daarmee rekening is gehouden, of om welke
reden daaraan is voorbijgegaan. Het plan van aanpak met de bijstellingen daarop is een bindend
document. Het wordt als beschikking aan de verzekerde toegezonden. Deze kan daartegen een
bezwaarschrift indienen, bijvoorbeeld omdat hij het aanbod van UWV onvoldoende vindt, of omdat hij
de aan hem opgelegde verplichtingen te zwaar vindt. Ook het re-integratieplan is een beschikking in de
zin van de Algemene wet bestuursrecht.
Het plan van aanpak, de bijstellingen daarop en het re-integratieplan vormen de basis voor eventuele
handhaving.

Bezwaar PvA heeft geen opschortende werking
Een ingediend bezwaar tegen het plan van aanpak heeft geen opschortende werking. De verzekerde
moet de in het plan van aanpak vermelde verplichtingen, nakomen, en wel vanaf de datum van
ontvangst van de beschikking.
Uitzondering
Als verzekerde echter tegen een bepaalde verplichting bezwaar heeft gemaakt, en onmiddellijke
handhaving van die verplichting is naar het oordeel van UWV niet wenselijk of niet goed mogelijk, dan
kan die verplichting voor de duur van de bezwaartermijn of de bezwaarprocedure worden opgeschort.
Als een dergelijke uitzondering wordt gemaakt, moet die uitdrukkelijk in een bijstelling van het plan
van aanpak worden opgenomen.

Dwangsom bij overschrijden termijn verzoek bijstelling
Als de vangnetter verzoekt om een (bijstelling van het) plan van aanpak of een aanvraag IRO indient,
moet dit verzoek binnen de termijn van 8 weken zijn afgehandeld. Een overschrijding van deze termijn
heeft wettelijke gevolgen. Zie instructie

Verplichtingen verzekerden
De verzekerde krijgt naast ziekengeld passende ondersteuning van UWV bij zijn herstel en bij het
vinden van werk. Van zijn kant moet de verzekerde zich aan verplichtingen houden. Binnen de arborol
zijn de volgende verplichtingen van belang.

Herstelgedrag
Degene die ziekengeld ontvangt, is verplicht zijn mogelijkheden om arbeid te verrichten zo veel
mogelijk in stand te houden en te verbeteren. Hij moet zich onder geneeskundige behandeling stellen
en de aanwijzingen van de behandelend arts opvolgen. Hij mag zijn genezing niet belemmeren, en hij
moet in voldoende mate trachten aanpassing van het werk aan zijn ziekte of gebrek te verkrijgen.
Dit laatste betekent dat hij, ook buiten het strikt medische domein, adequaat herstelgedrag moet
vertonen. Het ZW-arboteam kan hem hierover concrete voorschriften geven. Die voorschriften kunnen
gaan over verandering van leefstijl, het treffen van compenserende maatregelen, gebruiken van
voorzieningen.
Voorwaarde voor het geven van een voorschrift is dat daarvan een positief effect op het herstel of de
re-integratie kan worden verwacht, en dat dit effect in een redelijke verhouding staat tot de inspanning
die van verzekerde wordt gevraagd. Voorschriften kunnen los van, of als deel van het plan van aanpak
worden gegeven.

Passende arbeid
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Per 1 juli 2015 is de definitie Passende arbeid gewijzigd.
Onder passende arbeid wordt, gedurende de eerste periode van 6 maanden waarin recht bestaat op
ziekengeld, verstaan, arbeid die aansluit bij de arbeid waaruit de werknemer ziek is geworden.
Na deze periode van 6 maanden is alle arbeid die voor de krachten en bekwaamheden van de
werknemer is berekend, passend, tenzij aanvaarding om redenen van lichamelijke, geestelijke of
sociale aard niet van hem kan worden gevergd:
a. Niveau van het werk: in de eerste 6 maanden is arbeid passend wanneer het aansluit bij het
niveau van de arbeid waaruit de werknemer werkloos of ziek is geworden.
b. Loon: met de arbeid een bedrag verdiend wordt ten minste ter hoogte van 70% van het
laatstverdiende loon (dienstbetrekking waaruit de klant werkloos of ziek is geworden). Dit geldt
niet als het laatstverdiende loon aanzienlijk afwijkt van wat vergelijkbare werknemers in
hetzelfde beroep in de regel gewoonlijk verdienen. Hier wordt dus verstaan dat het bedrag dat
verdiend wordt ten minste 70% van het inkomen uit arbeid dat vergelijkbare werknemers in
hetzelfde beroep verdienen.
c. Reistijd: de reistijd niet meer dan 2 uur per dag is.
Uitwerking niveau van het werk voor de eerste 6 maanden
Om te bepalen of arbeid aansluit bij het niveau van de arbeid waaruit de werknemer werkloos of ziek is
geworden, wordt gebruik gemaakt van de volgende opleidingscategorieën die voor arbeid
vereist kunnen worden:
• hoger onderwijs: academisch en hoger beroepsonderwijs;
•

middelbaar beroepsonderwijs, inclusief hoger algemeen voortgezet onderwijs en
voorbereidend wetenschappelijk onderwijs;

•

voorbereidend middelbaar onderwijs, inclusief middelbaar voortgezet onderwijs; of lager
(basis) onderwijs en geen onderwijs.

Of de aanvaarding van bepaalde arbeid op een bepaald moment in redelijkheid van een verzekerde
gevergd kan worden, hangt verder af van verschillende factoren, zoals de ernst van de beperkingen,
het arbeidsverleden, de duur van het verzuim en het verloop van de re-integratie tot dat moment.
Deze beoordeling moet in elk individueel geval afzonderlijk worden uitgevoerd, en kan in de loop van
de tijd veranderen.
De verzekerde is verplicht in voldoende mate te trachten passende arbeid te verkrijgen. Hij mag geen
belemmerende eisen stellen bij het aanvaarden van passende arbeid. Als de verzekerde weigert die
passende arbeid te verrichten, dan worden de inkomsten die de verzekerde met die passende arbeid
had kunnen verdienen, gekort op zijn ziekengeld.
Een andere wijziging is dat wanneer er naast een ZW-recht een WW-recht ontstaat, wanneer er een
tweede WW-recht ontstaat, of wanneer de werknemer tijdens een WW-recht ziek wordt (en
dus recht krijgt op ziekengeld), er geen nieuwe periode van 6 maanden ontstaat. Met deze periode
wordt bedoeld waarin gezocht mag worden naar arbeid die aansluit bij de arbeid waaruit de ziekte is
ontstaan, maar dat in dat geval de periodes worden samengeteld. Of, wanneer de rechten tegelijkertijd
bestaan, de oorspronkelijke periode blijft doorlopen. Kortom de teller van de start van 6 maanden
begint te lopen vanaf de eerste uitkering dag, ongeacht soort uitkering.
Besluit passende arbeid
Sinds 1 januari 2008 geldt de Rientlijn passende arbeid, zoals die al gold voor de WW en de Wet werk
en bijstand. Er is daarbij sprake van een stapsgewijze verruiming van de passendheid, telkens na 6
maanden. Per 1 juli 2008 is deze Richtlijn aangepast, zodat nu na 12 maanden ziekte of werkloosheid
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alle arbeid die voor verzekerde geschikt is, ook passend wordt geacht.
Ook het Besluit passende arbeid schoolverlaters en acadernit: , waarin voor deze categorieën ruimere
normen worden aangegeven, geldt voor de Ziektewet. Zie voor meer informatie daarover de oude tekst
van dit handboekhoofdstuk via de button versies (versie 17-12-2014).
De 'Richtlijn passende arbeid' en het 'Besluit passende arbeid schoolverlaters en academici' zijn per 1
juli 2015 vervallen en alleen nog van toepassing voor vangnetters met een le
arbeidsongeschiktheidsdag voor die datum.
Het Besluit passende arbeid WW en ZW trad in werking op 1 juli 2015 en geldt voor vangnetters met
een le arbeidsongeschiktheidsdag voor op of na die datum.
Afwijkende regels bij zwangerschap
Als het recht op ziekengeld verband houdt met zwangerschap is de vangnetter (zonder werkgever) wel
verplicht om aan haar re-integratie mee te werken, maar niet om passende arbeid te zoeken of te
aanvaarden, anders dan het laatst verrichte werk.
Vrijwillig verzekerden
Bij vrijwillig verzekerden is de maatstaf passend werk. Passend werk moet echter redelijkerwijs aan
hem opgedragen kunnen worden, maar dat is moeilijk als het om een eigen bedrijf gaat. Re-integratie
zal zich in eerste instantie moeten richten op zijn eigen werk, omdat de verzekerde er belang bij heeft
om zijn bedrijf voort te zetten. In tweede instantie, als het niet haalbaar is om het bedrijf voort te
zetten, dan richt de re-integratie zich op passend werk buiten het bedrijf.
Het

