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Achtergrond Weg naar WIA-3 

Aanleiding voor Weg naar WIA-3 
Per 1 januari 2013 is de Ziektewet gemoderniseerd met de invoering van de Wet Bezava (Wet 
beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters). Beoogd wordt onder andere dat 

werkgevers zich meer gaan inspannen voor de verzuimbegeleiding van zieke werknemers van wie 
het dienstverband op enig moment wordt beëindigd, bijvoorbeeld omdat het tijdelijke contract 
afloopt. Voor Ziektewet-gerechtigden wordt een vergroting van de arbeidsparticipatie vanuit de 
Ziektewet nagestreefd. Dit komt onder meer tot uiting in de aanscherping van het 
Ziektewetcriterium na één jaar ziekte. 
Binnen het kennisthema ‘voorkomen (langdurige) arbeidsongeschiktheid’ richt UWV de aandacht op 
veranderingen naar aanleiding van de invoering van de nieuwe Ziektewet (UWV Kennisagenda 

2014-2015). In dit verband volgt UWV een cohort langdurig zieken, om hun kenmerken en situatie 
te vergelijken met die van langdurig zieken vóór de invoering van de Wet Bezava. Door aan te 
sluiten bij het vorige ‘Weg naar de WIA’ onderzoek (WnW-2), kan deze vergelijking gemaakt 
worden.  
 
Weg naar WIA (WnW) 

In het kader van WnW zijn in het verleden 2 maal langdurig zieke werknemers en vangnetters 

(WW’ers, uitzendkrachten en eindedienstverbanders) gevolgd. Het betrof werknemers en 
vangnetters die minimaal negen maanden ziek zijn geweest. Het eerste onderzoek (WnW-1) betrof 
langdurig zieken die waren ziek gemeld rond januari 2007; in het tweede onderzoek (WnW-2) vond 
de ziekmelding rond oktober 2011 plaats. Dit derde onderzoek (WnW-3) gaat over mensen die 
rond december 2014 ziek werden. 
 

Tabellenboek  
In de eerste meting kregen werknemers en vangnetters nog verschillende vragenlijsten. De 
uitkomsten van de eerste meting van WnW-3 zijn daarom vastgelegd in 2 afzonderlijke 
tabellenboeken: 1 voor werknemers en 1 voor vangnetters. In de tweede meting is bij beide 
groepen dezelfde vragenlijst afgenomen. Voorliggend tabellenboek bevat de resultaten van deze 
tweede meting. Deze is gehouden 18-19 maanden na de eerste ziektedag. Waar mogelijk hebben 
we een vergelijking gemaakt met de werknemers en vangnetters die 3 jaar eerder langdurig ziek 

waren (WnW-2 cohort).  
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Leeswijzer  

 
 De hoofdstukken (A t/m I) komen overeen met de thema’s van de vragenlijst (bijlage 2). 
 De tabelnummers komen overeen met de nummers van de vragenlijst. Waar van toepassing 

hebben we een vergelijking gemaakt met het 2012-cohort (WnW-2 onderzoek). In het geval 
de vraagstelling identiek was, zijn de vroegere uitkomsten in dezelfde tabel gezet met als 
kopje 2012-cohort. Als de vraagstelling wel vergelijkbaar, maar niet identiek is (of wanneer 
de antwoordmogelijkheden afwijken), volgen de uitkomsten van het 2012-cohort in een 
aparte tabel, met de letter X achter het betreffende tabelnummer. Het jaartal verwijst naar 
het jaar waarin het cohort de grens van 9 maanden ziekte bereikte. 

 Alle 2015 tabellen zijn uitgesplitst naar werknemers en 4 vangnetgroepen: WW-

gerechtigden, eindedienstverbanders met een publiek verzekerde ex-werkgever (EDV-UWV), 
eindedienstverbanders met een eigenrisicodragende ex-werkgever (EDV-ERD) en 
uitzendkrachten (UZK). De aantallen uitzendkrachten waren in de tweede meting te klein om 
ze uit te splitsen in publiek verzekerden en eigenrisicodragers. Bij het WNW-2 cohort is geen 

uitsplitsing gemaakt naar publiek verzekerden en eigenrisicodragers. Er waren toen 
nauwelijks eigenrisicodragers voor de Ziektewet. 

 De percentages in de tabel zijn steeds kolompercentages, tenzij anders vermeld.  

 De tabellen over de werknemers betreffen alleen de respondenten die in de vragenlijst 
aangeven dat ze minimaal 270 dagen ziek waren, dit betrof 1.864 werknemers op een totale 
respons van 1.880 werknemers in de tweede meting. 

 Bij de selectie en aanschrijving van het vangnetcohort (eerste meting) zijn de 
eigenrisicodragers oververtegenwoordigd, om zo te zorgen voor een getalsmatig voldoende 
vertegenwoordiging. Met behulp van weging is in de totaalkolom de oorspronkelijke 

verhouding teruggebracht. 
 De bijlagen van dit tabellenboek bevatten (1) het veldwerkverslag en (2) de vragenlijst van 

de tweede meting. 
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Aantallen en weegfactor 

 

TABEL 0a De 5 onderscheiden groepen (UWV-registratie) (ongewogen) 

 aantal percentage 

Werknemers 1.864  

Werklozen (WW) 547 48% 
Uitzendkrachten  86 7% 
Eindedienstverbanders met niet-ERD werkgever (UWV-EDV) 410 36% 
Eindedienstverbanders met ERD werkgever (ERD-EDV) 104 9% 

Totaal vangnetters 1.147 100% 

 
TABEL 0b De gehanteerde weegfactor in de totaalkolommen (Weegfactor T2) 

  weegfactor 

Werknemers  1,000000 

Werklozen (WW)  0,837497 
Uitzendkrachten   1,319230 
Eindedienstverbanders met niet-ERD werkgever (UWV-EDV)  1,055560 
Eindedienstverbanders met ERD werkgever (ERD-EDV)  1,088056 

Gemiddelde weegfactor vangnetters  1,00000 
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A. Huidige situatie 

TABEL 1. Huidige situatie ziekteverzuim/Ziektewet 
Volgens de gegevens van UWV heeft u zich tussen het najaar van 2014 en begin van 
2015 (najaar van 2011) ziek gemeld. Uw werkgever heeft uw loon toen doorbetaald, of u 

kreeg een Ziektewetuitkering van UWV. Wat is uw situatie op dit moment? 

 Werknemers Vangnetters 

2015-cohort 
Totaal  

(n=1.836) 
WW  

(n=531) 
UZK 

(n=83) 
UWV-EDV 
(n=400) 

ERD-EDV 
(n=101) 

Totaal  
(n=1.115) 

 Ik ben nog ziek gemeld en mijn 
werkgever betaalt mijn loon door. 48% 3% 20% 2% 44% 8% 

 Ik ontvang een Ziektewetuitkering 
van UWV. 5% 76% 45% 67% 29% 66% 

 Ik ben volledig beter gemeld. 47% 21% 35% 31% 28% 26% 

2012-cohort 
Totaal  

(n=1.469) 
WW  

(n=570) 
UZK 

(n=155) 
EDV 

(n=650) 
Totaal 

(n=1.375) 

 Ik ben nog ziek gemeld en mijn 
werkgever betaalt mijn loon door. 48% 1% 1% 2% 1% 

 Ik ontvang een Ziektewetuitkering 
van UWV. 8% 86% 90% 81% 84% 

 Ik ben volledig beter gemeld. 44% 14% 9% 17% 15% 

 
TABEL 2. Indien ziek en werkgever betaalt door: Bent u op dit moment volledig of 

gedeeltelijk ziek gemeld? 

 Werknemers Vangnetters 

2015-cohort 
Werknemers 

(n=873) 
WW  

 
UZK  UWV-EDV  ERD-EDV Totaal  

 

Ik ben volledig ziek gemeld  59% nvt nvt nvt nvt nvt 
Ik ben gedeeltelijk ziek gemeld 42% nvt nvt nvt nvt nvt 

2012-cohort 
Totaal  

(n=689) WW UZK EDV Totaal 

Ik ben volledig ziek gemeld  62% Nvt nvt Nvt nvt 
Ik ben gedeeltelijk ziek gemeld 38% Nvt Nvt nvt nvt 
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B. Uw gezondheid 

TABEL 3. Hoe is op dit moment over het algemeen uw gezondheidstoestand? 