is niet van toepassing voor deze doelgroep.

WSW-arbeid niet passend
Werk binnen de gemeentelijke sociale werkvoorziening, op basis van een WSW-dienstverband met de
gemeente of met een werkvoorzieningschap, wordt niet als passende arbeid beschouwd.
Een werknemer die een WSW-indicatie heeft gekregen, zal vanaf 1 januari 2015 (ingangsdatum
Participatiewet) in het doelgroepenregister voor de banenafspraak geplaatst zijn en kan in dienst bij
een gewone werkgever, die in verband daarmee mogelijk een loonkostensubsidie van de gemeente
krijgt. Een dergelijk dienstverband kan voor een werknemer met een WSW-indicatie passende arbeid
zijn.
Werken als zelfstandige niet passend
Niet als passend wordt beschouwd arbeid op grond waarvan men niet als werknemer in de zin van de
Werkloosheidswet wordt aangemerkt. Dit laatste houdt in dat werken als zelfstandige niet als passende
arbeid wordt beschouwd. Dat laat onverlet dat tijdens de re-integratie het werken als zelfstandige toch
als re-integratie-instrument kan worden ingezet als dat voor die verzekerde de beste manier is om aan
het werk te komen.
Zie ook 'Ruimte bieden voor werk als zelfstandige'.
Vrijstellingen en ontheffingen passende arbeid
Vrijstelling
Tegelijkertijd met de wet WIA is er een Regeling vrijstelling verplichtingen WW en Wet WIA gekomen.
Per 1 januari 2013 gelden deze vrijstellingen ook voor de ZW-gerechtigden die verplichtingen hebben
volgens art 30, eerste lid ZW. In het kort komt de regeling erop neer dat er voor de verplichtingen
van artikel 30 eerste lid ZW betreffende passende arbeid (aanvaarden, zoeken, geen belemmerende
eisen stellen) vrijstellingen mogelijk zijn.
Deze verzekerden zijn daarmee niet automatisch ook vrijgesteld van andere (re-integratie)
verplichtingen, al dan niet opgenomen in het plan van aanpak.
Vrijstelling is mogelijk:
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bij vakantie, met een maximum van 20 werkdagen per jaar
Het maximum geldt voor de vrijstelling; het aantal vakantiedagen mag groter zijn, mits verzekerde
tegelijkertijd ook voldoet aan de verplichtingen. Onder werkdagen wordt verstaan de dagen maandag
tot en met vrijdag. De verzekerde is tijdens vakantie NIET automatisch ook vrijgesteld van zijn andere
verplichtingen zoals deze bijvoorbeeld in het plan van aanpak staan! De verzekerde kan zelf verklaren
c.q. bepalen wanneer hij vakantie geniet, hij hoeft daar geen toestemming voor te vragen. De
verzekerde geniet eveneens vakantie als hij niet verklaard heeft vakantie te genieten, maar als daar,
gelet op de feitelijke omstandigheden, kennelijk wel sprake van is.
Zie ook
bij een proefplaatsing
Een vrijstelling geldt alleen voor werkzaamheden anders dan die op de proefplaatsing worden verricht.
Verzekerde blijft wel verplicht te trachten passende arbeid te verkrijgen in aansluiting op de
werkzaamheden op de proefplaats. De vrijstelling eindigt aan het einde van de proefplaatsing
Zie ook !
bij noodzakelijke opleiding of scholing
De vrijstelling geldt tot twee maanden vóór afloop van de opleiding of scholing, tenzij uit een
intentieverklaring van een werkgever blijkt dat er een reëel uitzicht is op een op de scholing
aansluitende dienstbetrekking van dezelfde of grotere omvang dan de scholing en met een duur van
ten minste 6 maanden.
bij sollicitatieplicht, 1 jaar voor AOW-leeftijd
De vrijstelling geldt voor elke uitkeringsgerechtigde op het moment dat hij binnen 1 jaar de
pensioengerechtigde leeftijd bereikt. Zodra iemand de leeftijd van 1 jaar voor AOW-leeftijd bereikt,
moet in het gewijzigde plan van aanpak vermeld worden dat er geen sollicitatieverplichting (meer) is.
Zie ook Solliciteren.

Ontheffing
De klant kan al dan niet op verzoek een (tijdelijke) ontheffing krijgen voor een deel van de
verplichtingen volgens art 30, eerste lid ZW. Uit het oogpunt van beleidsconsistentie kan voor de ZW
net als voor de WIA onder de daarvoor geldende voorwaarden ontheffing van de verplichtingen
worden verleend bij mantelzorg en calamiteiten.
Overwegingen bij ontheffing
Bij een ontheffing en ook verlenging wordt afgewogen of in het individuele geval het belang van
mantelzorg zwaarder weegt dan het belang van het zoeken en accepteren van passende arbeid. Ook
moet er een balans zijn tussen de duur van de ontheffing en de resterende periode van het
ziekengeld. De vraag is in hoeverre het in belang van verzekerde is als hij tijdens de beperkte duur
van het ziekengeld niet verplicht is om werk te zoeken en te aanvaarden. Een tijdelijke ontheffing kan
daarom uitsluitend worden verleend als dit werk re-integratie bevorderend is. Bij eventuele
verlengingen moet wel getoetst worden of nog steeds aan alle voorwaarden is voldaan.
Ontheffing is (eventueel op aanvraag) mogelijk:
bij vrijwilligerswerk
Voor het zoeken van passende arbeid voor een duur van maximaal 6 maanden, als verzekerde meer
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dan 20 uur per week vrijwilligerswerk verricht. Verzekerde moet een grote afstand tot de
arbeidsmarkt hebben, en het vrijwilligerswerk moet bijdragen aan verkleining van die afstand.
•

De duur van de ontheffing kan al dan niet op aanvraag eenmalig verlengd worden met
maximaal 6 maanden als de afstand tot de arbeidsmarkt is verkleind door de ontheffing en
een verlenging van de ontheffing er toe bijdraagt dat de afstand tot de arbeidsmarkt verder
wordt verkleind.

•

Die termijn kan daarna in zeer uitzonderlijke situaties telkens met 1 maand worden
verlengd, als de verzekerde gedurende die maand gemiddeld ten minste 20 uur per week
vrijwilligerswerk verricht, en het niet verlengen van die ontheffing gezien de individuele
omstandigheden onredelijk is.

•

Ontheffing voor vrijwilligerswerk kan gedurende de uitkering maar eenmaal worden
verleend. De verzekerde blijft wel te allen tijde verplicht om aangeboden passende arbeid te
accepteren.

•

Per 1 juli 2015 wordt geen ontheffing meer verleend voor vrijwilligerswerk. Vangnetters
waarbij al een ontheffing van verplichtingen is verleend voor die datum houden hun
bestaande recht op ontheffing. Als ze daarna opnieuw een ontheffing of een verlenging
aanvragen, gelden de nieuwe regels.

\ , aorbeeldE
bij mantelzorg
Voor het aanvaarden en zoeken van passende arbeid voor een duur van maximaal 6 maanden als
verzekerde mantelzorg verricht die zodanig intensief is dat hij niet ook nog aan de genoemde
verplichtingen kan voldoen.
•

De duur van de ontheffing kan al dan niet op aanvraag eenmalig verlengd worden met
maximaal 6 maanden, als de verwachting is dat de verzekerde op korte termijn niet meer
aan die genoemde voorwaarden zal voldoen.

•

Die termijn kan daarna in zeer uitzonderlijke situaties telkens met 1 maand worden
verlengd, als het niet verlengen van die ontheffing gezien de individuele omstandigheden
onredelijk is.

•

Ontheffing voor mantelzorg kan per situatie maar eenmaal worden verleend.
Cl

bij een calamiteit
Voor het aanvaarden en zoeken van passende arbeid en het geen belemmerende eisen stellen, voor
de duur van maximaal 4 weken, als verzekerde een plotselinge ernstige crisissituatie in de privésfeer
doormaakt.
Per 1 juli 2015 wordt de duur uitgebreid naar maximaal 6 maanden. Vangnetters waarbij al een
ontheffing van verplichtingen is verleend voor die datum houden hun bestaande recht op ontheffing.
Als ze daarna opnieuw een ontheffing of een verlenging aanvragen, gelden de nieuwe regels.
Ontheffing wegens een calamiteit kan per gebeurtenis maar eenmaal worden verleend.
bij zorg voor een pasgeboren kind als de partner is overleden
Per 1 januari 2015 is in de Wet Arbeid en Zorg geregeld dat bij het overlijden van de moeder het
bevallingsverlof of de bevallingsuitkering overgaat naar de partner. Wanneer de partner een
uitkeringsgerechtigde is, krijgt deze op aanvraag ontheffing van de sollicitatieverplichting en de
verplichtingen om passende arbeid te aanvaarden.
De ontheffing gaat in met terugwerkende kracht per 1 januari 2015 heeft een maximum duur van 16
weken en wordt eventueel verlengd als het pasgeboren kind is opgenomen in het ziekenhuis. De
verlenging bedraagt maximaal 10 weken.
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Om in aanmerking te komen voor de ontheffing gelden de volgende voorwaarden:
•

De uitkeringsgerechtigde moet de partner zijn van de moeder van het kind.
Het gaat om degene met wie de moeder ten tijde van haar overlijden was getrouwd of een
geregistreerd partnerschap was aangegaan. Verder valt daaronder degene die het kind heeft
erkend. Erkenning van het kind kan zowel voor als na de geboorte plaatsvinden. Wie via een
gerechtelijke procedure is gedwongen het kind te erkennen krijgt geen ontheffing.

• Er moet een geboorteakte van het kind zijn opgemaakt.
Er wordt een geboorteakte opgemaakt als het kind levend ter wereld komt. Wanneer naast
de moeder ook het kind op enig moment tijdens de ontheffingsperiode overlijdt, blijft de
ontheffing in stand.
De duur van de ontheffing is afhankelijk van de duur van het bevallingsverlof of de bevallingsuitkering
waarop de overleden moeder van het kind recht had. Die kan werknemer, gelijkgestelde, zelfstandige
of beroepsbeoefenaar op arbeidsovereenkomst zijn geweest, maar ook onder geen van de eerder
genoemde categorieën vallen. Aan de verschillende situaties is een andere duur van ontheffing
verbonden. Dit geeft de volgende mogelijkheden:
Moeder was werknemer
Als de moeder werknemer was en zij dus recht had op bevallingsverlof heeft de uitkeringsgerechtigde
partner recht op ontheffing tot de dag waarop het bevallingsverlof van de moeder zou zijn geëindigd.
Dit bevallingsverlof bedraagt in beginsel 10 weken en wordt verlengd met het aantal dagen dat de
moeder zwangerschapsverlof heeft gemist. De ontheffing voor haar partner zal een maximum duur
hebben van 16 weken, als de moeder tijdens de bevalling is overleden en zij helemaal geen
zwangerschapsverlof heeft genoten. De ontheffing is korter als de moeder 1 of meer dagen
zwangerschaps- of bevallingsverlof heeft gehad.
Moeder was gelijkgestelde, zelfstandige of beroepsbeoefenaar op arbeidsovereenkomst
Als de moeder een gelijkgestelde (uitkeringsgerechtigde) was of een zelfstandige of
beroepsbeoefenaar op arbeidsovereenkomst en zij dus recht had op een bevallingsuitkering, heeft de
uitkeringsgerechtigde partner recht op ontheffing tot de dag waarop de bevallingsuitkering van de
moeder zou zijn geëindigd. Deze bevallingsuitkering bedraagt in beginsel 10 weken en wordt verlengd
met het aantal dagen dat de moeder zwangerschapsuitkering heeft gemist. De ontheffing voor haar
partner zal een maximum duur hebben van 16 weken, als de moeder tijdens de bevalling is overleden
en zij helemaal geen zwangerschapsuitkering heeft genoten. De ontheffing zal korter zijn als de
moeder 1 of meer dagen zwangerschaps- of bevallingsuitkering heeft gehad.
Moeder heeft geen recht op bevallingsverlof of bevallingsuitkering
In het geval dat de moeder geen recht had op bevallingsverlof of een bevallingsuitkering, eindigt de
ontheffing op de dag dat het kind de leeftijd van 10 weken heeft of zou hebben bereikt.
Langere ontheffing als het kind in het ziekenhuis moet verblijven
In het geval dat het kind tijdens de ontheffingsperiode vanwege medische redenen in het ziekenhuis
moet worden opgenomen, kan de duur van de ontheffing worden verlengd. De ontheffing wordt
verlengd met het aantal dagen dat een kind in het ziekenhuis is opgenomen minus de eerste 7 dagen.
De verlenging bedraagt maximaal 10 weken.
De duur van de ontheffing is meestal afhankelijk van de duur van het bevallingsverlof of de
bevallingsuitkering waarop de overleden moeder van het kind recht had.
Beschikking
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Voor de verzekerde moet het duidelijk zijn dat hem ontheffing is verleend of dat hij vrijgesteld is van
een verplichting tot passende arbeid voor een bepaalde periode. Ook moet duidelijk zijn dat de
overige verplichtingen die zijn opgenomen in het plan van aanpak onverkort van toepassing blijven.
De vrijstellingen, ontheffingen, opschortingen en verlengingen worden inclusief de afgesproken data,
gemotiveerd vastgelegd in het plan van aanpak of een bijstelling. Dit geldt als een beslissing
waartegen verzekerde eventueel bezwaar tegen kan aantekenen.