 Werknemers Vangnetters 

2015-cohort 
Totaal  

(n=1.846) 
WW  

(n=543) 
UZK 

(n=84) 
UWV-EDV 
(n=406) 

ERD-EDV 
(n=103) 

Totaal  
(n=1.136) 

Goed  36% 8% 15% 13% 13% 11% 
Gaat wel / matig 47% 49% 49% 49% 54% 50% 
Slecht 17% 43% 36% 38% 32% 40% 

2012-cohort 
Totaal  

(n=1.548) 
WW  

(n=592) 
UZK 

(n=158) 
EDV  

(n=658) 
Totaal 

(n=1.410) 

Goed  36% 8% 9% 14% 
52% 

11% 
Gaat wel / matig 46% 52% 48% 52% 
Slecht 19% 40% 42% 34% 38% 

 

TABEL 4. Is uw gezondheidstoestand in het afgelopen jaar beter geworden, hetzelfde 
gebleven, of slechter geworden? 

 Werknemers Vangnetters 

2015-cohort 
Totaal 

(n=1.844) 
WW  

(n=544) 
UZK 

(n=84) 
UWV-EDV 
(n=407) 

ERD-EDV 
(n=104) 

Totaal  
(n=1.139) 

Beter  50% 16% 29% 28% 30% 22% 

Hetzelfde 32% 43% 48% 42% 47% 44% 
Slechter 18% 41% 19% 30% 23% 34% 

2012-cohort 
Totaal  

(n=1.548) 
WW  

(n=593) 
UZK 

(n=159) 
EDV 

(n=658) 
Totaal  

(n=1410) 

Beter  48% 19% 20% 31% 
40% 
29% 

25% 
Hetzelfde 33% 46% 48% 43% 
Slechter 20% 35% 32% 32% 

 
TABEL 5. Denkt u dat uw gezondheidsklachten in de loop van het komende half jaar 
minder worden, erger worden of hetzelfde zullen blijven?  

 Werknemers Vangnetters 

2015-cohort 
Totaal 

(n=1838) 
WW  

(n=541) 
ERD-UZK 

(n=84) 
UWV-EDV 
(n=405) 

ERD-EDV 
(n=101) 

Totaal  
(n=1.131) 

Ik heb geen klachten meer 13% 2% 5% 6% 8% 4% 
Klachten zullen minder worden 27% 11% 8% 18% 14% 13% 
Klachten zullen hetzelfde blijven 28% 30% 30% 31% 34% 31% 

Klachten zullen erger worden 9% 22% 14% 11% 11% 17% 
Ik weet het niet 23% 34% 43% 34% 34% 35% 

2012-cohort 
Totaal 

(n=1548) 
WW  

(n=594) 
UZK 

(n=159) 
EDV  

(n=659) 
Totaal  

(n=1.412) 

Ik heb geen klachten meer 13% 2% 2% 6% 4% 
Klachten zullen minder worden 24% 13% 19% 17% 15% 
Klachten zullen hetzelfde blijven 30% 34% 28% 29% 31% 
Klachten zullen erger worden 10% 16% 10% 10% 13% 
Ik weet het niet 24% 36% 40% 38% 37% 

 
TABEL 6. Zijn er sinds november 2015 (september 2012) omstandigheden geweest in uw 
privé-situatie die een rol spelen bij het voortduren van uw gezondheidsklachten? 

 Werknemers Vangnetters 

2015-cohort 
Totaal 

(n=1.606) 
WW  

(n=533) 
UZK 

(n=79) 
UWV-EDV 
(n=383) 

ERD-EDV 
(n=95) 

Totaal  
(n=1.090) 

 Ja 18% 30% 25% 31% 40% 31% 

 Nee 76% 69% 73% 66% 57% 68% 
 Niet van toepassing, ik ben 

volledig beter 6% 1% 1% 2% 3% 2% 

2012-cohort 
Totaal 

(n=1.342) 
WW  

(n=576) 
UZK 

(n=154) 
EDV  

(n=612) 
Totaal  

(n=1.342) 

 Ja 20% 31% 29% 31% 30% 
 Nee 75% 68% 69% 68% 68% 
 Niet van toepassing, ik ben 

volledig beter 5% 1% 2% 1% 1% 
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C. Uw werkgever 

TABEL 7. Heeft u nu nog steeds een arbeidscontract bij de werkgever waar u werkte op 
het moment van uw ziekmelding? 

 Werknemers Vangnetters 

2015-cohort 
Totaal 

(n=1.845) 
WW  

(n=539) 
UZK 

(n=81) 
UWV-EDV 
(n=401) 

ERD-EDV 
(n=103) 

Totaal  
(n=1.124) 

 Ja 91% 4% 34% 5% 9% 8% 
 Nee, mijn dienstverband is 

beëindigd 9% 20% 55% 82% 90% 49% 
 Niet van toepassing, ik had op 

moment van ziekmelding geen 
werkgever 0% 76% 11% 13% 1% 43% 

2012-cohort 
Totaal 

(n=1.527) 
WW  

(n=553) 
UZK 

(n=147) 
EDV  

(n=618) 
Totaal  

(n=1.318) 

 Ja 89% 2% 5%  6% 4% 
 Nee, mijn dienstverband is 

beëindigd 10% 26% 63% 80% 55% 
 Niet van toepassing, ik had op 

moment van ziekmelding geen 
werkgever 0% 72% 32% 15% 41% 

 
TABEL 8. Indien arbeidscontract bij werkgever, welk van onderstaande situaties is op u 
van toepassing? 

 Werknemers Vangnetters 

2015-cohort 
Totaal 

(n=1.665) 
WW  

(n=25) 
UZK 

(n=27) 
UWV-EDV 

(n=20) 
ERD-EDV 

(n=9) 
Totaal  

(n=81) 

 ik had een vast dienstverband bij 
ziekmelding 98% 46% 3% 44% 33% 27% 

 ik had een tijdelijk 
dienstverband bij ziekmelding, 
dat nog steeds loopt 1% 19% 80% 33% 44% 49% 

 ik had een tijdelijk 
dienstverband, dat tijdens mijn 
ziekmelding is verlengd 0% 4% 11% 6% 0% 7% 

 ik had een tijdelijk 
dienstverband, dat tijdens mijn 
ziekmelding is omgezet in een 
vast dienstverband 1% 0% 3% 0% 0% 1% 

 anders 0% 31% 3% 17% 22% 16% 

 

TABEL 9. Indien arbeidscontract beëindigd, op welke manier is dit gebeurd? 

 Werknemers Vangnetters 

2015-cohort 
Totaal  

(n=155) 
WW  

(n=100) 
UZK 

(n=42) 
UWV-EDV 
(n=316) 

ERD-EDV 
(n=92) 

Totaal  
(n=550) 

 ik ben ontslagen 41% 51% 19% 30% 17% 31% 
 het arbeidscontract liep af en is 

niet verlengd 10% 40% 57% 67% 79% 63% 
 ik heb zelf ontslag genomen 17% 2% 9% 2% 2% 3% 
 anders – in overleg  12% 3% 0% 0% 0% 1% 
 anders - pensioen 8% 1% 0% 0% 1% 0% 
 anders – instroom WIA 5% 0% 0% 0% 0% 0% 

 anders - overig 10% 5% 26% 5% 4% 8% 

2012-cohort 
Totaal 

 (n=159) 
WW  

(n=144) 
UZK 

(n=92) 
EDV  

(n=494) 
Totaal  

(n=730) 

 ik ben ontslagen 58% 53% 40% 28% 34% 
 het arbeidscontract liep af en is 

niet verlengd 20% 39% 54% 71% 63% 
 ik heb zelf ontslag genomen 13% 3% 2% 1% 2% 
 anders 8% 1% 3% 1% 1% 

Meerdere antwoorden mogelijk, waardoor de kolompercentages niet optellen tot 100%. 
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TABEL 10. Indien arbeidscontract beëindigd, om welke reden is dit gebeurd? 