Re-integratieverplichtingen
De verzekerde die aanspraak maakt op ziekengeld heeft de algemene verplichting om actief mee te
werken aan zijn re-integratie. Hij moet meewerken aan re-integratieactiviteiten, aanpassingen en
voorzieningen, aan het opstellen van een plan van aanpak en een re-integratieplan. Ook moet hij
meewerken aan inspanningen, die noodzakelijk zijn om meervoudige problematiek (bijvoorbeeld
verslaving of schuldenproblematiek) aan te pakken. In dat laatste geval zal UWV veelal naar andere
instanties verwijzen, zoals de gemeente. De aangescherpte verplichtingen maken deel uit van het plan
van aanpak. De aanscherping van re-integratieverplichtingen moet gepaard gaan met een strikt en
consequent uitgevoerd handhavings- en sanctiebeleid door UWV. Dit betekent onder andere dat ingeval van overtreding van één van de genoemde verplichtingen - het arboteam goed moeten kunnen
onderbouwen waarom verzekerde niet aan zijn verplichting heeft voldaan. Dat is alleen mogelijk als
afspraken SMART zijn geformuleerd en daardoor meetbaar zijn.

Vakantie
De verzekerde die ziekengeld ontvangt, is enerzijds verplicht aan zijn herstel en re-integratie mee te
werken en te trachten passende arbeid te verkrijgen, anderzijds mag hij vakantie genieten en daarvoor
in het buitenland verblijven zonder dat dit gevolgen heeft voor zijn recht op ziekengeld. Op grond van
de controlevoorschriften is hij verplicht tijdig melding te maken van elke wijziging van zijn woon- of
verblijfadres. Door de wijziging van de controlevoorschriften in 2010 is er geen toestemming meer
nodig om op vakantie te gaan naar het buitenland. Uiteraard mag de verzekerde door de vakantie niet
zijn gezondheid benadelen. Ook mag de vakantie de gemaakte afspraken over re-integratie niet
doorkruisen.
Bij het maken van afspraken over re-integratie moet binnen de grenzen van de redelijkheid rekening
worden gehouden met vakantieplannen van verzekerde. Het aantal vakantiedagen waarover het recht
op ziekengeld behouden blijft, is niet aan een wettelijk maximum gebonden. Wel mag de verzekerde
voor maximaal 20 werkdagen per jaar vrijgesteld worden van zijn verplichting om passende arbeid te
zoeken en/of te accepteren. Zie
Van een verzekerde die langer dan 4 weken vakantie heeft kunnen genieten, mag worden verwacht dat
hij noodzakelijke re-integratieafspraken niet doorkruist door nieuwe vakantieplannen te maken.

Verblijf in het buitenland
Recht op ziekengeld kan ook bestaan voor wie in het buitenland verblijft. Als de plausibiliteit van de
arbeidsongeschiktheid niet in telefonisch contact met de verzekerde in het buitenland kan worden
vastgesteld, moet de verzekerde op verzoek een verklaring van een lokale arts opsturen.
In de gevallen waarin telefonische verzuimcontrole en beoordeling aan de hand van verklaringen van
behandelende artsen niet toereikend is, wordt de behandeling overgedragen aan het bevoegde sociale
verzekeringsorgaan in het land waar de verzekerde woont of verblijft. De verzekerde is in dat geval
verplicht om zich niet alleen te houden aan de Nederlandse controlevoorschriften, maar ook aan die
van het verblijfsland, en de aanwijzingen op te volgen die het bevoegde orgaan hem in dit verband
geeft.

Re-integratie vanuit het buitenland
Het is niet mogelijk om de re-integratie over te dragen aan een buitenlands sociaal
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verzekeringsorgaan. UWV moet zelf de re-integratie blijven uitvoeren. Ook buiten Nederland kan
verzekerde echter zijn verplichtingen nakomen. Als de verzekerde zich wil blijven richten op de
Nederlandse arbeidsmarkt, kan hij sollicitatiebrieven schrijven, telefoneren, het internet gebruiken, en
afspraken maken over terugkeer naar Nederland voor bijvoorbeeld een sollicitatiegesprek. Wil een
verzekerde die in Nederland woont, werk zoeken in een ander land, dan mag hij zijn activiteiten mede
daarop richten, mits hij voldoende blijft solliciteren op vacatures in Nederland. Als de buitenlandse
vooruitzichten dit naar het oordeel van het ZW-arboteam rechtvaardigen, kan de verplichting om in
Nederland te solliciteren worden verminderd, en vervangen door een zoekplicht in dat andere land.
Werk
Re-integratieafspraken naar bevind van zaken
De wijze waarop UWV de verplichting voor het vinden en aanvaarden van passende arbeid aan de
verzekerde oplegt, is niet aan wettelijke normen gebonden. Het ZW-arboteam kan naar bevind van
zaken afspraken maken met verzekerde over de mate waarin deze activiteiten zal ondernemen om aan
werk te komen, welke activiteiten dit zullen zijn, op welke vormen van arbeid hij zich zal richten, en op
welke wijze hij UWV over zijn activiteiten zal informeren.
Positief belang van zoeken naar werk
In de contacten met de verzekerde zal daarom van het begin af aan de focus zowel bij de verzekerde
zelf als bij het ZW-arboteam enerzijds gericht moeten zijn op herstel voor het eigen werk, anderzijds
tegelijkertijd op het verkrijgen en uitvoeren van (tijdelijk) passend werk. M.a.w. streven naar actieve
arbeidsdeelname in de ZW omdat dit duurzame re-integratie bevordert.
Beleids-en onderzoeksbureau Astri heeft vastgesteld dat voor alle door hen onderscheiden
profielgroepen geldt dat werken tijdens de ZW een positief effect heeft. Dat wil zeggen dat meer
verzekerden bij uitstroom werkten, dat er voor sommige groepen minder instroom in de WIA was en er
meer werkhervatting optrad na beëindigen van de ZW. Het verdient daarom volgens Astri aanbeveling
om bij belastbaarheid instrumenten in te zetten die op (tijdelijke) werkhervatting zijn gericht, zoals
bemiddeling door het WERKbedrijf of via organisaties die op het plaatsen van verzekerden in (passend)
werk gericht zijn.
(het onderzoek van Astri is als pdf te ciownload

als je vrije internettoegang hebt)

Het positieve belang van het (tijdelijk) verrichten van passend werk is hierin gelegen, dat dit ook kan
bijdragen aan het geestelijk en lichamelijk herstel, en aan het behoud van het arbeidsritme en de
oriëntatie op werk, van kennis en vaardigheden en van de positie op de arbeidsmarkt. Inkomsten uit
arbeid beperken niet alleen de schadelast voor de sociale fondsen, maar kunnen ook het inkomen van
de verzekerde verhogen. Het voordeel voor de verzekerde - als hij meer dan 65% van zijn
maatmaninkomen verdient - is ook dat dit een uitstel kan geven op de toepassing van het criterium
algemeen passende arbeid na 52 weken arbeidsongeschiktheid.
Daarom moet gedurende de gehele ziektewetperiode worden gestreefd naar maximale
arbeidsdeelname van verzekerde.
Zoeken naar werk niet altijd primair
Anderzijds kunnen er goede redenen zijn om de zoekplicht slechts beperkt, of helemaal niet in te
vullen. Het belang van werkaanvaarding moet steeds worden afgewogen tegen het belang van herstel
en versterking van het arbeidsvermogen. Als verzekerde zijn tijd en aandacht volledig moet besteden
aan een medische behandeling of aan een scholing, dan heeft dit voorrang boven het zoeken naar
werk. Het heeft ook geen zin om van verzekerde sollicitatieactiviteiten te verlangen zo lang hij nog niet
in staat is om een zinvolle arbeidsprestatie te leveren.
NB: Is er voor het arbeidsvermogen sprake van een min of meer stabiele situatie, dan ligt
het voor de hand dat verzekerde probeert om dit arbeidsvermogen te benutten door werk
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te zoeken. Dit kan het werk zijn waarop hij zich ook voor de langere termijn wil richten,
maar het kan ook gaan om tijdelijk werk, ter overbrugging, of voor het opdoen van
werkervaring.
Solliciteren
De meest gebruikelijke weg om aan het werk te komen, is solliciteren op vacatures. Als de verzekerde
arbeidsmogelijkheden en arbeidskansen heeft, legt het ZW-arboteam hem een sollicitatieplicht op.
Aard en omvang daarvan worden in het plan van aanpak vastgelegd.
Het vereiste aantal sollicitaties is afhankelijk van verschillende factoren, zoals de afstand tot de
arbeidsmarkt, de persoonlijke omstandigheden van verzekerde, en de beschikbaarheid van passende
vacatures. Heeft verzekerde een te grote afstand tot de arbeidsmarkt, dan moet die afstand eerst
worden overbrugd voordat het effectief is om te solliciteren. Biedt de beroepsrichting van voorkeur
geen reële perspectieven, dan moet voor een andere beroepsrichting worden gekozen. In alle gevallen
geldt dat de arbeidsmarktsituatie een beperkende factor is. Het heeft geen zin om de activiteiten te
richten op functies waarnaar geen vraag is, tenzij het waarschijnlijk is dat op korte termijn daarin
verandering zal komen. Uitgangspunt blijft wel dat de verzekerde als er arbeidsmogelijkheden
aanwezig zijn, er alles aan moet doen om weer aan de slag te komen.
1 jaar voor AOW
De verzekerde wordt vrijgesteld van zijn sollicitatieplicht op het moment dat hij binnen 1 jaar de
pensioengerechtigde leeftijd bereikt. In het (gewijzigde) plan van aanpak moet vermeld worden dat er
geen sollicitatieverplichting (meer) is. De andere verplichtingen (het meewerken aan een geneeskundig
onderzoek, het re-integratieplan of het inschrijven als werkzoekende) blijven bestaan. In overleg met
de klant kan worden afgesproken dat hier alsnog van kan worden afgeweken.
Waarschuwing bij onvoldoende solliciteren
Als de verzekerde onvoldoende solliciteert, dan stelt SMZ alleen het gedrag en de verwijtbaarheid van
het gedrag vast en informeert Uitkeren ZW daarover.
Uitkeren ZW stelt vast of er een waarschuwing wordt gegeven of een maatregel wordt opgenomen.
Uitkeren ZW stuurt ook de beschikking.

Mogelijkheden tot werk via UWV
UWV heeft een aantal middelen om de vangnetter zonder werkgever te helpen bij het vinden van werk:
• Afsluiten convenanten
De Artikelen 52e lid 1 ZW en SUWI art 30a lid 2 bieden een wettelijke basis voor UWV om
met werkgevers convenanten af te sluiten over de re-integratie en bemiddeling van
verzekerden. Uitgangspunt is dat SMZ geen convenanten afsluit specifiek voor de ZW-arbodoelgroep, maar dat convenanten breed worden afgesloten voor alle UWV-doelgroepen.
Bestaande convenanten die door WERKbedrijf zijn afgesloten, kunnen dus worden uitgebreid
met de ZW-arbo-doelgroep. Dit gebeurt in overleg tussen WERKbedrijf en SMZ.
o Convenant uitzendbranche
SMZ heeft een convenant met de uitzendbranche gesloten. De Regeling procesgang
vangnetters zonder werkgever is hiervoor gewijzigd. Voor zieke uitzendkrachten bij wie
sprake is van dreigend langdurig ziekteverzuim, maar die wel in staat zijn om passende
arbeid te verrichten verwijst UWV de zieke uitzendkracht naar het uitzendbureau waarbij
verzekerde als laatste werkzaam was. In het convenant met de uitzendbranche is
afgesproken dat het UWV de mogelijkheden van de zieke uitzendkracht in kaart brengt en
gericht aangeeft waar de perspectieven voor werkhervatting liggen. Het uitzendbureau
doet de uitzendkracht vervolgens een passend werkaanbod. Belangrijk hierbij is dat het
UWV snel vaststelt of en wanneer de verzekerde weer passend werk kan verrichten.
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Bij deze doelgroep moet de verzekeringsarts bij het opstellen van de probleemanalyse
(binnen 6 weken na de eerste ao-dag) de belastbaarheid vaststellen, waarna de
arbeidsdeskundige passende arbeid kan duiden volgens de afspraken met de
uitzendbranche. De Richtlijn passende arbeid geldt. Volgens deze richtlijn kan een
werkloze in beginsel niet verplicht worden in het eerste half jaar van de werkloosheid
werk op een lager niveau of een ander beroep te aanvaarden, tenzij sprake is van een
schoolverlater of academicus. Een uitzondering wordt echter gemaakt voor de
zogenaamde opvularbeid, bij tijdelijk (uitzend)werk mag wel sprake zijn van een lager
niveau of ander beroep en speelt het loonniveau geen rol.
Volgens het Convenant wordt alleen gekeken naar een beperkt aantal veel voorkomende
uitzendfuncties in de betreffende regio. Wordt de uitzendkracht voor 1 of meer van deze
functie geschikt geacht, dan wordt hij volgens de afgesproken procedure naar het
uitzendbureau verwezen. De gemaakte afspraken en de geduide functies worden
vastgelegd in het plan van aanpak en gemonitord. Als de uitzendkracht verwijtbaar niet of
onvoldoende meewerkt aan het aanvaarden van werk, dan legt UWV een maatregel op.
De uitkering wordt in dat geval geheel of gedeeltelijk, tijdelijk of blijvend gekort.
• Betrekken ex-werkgever bij re-integratie
UWV betrekt de ex-werkgever bij de re-integratie van zijn voormalige werknemer die ziek uit
dienst is gegaan na beëindiging van het dienstverband. In het re-integratieverslag, dat de
werkgever opstelt voor de zieke eindedienstverbander, geeft de werkgever aan dat hij de
intentie heeft om zijn werknemer weer in dienst te nemen als hij in staat is (passende) arbeid
te verrichten, of als hij is hersteld. Bij 'ja' spreekt het ZW arboteam met de verzekerde af, dat
hij contact opneemt met zijn werkgever op het moment dat dit aan de orde is. Deze afspraak
wordt vastgelegd in het plan van aanpak. Bij 'nee' of als de werkgever geen uitsluitsel geeft
over zijn intentie, onderneemt UWV geen verdere actie richting de ex-werkgever.
• Overeenkomen proefplaatsing
Om een werkgever over de streep te trekken om verzekerde een kans te geven zich te
bewijzen, kan in beginsel maximaal 2 maanden, met mogelijkheid van verlenging tot
maximaal 6 maanden een proefplaatsing worden afgesproken. Verzekerde heeft in die periode
geen dienstverband en ontvangt geen loon, maar hij krijgt het ziekengeld (gegarandeerd)
doorbetaald. De werkgever moet de intentie uitspreken dat hij verzekerde na die periode wel
een dienstverband zal aanbieden.
Zie Proef plaatsing.
• Detachering en praktijkassesment
UWV wordt gestimuleerd om meer gebruik te maken van al bestaande mogelijkheden van
samenwerking met werkgevers. Door een kortdurend praktijkassessment van de verzekerde
bij een werkgever kan bijvoorbeeld meer zicht ontstaan op zijn arbeidsmogelijkheden. Ook
heeft UWV de mogelijkheid om een vangnetter in dienst te laten treden van een reintegratiebedrijf. Het re-integratiebedrijf detacheert vervolgens de werknemer bij een
werkgever. Binnen SMZ zijn dit echter onbekende constructies en moet hiervoor beleid
worden opgesteld en overeenkomsten met werkgevers worden ingeregeld. Besloten is om dit
onderdeel vooralsnog niet verder uit te werken.
• Inschrijven bij WERKbedrijf
Het ZW-arboteam kan verzekerde de verplichting opleggen zich als werkzoekende bij
WERKbedrijf te registreren. Registratie bij WERKbedrijf brengt echter niet met zich mee dat
de werkcoach van WERKbedrijf verzekerde actief gaat bemiddelen naar werk, of dat het
controle gaat uitoefenen op zijn sollicitatieactiviteiten. Het arboteam blijft zelf
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verantwoordelijk voor de re-integratie, inclusief de bemiddeling naar arbeid. De verzekerde
kan gebruik maken van re-integratiediensten die gezamenlijk door SMZ en WERKbedrijf zijn
ingekocht. Tussen deze divisies zijn (nog) geen harde afspraken gemaakt over verdere
samenwerking; lokaal of op projectbasis kunnen deze er echter al wel zijn (bijvoorbeeld
netwerktraining voor 50+).
• Ruimte bieden voor werk als zelfstandige
Als verzekerde de mogelijkheid van een eigen bedrijf of zelfstandig beroep wil onderzoeken,
kan hem daarvoor ruimte worden geboden, zeker wanneer dit betere kansen lijkt te bieden
dan werken in loondienst. Hij mag zich niet alleen oriënteren op het gaan werken als
zelfstandige, hij mag daar ook feitelijk een begin mee maken. Hij blijft verplicht om
voldoende te solliciteren naar arbeid die wel aangemerkt kan worden als (verzekerde)
passende arbeid.
• No-riskpolis onder aandacht brengen
Zo lang de wachttijd van 104 weken nog niet is voltooid, heeft de zieke vangnetter geen recht
op de zogenaamde no-riskpolis.
Zie verder de instructie Werknemer -net beperkingen, no-riskpoiis.