 Werknemers Vangnetters 

2015-cohort 
Totaal  

(n=154) 
WW  

(n=92) 
UZK 

(n=36) 
UWV-EDV 
(n=292) 

ERD-EDV 
(n=76) 

Totaal  
(n=496) 

 Vanwege een reorganisatie bij 
mijn werkgever (er moesten 
mensen uit) 16% 50% 6% 25% 29% 29% 

 Vanwege faillissement van mijn 
werkgever 17% 11% 3% 12% 8% 10% 

 Vanwege mijn ziekte/gezondheid 36% 31% 83% 56% 58% 54% 
 Mijn werkgever vond dat ik 

onvoldoende functioneerde 8% 11% 6% 7% 11% 8% 
 Er was sprake van een 

arbeidsconflict 18% 3% 6% 5% 1% 4% 
 Ik had zelf een andere werkgever 

gevonden 8% 0% 3% 0% 0% 0% 
 Anders 18% 2% 6% 5% 4% 4% 

2012-cohort 
Totaal 

 (n=159) 
WW  

(n=144) 
UZK 

(n=92) 
EDV 

 (n=494) 
Totaal  

(n=730) 

 Vanwege een reorganisatie bij 
mijn werkgever (er moesten 
mensen uit) 31% 33% 5% 21% 21% 

 Vanwege faillissement van mijn 
werkgever 9% 11% 3% 7% 7% 

 Vanwege mijn ziekte/gezondheid 38% 29% 77% 61% 57% 
 Mijn werkgever vond dat ik 

onvoldoende functioneerde 4% 15% 1% 7% 8% 
 Er was sprake van een 

arbeidsconflict 9% 8% 0% 5% 5% 
 Ik had zelf een andere werkgever 

gevonden 8% 0% 1% 1% 1% 
 (Pre)pensioen 7% 0% 0% 0% 0% 
 Er was geen (ander) werk voor mij 1% 4% 7% 3% 4% 
 Al tijdelijke contracten gehad 1% 2% 1% 1% 1% 
 Anders 2% 4% 5% 6% 6% 

Meerdere antwoorden mogelijk, waardoor de kolompercentages niet optellen tot 100%.  

TABEL 11. Indien arbeidscontract beëindigd, had dit te maken met de huidige 
economische situatie (crisis)? 

 Werknemers Vangnetters 

2015-cohort 
Totaal 

(n=155) 

WW  

(n=101) 

UZK 

(n=40) 

UWV-EDV 

(n=316) 

ERD-EDV 

(n=88) 

Totaal  

(n=545) 

Ja 16% 41% 9% 20% 25% 24% 
Nee 70% 40% 62% 60% 49% 54% 
Weet niet 14% 20% 28% 20% 26% 22% 

2012-cohort 
Totaal 

(n=158) 
WW  

(n=136) 
UZK 

(n=89) 
EDV 

(n=491) 
Totaal  

(n=716) 

Ja 30% 38% 12% 26% 27% 
Nee 58% 39% 72% 57% 55% 
Weet niet 15% 24% 16% 17% 18% 
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D. Eerstejaars Ziektewet-beoordeling 

TABEL 12. Heeft u de eerstejaars Ziektewet-beoordeling al gehad?  
 Werknemers Vangnetters 

2015-cohort 
Werknemers 

(n=149) 
WW  

(n=484) 
UZK  

(n=48) 
UWV-EDV 
(n=360) 

ERD-EDV 
(n=83) 

Totaal  
(n=975) 

 Ja, een gesprek gehad met een 
verzekeringsarts van UWV  18% 39% 25% 37% 29% 36% 

 Ja, een gesprek gehad met een 
arbeidsdeskundige van UWV. 6% 7% 6% 13% 8% 9% 

 Ja, een gesprek gehad met 
zowel een verzekeringsarts als 
een arbeidsdeskundige van 
UWV. 15% 50% 56% 44% 54% 49% 

 Nee, want nog een werkgever 36% 1% 4% 1% 1% 1% 
 Nee, want al enige tijd geen 

Ziektewet-uitkering meer 26% 3% 8% 5% 8% 4% 

 
TABEL 13. Indien van toepassing (zie tabel 12), wat was de uitslag van de eerstejaars 

Ziektewet-beoordeling? 
 Werknemers Vangnetters 

2015-cohort 
Werknemers 

(n=61) 
WW  

(n=479) 
UZK  

(n=46) 
UWV-EDV 
(n=352) 

ERD-EDV 
(n=83) 

Totaal  
(n=960) 

 Ziektewet-uitkering blijft 

doorlopen  77% 80% 67% 75% 77% 78% 
 Ziektewet-uitkering stopt 23% 20% 33% 25% 23% 22% 

 
TABEL 14. Als de Ziektewet-uitkering stopte, wat was het inkomen in de maand na het 
stopzetten? 

 Werknemers Vangnetters 

2015-cohort 
Werknemers 

(n=13) 
WW  

(n=98) 
UZK  

(n=15) 
UWV-EDV 

(n=88) 
ERD-EDV 

(n=18) 
Totaal  

(n=219) 

 Een WW-uitkering  69% 82% 67% 73% 72% 76% 
 Een bijstandsuitkering 8% 8% 7% 11% 17% 10% 
 Inkomen uit werk 15% 4% 27% 11% 11% 9% 
 Anders 15% 4% 0% 8% 11% 6% 
 Geen inkomen 8% 8% 7% 10% 6% 9% 

Meerdere antwoorden mogelijk, waardoor de kolompercentages niet optellen tot 100%.  

 
TABEL 15. Welke gevolgen heeft het stoppen van de Ziektewet-uitkering voor u gehad? 
 Werknemers Vangnetters 

2015-cohort 
Werknemers 

(n=12) 
WW  

(n=97) 
UZK 

(n=15) 
UWV-EDV 

(n=88) 
ERD-EDV 

(n=17) 
Totaal  

(n=217) 

 Financiële problemen 17% 22% 33% 30% 29% 26% 
 Op zoek naar (meer) werk 25% 43% 47% 49% 47% 46% 
 Verslechterde gezondheid  8% 31% 47% 19% 12% 27% 
 Minder ondersteuning bij herstel 8% 9% 20% 16% 18% 13% 
 Geen begeleiding (bij terugkeer) 

naar werk meer 17% 11% 13% 14% 12% 12% 
 Geen gevolgen 50% 23% 7% 18% 24% 20% 
 Anders  0% 2% 0% 5% 12% 4% 

 
TABEL 16. Heeft u bij UWV bezwaar gemaakt tegen de uitkomst van de Eerstejaars 
Ziektewet-beoordeling? 
 Werknemers Vangnetters 

2015-cohort 
Werknemers 

(n=14) 
WW  

(n=97) 
UZK  

(n=14) 
UWV-EDV 

(n=89) 
ERD-EDV 

(n=19) 
Totaal  

(n=219) 

Ja 21% 26% 29% 24% 11% 24% 
Nee 79% 74% 71% 76% 89% 76% 
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TABEL 17. Bent u op een later moment weer teruggekeerd in de Ziektewet? 
 Werknemers Vangnetters 

2015-cohort 
Werknemers 

(n=15) 
WW  

(n=98) 
 UZK 

(n=15) 
UWV-EDV 

(n=88) 
ERD-EDV 

(n=18) 
Totaal  

(n=219) 

 Ja, door bezwaar te maken 0% 4% 7% 5% 0% 4% 
 Ja, daarna weer ziek(er) 

geworden 0% 14% 27% 6% 11% 12% 
 Nee 100% 82% 67% 90% 89% 84% 
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E. Werkhervatting 

TABEL 18. Bent u sinds november 2015 (september 2012-cohort) vanuit een situatie van 
volledige ziekte weer begonnen met werken?  
 Werknemers Vangnetters 

2015-cohort 
Totaal 

(n=1809) 
WW  

(n=541) 
UZK 

(n=85) 
UWV-EDV 
(n=404) 

ERD-EDV 
(n=103) 

Totaal  
(n=1133) 

 Ja, één keer sinds november 2015 17% 4% 7% 11% 6% 7% 
 Ja, meerdere keren sinds 

november 2015 27% 3% 9% 6% 5% 5% 
 Nee, want ik ben al vóór 

november 2015 begonnen met 
werken 

 
34% 

 
1% 

 
7% 

 
 

4% 
 

5% 
 

3% 
 Nee, ik ben niet begonnen met 

werken 22% 91% 76% 78% 84% 85% 

2012-cohort 
Totaal 

(n=1521) 
WW  

(n=584) 
 UZK 

(n=156) 
EDV 

(n=641) 
Totaal  

(n=1381) 

 Ja, één keer sinds september 2012 16% 4% 6% 7% 6% 
 Ja, meerdere keren sinds 

september 2012 29% 4% 3% 10% 7% 
 Nee, want ik ben al vóór 

september 2012 begonnen met 
werken 

 
32% 

 
2% 

 
3% 

 
5% 

 
4% 

 Nee, ik ben niet begonnen met 
werken 23% 90% 88% 77% 84% 

 

TABEL 20. Werkt op dit moment (nog steeds)? 
 Werknemers Vangnetters 

2015-cohort 
Totaal 

(n=1436) 
WW  

(n=49) 
UZK 

(n=21) 
UWV-EDV 

(n=84) 
ERD-EDV 

(n=16) 
Totaal  

(n=170) 

Ja 86% 73% 89% 82% 82% 80% 
Nee, weer gestopt / ziek gemeld 14% 27% 11% 18% 18% 20% 

2012-cohort 
Totaal 

(n=1154) 
WW  

(n=57) 
UZK  

(n=18) 
EDV 

(n=143) 
Totaal  

(n=218) 

Ja 85% 67% 67% 76% 72% 
Nee, weer gestopt / ziek gemeld 15% 33% 33% 24% 28% 

 

TABEL 21. Hoeveel uur werkt u op dit moment? 
 Werknemers Vangnetters 

2015-cohort 
Totaal 

(n=1105) 
WW  

(n=34) 
UZK 

(n=17) 
UWV-EDV 

(n=70) 
ERD-EDV 

(n=13) 
Totaal  

(n=134) 

Uren (gemiddeld) 26 22 30 23 26 24 

2012-cohort 

Totaal 

(n=952) 

WW  

(n=34) 

UZK 

(n=11) 

EDV 

(n=103) 

Totaal  

(n=148) 

Uren (gemiddeld) 27 19 28 20 24 
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TABEL 22. Werkt u op dit moment volledig of deels?  
 Werknemers Vangnetters 

2015-cohort 
Totaal 

(n=1125) 
WW  

(n=34) 
UZK 

(n=18) 
UWV-EDV 

(n=68) 
ERD-EDV 

(n=13) 
Totaal  

(n=133) 

 Ik werk volledig (in hetzelfde 
aantal uren als bij ziekmelding) 62% 32% 61% 44% 46% 44% 

 Ik werk deels (met minder uren 
dan bij ziekmelding of op 
therapeutische basis) 38% 38% 39% 47% 54% 44% 

 Niet van toepassing, ik had geen 
werk bij mijn ziekmelding 0% 29% 0% 9% 0% 12% 

2012-cohort 
Totaal 

(n=982) 
WW  

(n=37) 
UZK  

(n=12) 
EDV 

(n=107) 
Totaal  

(n=156) 

 Ik werk volledig (in hetzelfde 
aantal uren als bij ziekmelding) 64% 22% 33% 31% 29% 

 Ik werk deels (met minde uren 
dan bij ziekmelding of op 
therapeutische basis) 36% 38% 67% 64% 58% 

 Niet van toepassing, ik had geen 
werk bij mijn ziekmelding 0% 41% 0% 6% 13% 

 

TABEL 23. Waar werkt u op dit moment? 
 Werknemers Vangnetters 

2015-cohort 
Totaal 

(n=1129) 
WW  

(n=34) 
UZK 

(n=19) 
UWV-EDV 

(n=68) 
ERD-EDV 

(n=13) 
Totaal  

(n=134) 

 Bij mijn oude werkgever 95% 29% 21% 18% 8% 20% 
 Gedetacheerd bij een nieuwe 

werkgever (maar in dienst van 
mijn oude werkgever) 4% 3% 0% 4% 8% 3% 

 Bij een nieuwe werkgever 3% 50% 16% 69% 62% 53% 
 Via mijn oude uitzendbureau  1% 6% 37% 7% 0% 12% 
 Via een (ander) uitzendbureau  1% 21% 32% 12% 23% 19% 
 Als zelfstandige / freelancer  2% 9% 0% 16% 0% 9% 

2012-cohort 
Totaal 

(n=984) 
WW  

(n=38) 
UZK 

(n=12) 
EDV 

(n=108) 
Totaal  

(n=158) 

 Bij mijn oude werkgever 95% 13% 8% 26% 22% 
 Gedetacheerd bij een nieuwe 

werkgever (maar in dienst van 
mijn oude werkgever) 3% 3% 0% 0% 1% 

 Bij een nieuwe werkgever 3% 39% 33% 61% 54% 
 Via mijn oude uitzendbureau  0% 0% 17% 2% 3% 
 Via een (ander) uitzendbureau  0% 16% 17% 6% 9% 
 Als zelfstandige / freelancer  1% 29% 17% 14% 18% 

 

TABEL 24. U bent dus weer bij uw oude werkgever aan het werk gegaan. Hoe is uw 
situatie? 
 Werknemers Vangnetters 

2015-cohort 
Totaal 

(n=1097) 
WW  

(n=9) 
UZK 

(n=4) 
UWV-EDV 

(n=12) 
ERD-EDV 

(n=2) 
Totaal  

(n=27) 

 Het dienstverband dat ik bij ziekmelding bij 
mijn oude werkgever had, loopt nog steeds 96% 78% 50% 50% 50% 59% 

 Mijn dienstverband eindigde na mijn 
ziekmelding, maar mijn oude werkgever 
heeft mij tijdelijk passend werk geboden 
totdat ik hersteld ben 2% 0% 25% 8% 0% 7% 

 Mijn dienstverband eindigde na mijn 
ziekmelding, maar mijn oude werkgever 
heeft mij weer op mijn oude functie in dienst 
genomen 0% 22% 25% 25% 50% 26% 

 Anders  2% 0% 0% 17% 0% 7% 
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TABEL 25. Onder welke omstandigheden werkt u nu?  

 Werknemers Vangnetters 

2015-cohort 
Totaal 

(n=1131) 
WW  

(n=35) 
UZK 

(n=19) 
UWV-EDV 

(n=65) 
ERD-EDV 

(n=13) 
Totaal  

(n=132) 

 Ik werk onder dezelfde omstandigheden 
(zelfde functie, taken, werkplek en 
werktijden) als bij mijn ziekmelding  57% 34% 53% 29% 31% 35% 

 Ik werk met aangepaste taken 24% 20% 5% 12% 23% 14% 
 Ik werk met een aangepaste werkplek / 

speciale voorzieningen (bijv. 
Spraakcomputer, aangepaste stoel) 5% 3% 0% 0% 0% 1% 

 Ik werk met aangepaste werktijden 23% 9% 0% 22% 23% 14% 
 Ik werk in een andere functie waarin 

rekening gehouden is met mijn 
beperkingen 15% 26% 32% 23% 31% 26% 

 Er is geen enkele rekening gehouden 
met mijn beperkingen 4% 23% 21% 25% 23% 23% 

2012-cohort 
Totaal 

(n=984) 
WW  

(n=38) 
UZK 

(n=12) 
EDV 

 (n=108) 
Totaal  

(n=158) 

 Ik werk onder dezelfde omstandigheden 
(zelfde functie, taken, werkplek en 
werktijden) als bij mijn ziekmelding  61% 21% 8% 33% 28% 

 Ik werk met aangepaste taken 20% 18% 17% 19% 19% 
 Ik werk met een aangepaste werkplek / 

speciale voorzieningen (bijv. 
Spraakcomputer, aangepaste stoel) 5% 3% 8% 0% 1% 

 Ik werk met aangepaste werktijden 19% 45% 8% 29% 31% 
 Ik werk in een andere functie waarin 

rekening gehouden is met mijn 
beperkingen 17% 34% 50% 39% 39% 

 Er is geen enkele rekening gehouden 
met mijn beperkingen 3% 13% 17% 13% 13% 

Meerdere antwoorden mogelijk, waardoor de kolompercentages niet optellen tot 100%.  

 

TABEL 26. Heeft u sinds november 2015 (ook) onbetaald werk gedaan (vrijwilligerswerk, 

onbetaalde stage, werkervaringsplaats, proefplaatsing)? 

 Werknemers Vangnetters 

2015-cohort 
Totaal 

(n=1842) 

WW  

(n=545) 

UZK 

(n=86) 

UWV-EDV 

(n=405) 

ERD-EDV 

(n=103) 

Totaal  

(n=1139) 

Ja 10% 23% 19% 21% 32% 23% 
Nee 90% 77% 81% 79% 68% 77% 

 

TABEL 26X. Heeft u sinds september 2012 (ook) onbetaald werk gedaan 
(vrijwilligerswerk, onbetaalde stage, werkervaringsplaats)? 

 Werknemers Vangnetters 

2012-cohort 
Totaal 

(n=1545) 
WW  

(n=590) 
UZK 

(n=159) 
EDV 

(n=656) 
Totaal  

(n=1405) 

Ja 11% 28% 18% 30% 28% 
Nee 89% 72% 82% 70% 72% 

 

TABEL 27. Doet u op dit moment nog steeds onbetaald werk? 