Werkaanvaarding niet automatisch einde re-integratie
Werkaanvaarding door de vangnetter, al dan niet in passende arbeid, betekent niet dat de re-integratie
daarmee is voltooid. Als verdere versterking van het arbeidsvermogen wenselijk en mogelijk is, of als
er nog uitzicht bestaat op herstel voor het eigen werk, wordt de begeleiding voortgezet en kunnen er
instrumenten ingezet worden die daaraan kunnen bijdragen.
Op het moment dat de verzekerde in dienst treedt bij een werkgever en hij niet arbeidsgeschikt kan
worden verklaard voor de oorspronkelijke arbeid, blijft UWV verantwoordelijk voor de re-integratie tot
aan het einde van het recht op ziekengeld. De inkomsten worden gekort op de uitkering.
Mocht de verzekerde tijdens dit dienstverband arbeidsongeschikt worden, dan heeft de werkgever een
loondoorbetalingsverplichting en is eveneens verantwoordelijke voor de re-integratie. UWV en
werkgever moeten daarom met elkaar in overleg treden. UWV kan de verzekerde en zijn nieuwe
werkgever tegemoet komen door re-integratie-instrumenten in te zetten.

Monitoring en handhaving
Regelmatig evalueren
Omdat bij de re-integratie verschillende doelstellingen tegelijk moeten worden nagestreefd, en de
omstandigheden snel kunnen veranderen, moet het plan van aanpak zeer regelmatig, in de regel om
de 6 weken, worden geëvalueerd en zo nodig bijgesteld.
Bij elke periodieke evaluatie van het plan van aanpak komen de volgende vragen aan de orde:
•

Zal verzekerde in de komende periode weer geschikt worden voor het eigen werk?

•

Is verzekerde in de komende periode in staat om passend werk te verrichten?

•

Kan verzekerde in de komende periode deelnemen aan re-integratieactiviteiten?

•

Houdt verzekerde zich aan de gemaakte afspraken?

Afhankelijk van het antwoord op deze vragen worden re-integratie-instrumenten ingezet, aangepast of
afgerond, en wordt de zoekplicht ingevuld, aangescherpt of afgezwakt. Of wordt de verzekerde
aangesproken op zijn gedrag en laat de re-integratiebegeleider of arbeidsdeskundige zo nodig een
maatregel opleggen.
In het dossier wordt aantekening gehouden van tussentijdse evaluaties. Na 13 weken moet het ZWarbodossier een minimaal aantal bevindingen bevatten.
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Noot: Monitoring bij regreszaken
Zie Medisch beoordelen bij regres.
Nadere toelichting op minimaal aantal bevindingen)l

Controleren naleving verplichtingen

Schorsen van de uitkering
Als verzekerde in het naleven van zijn verplichtingen verwijtbaar gedrag vertoont, is het arboteam
verplicht een beslissing te nemen over het al of niet laten schorsen van de uitkering. Vervolgens
moet het team een beslissing nemen over het laten intrekken of voortzetten van de uitkering, en
over het al dan niet opleggen van een maatregel. Gedurende de schorsing van de uitkering
verstrekt UWV aan verzekerde voorschotten ter hoogte van het uitkeringsbedrag, verminderd met
het bedrag van de maatregel die in verband met de niet-nakoming ten hoogste kan worden
opgelegd. De schorsing wordt opgeheven zodra de beslissing over de uitkering is genomen.
Zie verder de instructie Opschorten of schorsen.