 Werknemers Vangnetters 

2015-cohort 
Totaal 

(n=176) 
WW  

(n=126) 
UZK 

(n=15) 
UWV-EDV 

(n=84) 
ERD-EDV 

(n=33) 
Totaal  

(n=258) 

Ja 73% 74% 65% 72% 75% 73% 
Nee 27% 26% 35% 28% 25% 27% 

2012-cohort 
Totaal 

(n=170) 
WW  

(n=166) 
UZK 

(n=29) 
EDV 

(n=194) 
Totaal  

(n=389) 

Ja 72% 81% 59% 79% 79% 
Nee 28% 19% 41% 21% 21% 
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TABEL 28. Laat uw gezondheid het op dit moment toe om enige vorm van werk te doen? 
 Werknemers Vangnetters 

2015-cohort 
Totaal 

(n=571) 
WW  

(n=438) 
UZK 

(n=62) 
UWV-EDV 
(n=298) 

ERD-EDV 
(n=79) 

Totaal  
(n=877) 

Ja 30% 20% 27% 23% 38% 24% 
Nee 70% 80% 73% 77% 62% 76% 

2012-cohort 
Totaal 

(n=319) 
WW  

(n=439) 
UZK 

(n=126) 
EDV 

(n=415) 
Totaal  

(n=980) 

Ja 25% 26% 26% 30% 28% 
Nee 75% 74% 74% 70% 72% 

 
TABEL 29. Wat zijn de belangrijkste redenen dat u op dit moment niet werkt?  
 Werknemers Vangnetters 

2015-cohort 
Totaal 

 (n=162) 
WW  

(n=86) 
UZK 

(n=16) 
UWV-EDV 

(n=67) 
ERD-EDV 

(n=28) 
Totaal  

(n=197) 

 Ik ben bang dat mijn gezondheid 
achteruit zal gaan 13% 12% 31% 27% 14% 18% 

 De arts heeft het me sterk 
afgeraden/verboden 19% 10% 19% 9% 7% 10% 

 Ik moest wachten op een opname 6% 6% 6% 6% 0% 5% 
 Mijn werkgever wilde niet dat ik 

terugkwam op het werk 12% 1% 0% 6% 11% 4% 
 Ik wilde zelf niet terug naar mijn 

werkgever  6% 0% 6% 3% 0% 2% 
 Mijn werkgever zei dat de functie niet 

aangepast kon worden 27% 1% 6% 3% 7% 3% 
 Mijn werkgever zei dat er geen werk 

voorhanden was dat ik kon gaan doen 30% 1% 6% 3% 11% 4% 
 Werk is niet aan de orde geweest 2% 12% 13% 7% 11% 10% 
 Ik weet niet hoe ik het zoeken naar 

werk moet aanpakken 1% 7% 6% 4% 4% 6% 
 Ik denk dat werkgevers mij niet willen 

hebben 7% 24% 0% 19% 29% 21% 
 Ik denk dat werkgevers geen werk 

hebben dat ik kan doen 8% 16% 6% 18% 21% 17% 
 Ik heb gezocht, maar kan geen nieuwe 

werkgever vinden 20% 49% 31% 49% 39% 46% 
 Vanwege mijn privé-situatie 6% 8% 6% 12% 18% 10% 

Anders 38% 24% 38% 30% 36% 29% 

2012-cohort 
Totaal 

 (n=79) 
WW  

(n=115) 
UZK 

(n=33) 
EDV 

 (n=122) 
Totaal  

(n=270) 

 Ik ben bang dat mijn gezondheid 
achteruit zal gaan 16% 15% 21% 20% 18% 

 De arts heeft het me sterk 
afgeraden/verboden 19% 4% 9% 14% 9% 

 Ik moest wachten op een opname 5% 4% 9% 2% 4% 
 Mijn werkgever wilde niet dat ik 

terugkwam op het werk 14% 2% 0% 7% 4% 
 Ik wilde zelf niet terug naar mijn 

werkgever  6% 0% 0% 4% 2% 
 Mijn werkgever zei dat de functie niet 

aangepast kon worden 30% 2% 9% 5% 4% 
 Mijn werkgever zei dat er geen werk 

voorhanden was dat ik kon gaan doen 37% 2% 9% 9% 6% 
 Werk is niet aan de orde geweest 1% 12% 0% 12% 11% 
 Ik weet niet hoe ik het zoeken naar 

werk moet aanpakken 0% 6% 9% 3% 5% 
 Ik denk dat werkgevers mij niet willen 

hebben 9% 24% 12% 15% 19% 
 Ik denk dat werkgevers geen werk 

hebben dat ik kan doen 6% 7% 12% 7% 7% 
 Ik heb gezocht, maar kan geen nieuwe 

werkgever vinden 32% 51% 39% 39% 44% 
 Vanwege mijn privé-situatie 6% 13% 18% 11% 13% 
 Anders 27% 43% 24% 36% 38% 

Meerdere antwoorden mogelijk, waardoor de kolompercentages niet optellen tot 100%.  
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TABEL 30. Had u met uw belemmeringen en beperkingen kunnen gaan of blijven werken 

bij de volgende mogelijkheden 
 Werknemers Vangnetters 

2015-cohort 
Totaal 

(n=161) 
WW  

(n=87) 
UZK 

(n=17) 
UWV-EDV 

(n=66) 
ERD-EDV 

(n=27) 
Totaal  

(n=197) 

 Als ik aangepast werk had kunnen 
krijgen 39% 11% 53% 30% 59% 28% 

 Als ik steun van mijn 
leidinggevende/collega’s had 
gekregen 18% 0% 6% 9% 19% 6% 

 Als ik een werkgever zou hebben 
om naar terug te keren 8% 10% 18% 24% 41% 20% 

 Anders 27% 5% 6% 15% 11% 9% 
 Nee, op geen enkele manier 18% 11% 29% 21% 19% 17% 
 Niet van toepassing, ik zou zonder 

problemen mijn oude werk weer 
kunnen oppakken 10% 3% 0% 3% 0% 2% 

 Niet van toepassing, ik was bij 
mijn ziekmelding werkloos 1% 72% 6% 21% 4% 41% 

2012-cohort 
Totaal 

(n=79) 
WW  

(n=115) 
UZK 

(n=33) 
EDV 

(n=122) 
Totaal  

(n=270) 

 Als ik aangepast werk had kunnen 
krijgen 43% 17% 33% 26% 23% 

 Als ik steun van mijn 
leidinggevende/collega’s had 
gekregen 20% 7% 6% 7% 7% 

 Als ik een werkgever zou hebben 
om naar terug te keren 13% 23% 21% 22% 23% 

 Anders 14% 9% 3% 8% 8% 
 Nee, op geen enkele manier 24% 10% 21% 33% 22% 
 Niet van toepassing, ik zou zonder 

problemen mijn oude werk weer 
kunnen oppakken 4% 3% 3% 7% 5% 

 Niet van toepassing, ik was bij 
mijn ziekmelding werkloos 3% 63% 21% 11% 34% 

Meerdere antwoorden mogelijk, waardoor de kolompercentages niet optellen tot 100%.  

 
TABEL 31. Stel dat het wat uw gezondheid betreft zou kunnen, zou u dan zelf graag terug 

willen naar uw oude werk?  
 Werknemers Vangnetters 

2015-cohort 
Totaal 

(n=569) 
WW  

(n=365) 
UZK 

(n=62) 
UWV-EDV 
(n=280) 

ERD-EDV 
(n=75) 

Totaal  
(n=782) 

 Ja, graag 50% 15% 35% 22% 28% 21% 
 Misschien wel, misschien niet / 

hangt ervan af 20% 8% 24% 10% 8% 10% 
 Nee, beslist niet 16% 7% 19% 13% 19% 11% 
 Niet van toepassing, het 

dienstverband is beëindigd 14% 26% 19% 51% 44% 35% 
 Niet van toepassing, ik had geen 

werk bij mijn ziekmelding 0% 44% 2% 4% 1% 23% 

2012-cohort 
Totaal 

(n=176) 
WW  

(n=223) 
UZK 

(n=70) 
EDV 

(n=234) 
Totaal  

(n=527) 

 Ja, graag 41% 15% 17% 20% 17% 
 Misschien wel, misschien niet / 

hangt ervan af 23% 3% 19% 11% 9% 
 Nee, beslist niet 16% 12% 20% 16% 15% 
 Niet van toepassing, het 

dienstverband is beëindigd 18% 25% 36% 49% 37% 
 Niet van toepassing, ik had geen 

werk bij mijn ziekmelding 1% 45% 9% 4% 22% 
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TABEL 32. Hoe denkt uw werkgever nu over uw (volledige) terugkeer naar het werk?  
 Werknemers Vangnetters 

2015-cohort 
Totaal 

(n=477) 
WW  

(n=102) 
UZK 

(n=49) 
UWV-EDV 
(n=119) 

ERD-EDV 
(n=41) 

Totaal  
(n=311) 

 Mijn werkgever wil mij graag terug 23% 6% 10% 13% 5% 9% 
 Mijn werkgever heeft liever dat ik 

een andere werkgever zoek 11% 3% 2% 8% 12% 5% 
 Mijn werkgever vindt het beter dat 

ik t.z.t. Een wia-uitkering 
aanvraag 18% 6% 4% 3% 10% 5% 

 Mijn werkgever wil mij alleen op 
therapeutische basis terug 0% 0% 0% 2% 0% 1% 

 Anders 14% 31% 12% 19% 15% 22% 
 Weet niet 35% 54% 71% 55% 59% 58% 

2012-cohort 
Totaal 

(n=141) 
WW  

(n=66) 
UZK 

(n=39) 
EDV 

(n=114) 
Totaal  

(n=219) 

 Mijn werkgever wil mij graag terug 16% 5% 10% 4% 5% 
 Mijn werkgever heeft liever dat ik 

een andere werkgever zoek 11% 9% 0% 6% 6% 
 Mijn werkgever vindt het beter dat 

ik t.z.t. Een wia-uitkering 
aanvraag 33% 0% 8% 6% 5% 

 Mijn werkgever wil mij alleen op 
therapeutische basis terug 1% 2% 0% 0% 0% 

 Anders 11% 44% 8% 28% 29% 
 Weet niet 28% 41% 74% 55% 54% 

 

TABEL 33. Wat zegt UWV of het re-integratie/verzuimbedrijf waar u mee te maken heeft 
over uw mogelijkheden om enige vorm van werk te doen?  

 Werknemers Vangnetters 

2015-cohort 
Totaal 

(n=75) 
WW  

(n=325) 
UZK 

(n=14) 
UWV-EDV 
(n=168) 

ERD-EDV 
(n=33) 

Totaal  
(n=540) 

ze zeggen dat ik wel kan werken 28% 22% 29% 21% 36% 22% 
ze zeggen dat ik niet kan werken 27% 41% 36% 35% 33% 39% 
ze hebben hier niets over gezegd 45% 38% 36% 44% 30% 39% 

 

TABEL 33X. Wat zegt UWV over uw mogelijkheden om enige vorm van werk te doen?  

 Werknemers Vangnetters 

2012-cohort 
Totaal 

(n=49)l 
WW  

(n=316) 
UZK 

(n=51) 
EDV 

(n=218) 
Totaal  

(n=585) 

UWV zegt dat ik wel kan werken 14% 14% 27% 22% 18% 
UWV zegt dat ik niet kan werken 31% 34% 22% 32% 32% 
UWV heeft hier niets over gezegd 55% 52% 51% 47% 50% 
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TABEL 34. Hoe denken uw bedrijfsarts, huisarts en andere zorgverleners (medisch 

specialist, therapeut) over uw mogelijkheden om binnen een jaar weer volledig te 

werken? 

 Werknemers Vangnetters 

2015-cohort 
Totaal 

(n=568) 
WW  

(n=431) 
UZK 

(n=63) 
UWV-EDV 
(n=293) 

ERD-EDV 
(n=74) 

Totaal  
(n=861) 

 Zij denken dat ik (weer) volledig 
kan werken 15% 8% 6% 12% 9% 9% 

 Zij twijfelen of ik (weer) volledig 

kan werken 12% 11% 21% 11% 12% 12% 
 Zij denken niet dat ik (weer) 

volledig kan werken 47% 43% 40% 34% 31% 39% 
 Hun meningen hierover 

verschillen 5% 4% 8% 6% 9% 6% 
 Ik weet het niet 22% 33% 25% 37% 38% 34% 

2012-cohort 
Totaal 

(n=318) 
WW  

(n=440) 
UZK 

(n=129) 
EDV 

(n=412) 
Totaal  

(n=981) 

 Zij denken dat ik (weer) volledig 
kan werken 8% 8% 9% 14% 11% 

 Zij twijfelen of ik (weer) volledig 
kan werken 8% 9% 13% 11% 10% 

 Zij denken niet dat ik (weer) 
volledig kan werken 56% 36% 26% 28% 31% 

 Hun meningen hierover 
verschillen 6% 5% 9% 9% 7% 

 Ik weet het niet 22% 43% 43% 38% 41% 

 

TABEL 35. Denkt u dat uw gezondheid het toelaat om in de toekomst volledig te werken? 

 Werknemers Vangnetters 

2015-cohort 
Totaal 

(n=569) 
WW  

(n=439) 
UZK 

(n=60) 
UWV-EDV 
(n=299) 

ERD-EDV 
(n=76) 

Totaal  
(n=874) 

 ik verwacht het niet 47% 49% 37% 39% 34% 44% 
 ik verwacht het wel, zowel mijn 

oude werk als ander werk zou 
kunnen 14% 8% 8% 10% 9% 9% 

 ik verwacht het wel, maar dan 
alleen ander werk 15% 10% 23% 19% 24% 15% 

 ik weet het niet 24% 33% 32% 31% 33% 32% 

2012-cohort 
Totaal 

(n=319) 
WW  

(n=443) 
UZK 

(n=129) 
EDV 

(n=412) 
Totaal  

(n=984) 

 ik verwacht het niet 53% 44% 29% 32% 37% 
 ik verwacht het wel, zowel mijn 

oude werk als ander werk zou 
kunnen 8% 11% 10% 12% 11% 

 ik verwacht het wel, maar dan 
alleen ander werk 14% 14% 22% 23% 19% 

 ik weet het niet 24% 31% 39% 33% 33% 
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TABEL 36. Zijn er, naast (eventueel) uw gezondheid, andere persoonlijke 

omstandigheden of problemen die het voor u moeilijk maken om in de toekomst volledig 

te werken? 

 Werknemers Vangnetters 

2015-cohort 
Totaal 

(n=560) 
WW  

(n=432) 
UZK 

(n=62) 
UWV-EDV 
(n=293) 

ERD-EDV 
(n=79) 

Totaal  
(n=866) 

 Ja, zorg voor 
partner/kinderen/familie 6% 11% 11% 10% 15% 11% 

 Ja, relatieproblemen 2% 4% 8% 4% 5% 5% 

 Ja, rouwverwerking 6% 7% 5% 7% 8% 7% 
 Ja, ik ben te oud 21% 41% 19% 24% 33% 34% 
 Ja, ik heb weinig werkervaring/ritme 5% 8% 16% 8% 15% 9% 
 Ja, door de slechte economie / er is 

te weinig werk 9% 22% 15% 17% 25% 20% 
 Ja, financiële gevolgen pakken 

onvoordelig uit 4% 7% 6% 6% 6% 7% 
 Ja, juridische procedure 2% 1% 0% 1% 3% 1% 
 Ja, anders 10% 12% 16% 11% 15% 12% 
 Nee 61% 38% 48% 50% 38% 42% 

2012-cohort 
Totaal 

(n=325) 
WW  

(n=452) 
UZK 

(n=132) 
EDV 

(n=419) 
Totaal  

(n=1003) 

 Ja, zorg voor 
partner/kinderen/familie 4% 11% 14% 8% 10% 

 Ja, relatieproblemen 2% 4% 5% 4% 4% 
 Ja, rouwverwerking 4% 7% 5% 6% 6% 
 Ja, ik ben te oud 24% 42% 29% 23% 32% 
 Ja, ik heb weinig werkervaring/ritme 4% 9% 7% 8% 8% 
 Ja, door de slechte economie / er is 

te weinig werk 24% 48% 39% 39% 43% 
 Ja, financiële gevolgen pakken 

onvoordelig uit 6% 10% 5% 8% 8% 
 Ja, juridische procedure 1% 2% 1% 0% 1% 
 Ja, anders 7% 9% 14% 14% 12% 
 Nee 52% 27% 33% 37% 32% 

Meerdere antwoorden mogelijk, waardoor de kolompercentages niet optellen tot 100%.  

 

TABEL 37 Iemand die (bijna) twee jaar ziek is, kan een WIA-uitkering aanvragen. Denkt 

u dat u een WIA-uitkering gaat aanvragen? 

 Werknemers Vangnetters 

2015-cohort 
Totaal 

(n=562) 
WW  

(n=432) 
UZK 

(n=63) 
UWV-EDV 
(n=294) 

ERD-EDV 
(n=78) 

Totaal  
(n=867) 

 Ja 53% 41% 56% 39% 46% 42% 
 Nee 12% 12% 6% 13% 18% 12% 
 Ik weet het niet 26% 40% 33% 40% 24% 38% 

 Niet van toepassing, ik ben al 
volledig beter  10% 7% 5% 8% 12% 8% 

2012-cohort 
Totaal 

(n=316) 
WW  

(n=440) 
UZK 

(n=129) 
EDV 

(n=412) 
Totaal  

(n=981) 

 Ja 67% 43% 39% 43% 42% 
 Nee 18% 14% 10% 12% 13% 
 Ik weet het niet 12% 37% 49% 41% 40% 
 Niet van toepassing, ik ben al 

volledig beter  2% 6% 2% 4% 5% 
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TABEL 38 Stel dat u twee jaar ziek blijft en een WIA-uitkering aanvraagt, denkt u dat u 

die uitkering dan ook krijgt? 