Periodiek herijken
In de Regeling procesgang eerste en tweede ziektejaar voor vangnetters zonder werkgever:- wordt
voorgeschreven dat UWV telkens na 6 maanden beoordeelt of de eerder gestelde reintegratiedoelstellingen zijn behaald, en nieuwe doelstellingen vaststelt voor de volgende periode. Het
plan van aanpak wordt zo nodig bijgesteld. De periodieke herijking na 6 maanden is vooral van belang
voor de invulling van de verplichting om passend werk te zoeken en te aanvaarden.
Voor de periodieke herijking is een ondersteunende Checklist periodieke herijkingen voor het arboteam
en specifiek voor de verzekeringsarts ontwikkeld.
Verdieping specifiek voor de verzekeringsarts111
Bijstellingen
Als tussentijdse evaluaties en periodieke herijkingen aanleiding geven tot een verandering van de
belastbaarheid en/of om wijzigingen aan te brengen in de rechten en plichten van verzekerde, dan legt
de verzekeringsarts die wijzigingen vast in een bijstelling van de probleemanalyse of het team in een
bijstelling van het plan van aanpak.
• Probleemanalyse
Bij een wijziging in de belastbaarheid kan een bijstelling van de probleemanalyse aan de orde
zijn. De verzekeringsarts onderzoekt de functionele mogelijkheden en of een FML - indien nog
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niet aanwezig - opgesteld kan worden of dat een bijstelling van de bestaande FML nodig is.
• Plan van aanpak
Voor de handhaafbaarheid, en voor de rechtszekerheid van verzekerde, is het van belang dat
de weergave van zijn rechten en plichten steeds zo actueel mogelijk is. Aanscherping van
verplichtingen kan aan de orde zijn als verzekerde zich onvoldoende inspant voor zijn reintegratie, maar-daarmee nog niet in strijd komt met de hem eerder opgelegde
verplichtingen. Anderzijds kunnen opgelegde verplichtingen waarvan volledige nakoming niet
haalbaar of zinvol blijkt te zijn, worden teruggebracht tot een realistischer niveau. Aan een
vermindering van verplichtingen kan zo nodig ook terugwerkende kracht worden verleend.
Periodieke herijking in week 26
Na 26 weken beoordeelt het ZW-arboteam gezamenlijk of de eerder gestelde reintegratiedoelstellingen zijn behaald en hoe groot de kans is dat de verzekerde na de 52e week van
arbeidsongeschiktheid geen recht meer zal hebben op ziekengeld. Als deze kans groot is, wordt vanaf
dat moment de re-integratie ingezet op passend werk met of zonder ondersteuning.
Als de verzekerde benutbare mogelijkheden heeft en hierin een status quo heeft bereikt, vermeldt de
verzekeringsarts de functionele mogelijkheden in zijn rapportage en geeft die weer met een in FMLtermen. Als al duidelijk is dat de verzekerde langer dan 52 weken arbeidsongeschikt zal zijn en in een
stabiele situatie verkeert, kan overwogen worden om een FML op te stellen ter voorbereiding op de
Eerstejaars ZW-beoordeling. De arbeidsdeskundige bepaalt vervolgens welk werk passend is.
Begeleiding tijdens uitlooptermijn eerstejaars ZW-beoordeling
Per 1 januari 2013 wordt het Ziektewet-criterium na 52 weken arbeidsongeschiktheid gewijzigd. Het
ZW-arboteam beoordeelt of de verzekerde zonder werkgever die tussen de 44e week en 52e week een
Ziektewet-uitkering ontvangt in staat is om meer dan 65% van zijn maatmaninkomen te verdienen
met het verrichten van algemeen geaccepteerde arbeid. Deze beoordeling moet worden gericht op de
situatie 'nadat na de eerste dag van de ongeschiktheid tot werken een tijdvak van 52 weken is
verstreken'. Is dat het geval, dan heeft de verzekerde geen recht meer op een ZW-uitkering omdat hij
niet als arbeidsongeschikt in de zin van de ZW wordt beschouwd. Het ziekengeld wordt met een maand
uitlooptermijn beëindigd. Zie de wetsuitleg ZW Ongeschiktheid.
Na de bekendmaking van de beoordeling aan de verzekerde moet hij door de re-integratiebegeleider of
arbeidsdeskundige geïnformeerd worden over de gevolgen voor zijn uitkering en zijn verdere reintegratie. Onderzocht wordt welke lopende activiteiten uit het plan van aanpak zelfstandig door de
verzekerde voort kunnen worden gezet, welke moeten worden beëindigd en welke een overdracht aan
het WERKbedrijf noodzakelijk maken. Ook kan de verzekerde er voor kiezen om niets te doen of te
trachten de aanwezige verdiencapaciteit te benutten door op zoek te gaan naar passend werk.
Evenals voor de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (Wet WIA), is per 1 januari 2013 in de
WW nu ook voor de ZW geregeld dat eventuele arbeidsurenverlies voor de WW afgestemd wordt op de
medische urenbeperking als de betrokkene minder dan 35% arbeidsongeschikt is. Op verzoek van
Uitkeren WW en/of het WERKbedrijf moet SMZ de medische urenbeperking doorgeven.
Er worden geen nieuwe activiteiten door het ZW-arboteam gestart; ook is er geen bijstelling meer van
het plan van aanpak. De re-integratiebegeleider of arbeidsdeskundige stelt een document op met
informatie over de lopende re-integratie trajecten die overgenomen moeten worden door het
WERKbedrijf of eventueel door de gemeente.
Periodieke herijking in week 52
Deze herijking wordt alleen uitgevoerd nadat uit de Eerstejaars ZW-beoordeling is gebleken dat de
verzekerde nog steeds recht heeft op ziekengeld. Het ZW-arboteam beoordeelt of de eerder gestelde
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re-integratiedoelstellingen zijn behaald, en stelt nieuwe doelstellingen vast voor de volgende periode.
Het plan van aanpak wordt zo nodig bijgesteld. Voor verzekerden wordt na 12 maanden alle geschikte
arbeid passend geacht. Van de verzekerde kan dan worden verlangd dat hij werk zoekt en aanvaardt
op een lager niveau, met een lagere beloning en met een langere reisduur. Activiteiten die bijdragen
aan een verbetering van factoren die tot minder dan 35% arbeidsongeschiktheid in het tweede
ziektejaar kunnen gaan leiden, moeten worden opgenomen in een bijstelling van het plan van aanpak.
Periodieke herijking in week 78
Bij deze herijking is het van belang om te onderzoeken of de verzekerde alsnog voor einde wachttijd
hersteld kan worden verklaard hetzij voor zijn arbeid, hetzij voor algemeen geaccepteerde passende
arbeid. Voorkomen moet worden dat een latere WIA-aanvraag wordt afgewezen of wordt geweigerd.
Dat laatste is het geval als uit de WIA-beoordeling blijkt dat de verzekerde tijdens de wachttijd minder
dan 35% arbeidsongeschikt is geworden. De WIA-uitkering wordt afgewezen omdat de wachttijd dan
niet is volbracht.
Als blijkt dat een WIA-aanvraag voor de verzekerde onvermijdelijk is, moet het ZW-arboteam de
verzekerde informeren over de verdere procedure en de gevolgen voor zijn inkomsten en re-integratie.

Re-integratieverslag
Uiterlijk 15 weken voor het einde van de wachttijd wordt in overleg met de verzekerde een reintegratieverslag opgesteld. Dit verslag omvat onder meer het plan van aanpak, de bijstellingen, een
eindbeoordeling van de arbeidsmogelijkheden van verzekerde en diens eigen eindoordeel over het reintegratieproces. De verzekerde krijgt een kopie van het verslag. In tegenstelling tot de werknemer
met werkgever is hij niet verplicht om dit bij te voegen bij zijn WIA-aanvraag. Het re-integratieverslag
wordt toegezonden aan het WIA-team. Het dient als overdrachtsdocument. Er is geen
poortwachtertoets.
Ook RIV bij geen WIA-aanvraag
Als de verzekerde op dat moment besluit om geen WIA-aanvraag in te dienen of zich hersteld meldt,
stelt het ZW-arboteam toch een re-integratieverslag op. In het laatste kwartaal kan nog veel gebeuren.
Ook is het mogelijk dat iemand zich later vanuit de WW weer kan ziekmelden.
Ook RIV bij ziekteaangifte vanaf 84e week
Ook als een einde-dienstverbander bij UWV binnenkomt tussen de 84e en 90e week, stelt het ZWarboteam voor alle zekerheid een re-integratieverslag op. In principe zou er een re-integratieverslag
van de ex-werkgever moeten liggen, maar een werkgever kan natuurlijk ernstig in gebreke zijn
gebleven. Omdat ook de ex-werkgever uiterlijk in week 89 een RIV moet hebben opgesteld, mag UWV
ervan uitgaan dat UWV bij een ziekteaangifte na week 90 geen re-integratieverslag meer hoeft op te
stellen.

Overzicht wetswijziging Ziektewet m.b.t. arborol UWV
Wetswijzigingen 2002-2003
2002 Wet verbetering poortwachter (Wvp). Deze wet geldt voor zieke werknemers met een werkgever.
Wvp verlangt dat werkgever en werknemer zich samen met arbodienst of bedrijfsarts inspannen om de
zieke werknemer zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen. UWV heeft de taak om de arborol van
de zieke vangnetter zonder werkgever uit te voeren.
2002 Regeling procesgang eerste en tweede ziektejaar. In deze regeling wordt aangegeven welke
stappen in ieder geval moeten worden gezet door werknemer, werkgever en arbodienst.

Wetswijzigingen 2004-2005
2004 Wet verlenging loondoorbetalingsverplichting bij ziekte (Vlz). Deze wet heeft ertoe geleid dat de

24-5-2020

ZW-arborol

Page 26 of 28

loondoorbetalingsverplichting van 52 weken is verlengd naar maximaal 104 weken. Ook de maximale
duur van het ziekengeld en de wachttijd voor de WIA zijn op 104 weken gesteld. Vanaf maart 2005 is
gestart met de toetsing van het RIV bij einde dienstverband. Bij onvoldoende re-integratieinspanningen of een te laat/incompleet RIV kan een verhaal van het ziekengeld worden ingesteld.