 Werknemers Vangnetters 

2015-cohort 
Totaal 

(n=502) 
WW  

(n=395) 
UZK 

(n=59) 
UWV-EDV 
(n=263) 

ERD-EDV 
(n=67) 

Totaal  
(n=784) 

Ja 45% 32% 42% 30% 29% 32% 
Nee 4% 4% 4% 7% 7% 5% 
Ik weet het niet 51% 64% 54% 63% 64% 63% 

2012-cohort 
Totaal 

(n=297) 
WW  

(n=405) 
UZK 

(n=122) 
EDV 

(n=389) 
Totaal  

(n=916) 

Ja 53% 31% 23% 29% 29% 
Nee 5% 4% 5% 3% 4% 
Ik weet het niet 42% 64% 72% 68% 67% 
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F. Zoeken naar werk 

TABEL 39. Bent u het met de volgende uitspraken eens of oneens? (percentage eens) 

 Werknemers Vangnetters 

2015-cohort 
Totaal 

(n=1825) 
WW  

(n=527) 
UZK 

(n=86) 
UWV-EDV 
(n=399) 

ERD-EDV 
(n=104) 

Totaal  
(n=1116) 

 Betaald werk is een belangrijk 
onderdeel van het dagelijkse 
leven. 97% 95% 97% 92% 95% 94% 

 Het hebben van een baan is 
meestal een bron van 
tevredenheid in het leven 94% 87% 88% 87% 88% 87% 

 Werk geeft het leven zin. 84% 82% 81% 77% 76% 80% 
 Als ik geld genoeg had voor de 

rest van mijn leven, zou ik toch 
blijven werken. 70% 72% 71% 74% 78% 73% 

 Ik vind het leuk om met anderen 
over werk te praten. 84% 80% 80% 80% 82% 80% 

 Een baan betekent voor mij 
persoonlijk meer dan alleen geld. 92% 86% 85% 87% 90% 87% 

 Ik hoef niet zo nodig te werken. 14% 16% 6% 15% 14% 15% 

2012-cohort 
Totaal 

(n=1514) 
WW  

(n=569) 
UZK 

(n=148) 
EDV 

(n=644) 
Totaal  

(n=1361) 

 Betaald werk is een belangrijk 
onderdeel van het dagelijkse 
leven. 96% 92% 93% 93% 93% 

 Het hebben van een baan is 
meestal een bron van 
tevredenheid in het leven 93% 88% 94% 89% 89% 

 Werk geeft het leven zin. 82% 79% 86% 82% 81% 
 Als ik geld genoeg had voor de 

rest van mijn leven, zou ik toch 
blijven werken. 70% 71% 77% 77% 75% 

 Ik vind het leuk om met anderen 
over werk te praten. 85% 79% 84% 80% 80% 

 Een baan betekent voor mij 
persoonlijk meer dan alleen geld. 90% 84% 85% 87% 85% 

 Ik hoef niet zo nodig te werken. 13% 13% 10% 12% 12% 
De n verschilt hier per onderdeel, doordat niet iedereen alle items heeft ingevuld. De n betreft alle mensen die tenminste 1 item 

hebben beantwoord. De percentages zijn gebaseerd op het aantal geldige antwoorden op het betreffende item.  
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TABEL 40. Indien u op dit moment niet werkt: Bent u het met de volgende uitspraken 

eens of oneens (percentage eens)? 

 Werknemers Vangnetters 

2015-cohort 
Totaal 

(n=469) 
WW  

(n=420) 
UZK 

(n=61) 
UWV-EDV 
(n=277) 

ERD-EDV 
(n=77) 

Totaal  
(n=835) 

 Ook passend werk waarmee ik iets 
minder zou verdienen zou ik 
aanpakken. 71% 75% 79% 69% 81% 74% 

 Ik wil ook passend werk zoeken 
buiten de regio waar ik woon. 28% 32% 34% 36% 30% 33% 

 Ik ben niet van plan een baan 
beneden mijn niveau te accepteren. 28% 22% 20% 24% 20% 22% 

 Ik wil best, als ik geen vast 
dienstverband kan verwerven, een 
tijdelijke baan. 68% 72% 73% 73% 82% 74% 

 Ik wil best nog een opleiding volgen 
als ik daarmee weer aan het werk 
kom. 65% 64% 74% 74% 70% 68% 

 Ik accepteer alleen een leuke baan. 41% 26% 32% 36% 39% 31% 

2012-cohort 
Totaal 

(n=263) 
WW  

(n=410) 
UZK 

(n=116) 
EDV 

(n=397) 
Totaal  

(n=923) 

 Ook passend werk waarmee ik iets 
minder zou verdienen zou ik 
aanpakken. 71% 67% 73% 71% 70% 

 Ik wil ook passend werk zoeken 
buiten de regio waar ik woon. 32% 31% 41% 39% 35% 

 Ik ben niet van plan een baan 
beneden mijn niveau te accepteren. 23% 21% 24% 25% 23% 

 Ik wil best, als ik geen vast 
dienstverband kan verwerven, een 
tijdelijke baan. 68% 70% 81% 74% 73% 

 Ik wil best nog een opleiding volgen 
als ik daarmee weer aan het werk 
kom. 66% 66% 79% 75% 71% 

 Ik accepteer alleen een leuke baan. 35% 30% 26% 33% 31% 
Zie noot bij tabel 39. 

TABEL 41. U heeft op dit moment geen werk. Wat is, in het kader van werkhervatting, 
het doel waaraan gewerkt wordt?  

 Werknemers Vangnetters 

2015-cohort 
Totaal 

(n=439) 
WW  

(n=419) 
UZK 

(n=56) 
UWV-EDV 
(n=280) 

ERD-EDV 
(n=71) 

Totaal  
(n=826) 

 Terugkeer naar mijn oude werkgever 
en naar mijn oude functie 25% 2% 9% 8% 4% 4% 

 Terugkeer naar mijn oude werkgever, 
maar naar een andere functie 8% 1% 9% 1% 0% 1% 

 Overstap naar een andere werkgever 30% 4% 23% 19% 20% 11% 
 Werk vinden (ik had geen werkgever 

bij mijn ziekmelding) 4% 56% 18% 23% 24% 40% 
 Ik heb geen duidelijk doel 34% 38% 41% 49% 53% 43% 

2012-cohort 
Totaal 

(n=259) 
WW  

(n=428) 
UZK 

(n=121) 
EDV 

(n=404) 
Totaal  

(n=953) 

 Terugkeer naar mijn oude werkgever 
en naar mijn oude functie 19% 2% 4% 4% 3% 

 Terugkeer naar mijn oude werkgever, 
maar naar een andere functie 7% 0% 1% 2% 1% 

 Overstap naar een andere werkgever 34% 7% 17% 28% 17% 
 Werk vinden (ik had geen werkgever 

bij mijn ziekmelding) 2% 55% 35% 24% 39% 
 Ik heb geen duidelijk doel 39% 37% 44% 42% 40% 
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TABEL 42. Bent u op dit moment op zoek naar een betaalde baan? Dit kan ook meer werk 

of ander werk zijn. 

 Werknemers Vangnetters 

2015-cohort Totaal 
(n=1801) 

WW  
(n=533) 

UZK 
(n=83) 

UWV-EDV 
(n=399) 

ERD-EDV 
(n=104) 

Totaal  
(n=1.119) 

Ja 20% 29% 35% 28% 35% 30% 
Nee 80% 71% 65% 72% 65% 70% 

2012-cohort Totaal 

(n=1514) 

WW  

(n=581) 

UZK 

(n=154) 

EDV 

(n=643) 

Totaal  

(n=1.378) 

Ja 21% 33% 35% 35% 34% 
Nee 79% 67% 65% 65% 66% 

 

TABEL 43. Waarom bent u niet op zoek naar een betaalde baan?  