Wetswijzigingen 2008
2008 Wet bevordering activering ZW'ers (Wbaz).
2008 Regeling procesgang eerste en tweede ziektejaar voor vangnetters zonder werkgever
Het doel van deze wet en de bijbehorende regeling is om enerzijds een structurele gedragsverandering
te bereiken bij de vangnetters, en anderzijds om UWV een structurele kwaliteitsimpuls te geven voor
de activering van deze vangnetters.
Het ziektebegrip enigszins aangepast en ook het begrip passende arbeid. De Richtlijn passende arbeid
en het Besluit passende arbeid schoolverlaters en academici zijn voor vangnetters zonder werkgever
van toepassing verklaard. Verder wordt een verplichting aan UWV opgelegd om re-integratieverslagen
op te stellen voor nieuwe ziektegevallen die de einde wachttijd (104 weken) bereiken en deze te laten
beoordelen door het WIA-team.
In de nieuwe Regeling procesgang wordt onderscheid gemaakt tussen kortdurend en langdurig
verzuim. Bij dreigend langdurig verzuim dient bij 6 weken een probleemanalyse en bij 8 weken een
plan van aanpak voor re-integratie te worden opgesteld. Tevens dient het verloop van het ziekteproces
en het gehele re-integratieproces te worden vastgelegd in een re-integratiedossier. Er dient in beginsel
elke 6 weken contact te zijn tussen de vaste begeleider re-integratiebegeleider of arbeidsdeskundige
van UWV en de verzekerde. Na elk half jaar (dus bij de 26e, de 52e en de 78e week) dienen de reintegratie aanpak en de vorderingen te worden geëvalueerd en herijkt.

Wetswijzigingen 2011
2011 Wet wijziging verrekening inkomsten met ziekengeld. De wetswijziging heeft o.a. betrekking op
zieke vangnetters die tot aan het einde van het dienstverband bij een werkgever ziekengeld
ontvangen. Bij onvoldoende re-integratie-inspanningen of bij een te laat/incompleet RIV kan nu ook
voor deze groep een verhaal van het ziekengeld worden ingesteld respectievelijk een
loondoorbetalingverplichting opgelegd. Verder is een systematiek in de ZW opgenomen voor
verrekening van inkomsten met ziekengeld, waardoor het voor een vangnetter lonender wordt om
(meer) te gaan werken in een periode waarin ziekengeld wordt ontvangen.

Wetswijzigingen 2013
2013 de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (Wet BEZAVA)
De wijziging heeft betrekking op alle vangnetters zonder werkgever en voor alle vangnetters van wie
het dienstverband eindigt tijdens ziekte. Een belangrijke wijziging is dat na 52 weken ongeschiktheid
tot werken wordt beoordeeld of de vangnetter in staat is om meer dan 65% van zijn maatmaninkomen
te verdienen met het verrichten van algemeen geaccepteerde passende arbeid. Zo ja, dan heeft de
verzekerde geen recht meer op een ZW-uitkering.
Er wordt aangesloten bij de re-integratieplichten in de WW, die na 1 jaar werkloosheid worden
verruimd tot alle passende arbeid. De re-integratieplichten voor zieke vangnetters worden volgens de
WIA aangescherpt met een consequente handhaving door UWV. De vangnetter zonder werkgever kan
gebruik maken van verkorting van de wachttijd bij een WIA-aanvraag als hij volledig en duurzaam
arbeidsongeschikt is. Er wordt een wettelijke basis gecreëerd voor UWV om met werkgevers
convenanten af te sluiten over de re-integratie en bemiddeling van vangnetters. UWV sluit o.a. een
convenant met de uitzendbranche voor het snel herplaatsen van de zieke uitzendkracht in passend
werk. Verder wordt het instrument proefplaatsing verruimd doordat de maximumperiode van 3
maanden naar 6 maanden wordt verlengd voor o.a. de ZW.
Volgens de WW en de WIA wordt een arbeidsverledeneis ingevoerd voor de vangnetter zonder
werkgever. Na een loongerelateerde ZW-uitkering van 70% van het dagloon voor 3 maanden volgt een
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ZW-uitkering volgens 70% van het minimumloon. De duur van de loongerelateerde uitkering wordt
afhankelijk van het arbeidsverleden van de verzekerde. De hoogte van het ziekengeld ten gevolge van
zwangerschap of bevalling wordt voor de vangnetter zonder werkgever verlaagd van 100% naar 70%.
De inwerkingtreding van deze 2 onderdelen was in eerste instantie uitgesteld tot 1 januari 2014, maar
is uiteindelijk vervallen.
Eveneens van toepassing zijn geworden:
•

het Schattingsbesluit,

•

de Regeling verzekeringsgeneeskundige protocollen arbeidsongeschiktheidswetten,

•

de Regeling vrijstelling verplichtingen sociale zekerheidswetten en

•

het Besluit ontheffing verplichtingen sociale zekerheidswetten.

Wetswijzigingen 2015-2016
Door de invoering van de Participatiewet in 2015 (waarbij vooral artikel 7 van belang is), de wijziging
van artikel 30a Wet SUWI en de invoering van de Regeling procesgang vangnetters gemeentelijke
doelgroep Participatiewet per 1 juli 2016 is er voor UWV een nieuwe klantgroep ontstaan.
Op 1 januari 2015 is de (Invoeringswet) Participatiewet in werking getreden. De Regeling procesgang
vangnetters gemeentelijke doelgroep Participatiewei: is opgesteld om te regelen dat de reintegratieverantwoordelijkheid van klanten in het Vangnet die ná het verstrekken van
loonkostensubsidie (LKS) 2 jaar lang het wettelijke minimumloon (WML) verdienen, bij ziek uit dienst is
toegewezen aan de gemeenten. UWV keert echter het ziekengeld uit.
Het doel van deze re-integratieverantwoordelijkheid is dat gemeenten een klant die ze naar werk
begeleiden en die niet in staat is om het WML te verdienen, beter kennen en sneller in staat zijn terug
naar werk te begeleiden. Daarnaast wordt met de regeling voorkomen dat klanten via de ZW naar de
re-integratieverantwoordelijkheid van UWV worden overgedragen. De ratio achter de periode van 2
jaar WML is dat een klant die gedurende 2 jaar zelfstandig in staat is WML te verdienen een reguliere
werknemer is die onder de werknemersverzekeringen valt en daarmee bij UWV hoort.
Het vaststellen door UWV of de klant gedurende 2 jaar zelfstandig in staat is om het wettelijke
minimumloon te verdienen, gebeurt door het raadplegen van het Landelijk Doelgroepenregister. Als de
werkgever van de klant loonkostensubsidie ontvangt, wordt de klant door de gemeente aangemeld
voor opname in het landelijke doelgroepenregister. Ook wordt een eventuele einddatum van de LKS
doorgegeven. Zolang de klant geregistreerd blijft in dit doelgroepenregister gaat UWV ervan uit dat de
klant niet in staat is om het WML te verdienen.
Zie ook de bedrijfsregels voor opname en verwijdering uit het doelgroepenregister.
In de Wet WIA artikel 26 is bepaald dat voor gemeenten dezelfde re-integratieverplichtingen gelden die
nu al gelden voor UWV ten aanzien van ZW-gerechtigden. Dit betreft niet alleen de re-integratie en het
opstellen van een re-integratieverslag, maar ook de verstrekking van voorzieningen. De klant moet van
de gemeente het RIV ontvangen en bij de WIA-aanvraag inleveren. Met SZW is afgesproken dat UWV
niet de re-integratie-inspanningen van de gemeente toetst bij een WIA-aanvraag, omdat UWV geen
sanctie kan opleggen.
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