 Werknemers Vangnetters 

2015-cohort 
Totaal 

(n=1373) 
WW  

(n=361) 
UZK 

(n=52) 
UWV-EDV 
(n=280) 

ERD-EDV 
(n=64) 

Totaal  
(n=757) 

 Ik ben tevreden met mijn huidige 
situatie 60% 6% 19% 12% 16% 10% 

 Vanwege mijn gezondheid 26% 86% 71% 77% 70% 80% 
 Vanwege andere persoonlijke 

omstandigheden (bijv. Thuissituatie) 1% 1% 4% 1% 1% 1% 
 Ik wil niet (meer) werken 1% 0% 0% 0% 1% 0% 
 Er zijn geen (andere) geschikte 

banen voor mij 1% 1% 0% 1% 1% 1% 
 Ik wacht het re-integratietraject af 8% 3% 4% 4% 7% 4% 
 Ik wacht de uitslag van mijn 

bezwaar of beroep af 0% 0% 0% 1% 0% 0% 
 Anders 1% 3% 1% 3% 3% 3% 
 Ik ben of ga bijna met pensioen* 2%      

2012-cohort 
Totaal 

(n=1159) 
WW  

(n=378) 
UZK 

(n=97) 
EDV 

(n=416) 
Totaal  

(n=891) 

 Ik ben tevreden met mijn huidige 
situatie 59% 4% 7% 12% 8% 

 Vanwege mijn gezondheid 27% 81% 79% 72% 77% 
 Vanwege andere persoonlijke 

omstandigheden (bijv. Thuissituatie) 1% 3% 1% 3% 3% 
 Ik wil niet (meer) werken 1% 0% 0% 0% 0% 
 Er zijn geen (andere) geschikte 

banen voor mij 1% 3% 2% 1% 2% 
 Ik wacht het re-integratietraject af 8% 6% 10% 10% 8% 

 Ik wacht de uitslag van mijn 
bezwaar of beroep af 0% 0% 0% 0% 0% 

 Anders 0% 2% 0% 1% 1% 
 Ik ben of ga bijna met pensioen 2% 2% 0% 0% 1% 

* Afgeleid uit open antwoorden (anders, namelijk), geen eigen antwoordcategorie meer in 2015-cohort. Deze 

zijn niet geïncludeerd in de categorie anders. 

 

TABEL 44 Verwacht u die baan binnen een jaar gevonden te hebben?  

 Werknemers Vangnetters 

2015-cohort Totaal 
(n=362) 

WW  
(n=159) 

UZK 
(n=30) 

UWV-EDV 
(n=112) 

ERD-EDV 
(n=36) 

Totaal  
(n=337) 

Ik weet zeker van wel 9% 2% 3% 14% 10% 6% 
Ik denk van wel 30% 20% 31% 30% 26% 25% 
Ik denk van niet 20% 23% 18% 20% 10% 20% 
Ik weet zeker van niet 4% 8% 3% 1% 3% 5% 
Ik weet het echt niet 37% 47% 46% 35% 51% 44% 

2012-cohort Totaal 
(n=326) 

WW  
(n=194) 

UZK 
(n=57) 

EDV 
(n=225) 

Totaal  
(n=476) 

Ik weet zeker van wel 7% 5% 9% 8% 
32% 

7% 
Ik denk van wel 27% 14% 18% 23% 
Ik denk van niet 22% 23% 18% 16% 19% 
Ik weet zeker van niet 6% 9% 9% 4% 6% 
Ik weet het echt niet 39% 49% 47% 41% 45% 
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TABEL 45. Kunt u aangeven waarom niet?  

 Werknemers Vangnetters 

2015-cohort 
Totaal 

(n=87) 
WW  

(n=49) 
UZK 

(n=6) 
UWV-EDV 

(n=25) 
ERD-EDV 

(n=5) 
Totaal  

(n=85) 

 Vanwege mijn gezondheid 61% 55% 67% 60% 60% 58% 
 Vanwege mijn leeftijd 82% 80% 67% 80% 80% 79% 
 Vanwege mijn opleidingsniveau 35% 31% 50% 40% 60% 36% 
 Anders 14% 14% 50% 16% 40% 20% 

 

TABEL 45X. Kunt u aangeven waarom niet?  

 Werknemers Vangnetters 

2012-cohort 
Totaal 

(n=91) 
WW  

(n=62) 
UZK 

(n=15) 
EDV 

(n=42) 
Totaal  

(n=119) 

 Vanwege mijn gezondheid 48% 60% 67% 52% 58% 
 Vanwege mijn leeftijd 78% 85% 53% 76% 78% 
 Vanwege mijn opleidingsniveau 27% 29% 13% 29% 27% 
 Anders 3% 5% 0% 2% 3% 
 Vanwege de economische crisis 23% 11% 7% 19% 13% 
 Vanwege gebrek aan 

werkervaring 4% 5% 0% 0% 3% 

 

TABEL 46. Welke van de volgende activiteiten heeft u in de afgelopen vier maanden 
verricht?  

 Werknemers Vangnetters 

2015-cohort 
Totaal 

(n=365) 
WW  

(n=156) 
UZK 

(n=31) 
UWV-EDV 
(n=106) 

ERD-EDV 
(n=36) 

Totaal  
(n=329) 

 Vacatures kijken in de krant 66% 71% 74% 72% 64% 70% 
 Vacatures kijken op internet 94% 94% 90% 95% 92% 93% 
 Vacatures kijken bij UWV of op het 

Werkplein 40% 80% 74% 75% 65% 76% 
 Solliciteren op vacatures 76% 82% 77% 90% 91% 85% 
 Bedrijven bellen of schrijven (open 

sollicitaties) 56% 63% 53% 74% 66% 65% 
 Met bekenden praten over (ander) 

werk zoeken 92% 92% 93% 95% 94% 93% 
 Contact opnemen met de oude 

werkgever over werk 32% 14% 50% 31% 17% 23% 

2012-cohort 
Totaal 

(n=302) 
WW  

(n=180) 
UZK 

(n=54) 
EDV 

 (n=210) 
Totaal  

(n=444) 

 Vacatures kijken in de krant 87% 89% 86% 88% 88% 
 Vacatures kijken op internet 84% 80% 86% 91% 85% 
 Vacatures kijken bij CWI 

(arbeidsbureau) 36% 69% 55% 64% 65% 
 Solliciteren op vacatures 68% 75% 73% 71% 73% 
 Bedrijven bellen of schrijven (open 

sollicitaties) 47% 63% 46% 56% 58% 
 Met bekenden praten over (ander) 

werk zoeken 88% 83% 95% 88% 86% 
 Contact opnemen met de oude 

werkgever over werk 34% 9% 29% 17% 14% 
Zie noot bij tabel 39. 
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G. Begeleiding bij werkhervatting 

TABEL 47. Wat heeft uw werkgever/uitzendbureau gedaan sinds november 2015 om 
contact te houden of te ondersteunen bij uw herstel? 

 Werknemers Vangnetters 

2015-cohort 
Totaal 

(n=1754) 
WW  

(n=526) 
UZK 

(n=86) 
UWV-EDV 
(n=397) 

ERD-EDV 
(n=102) 

Totaal  
(n=1111) 

 Heeft me af en toe gebeld 43% 6% 48% 13% 28% 15% 
 Heeft af en toe een persoonlijk gesprek 

met me gehad 70% 4% 26% 10% 18% 9% 
 Zorgde voor hulp waardoor ik sneller 

zou herstellen (betaling therapie / 
behandeling) 16% 0% 3% 2% 1% 1% 

 Heeft me adviezen gegeven om 
behandeling voor mijn ziekte te zoeken 
(bijv. Fysiotherapeut, specialist, 
psycholoog) 15% 2% 7% 4% 5% 4% 

 Heeft me adviezen gegeven om hulp te 
zoeken bij mijn problemen in de privé-
situatie (bijv. Maatschappelijk werk) 4% 1% 2% 0% 1% 1% 

 Heeft wachtlijstbemiddeling 
aangeboden 1% 0% 1% 0% 0% 0% 

 Anders 8% 1% 6% 3% 3% 2% 
 Heeft niets gedaan om contact te 

houden of te ondersteunen bij mijn 
herstel 11% 9% 34% 26% 32% 19% 

 Niet van toepassing, ik had toen geen 
werkgever (meer) 1% 83% 9% 55% 31% 62% 

Meerdere antwoorden mogelijk, waardoor de kolompercentages niet optellen tot 100%. De categorie ‘anders’ is in 2015 vaker 

gevuld dan in het 2012-cohort. Mogelijk zijn toen iets andere hercodeer regels gehanteerd voor de open antwoorden.  

TABEL 47X. Wat heeft uw werkgever/uitzendbureau gedaan sinds september 2012-
cohort om contact te houden of te ondersteunen bij uw herstel? 

 Werknemers Vangnetters 

2012-cohort 
Totaal 

(n=1541) 
WW  

(n=589) 
UZK 

(n=159) 
EDV 

(n=654) 
Totaal  

(n=1402) 

 Heeft me af en toe gebeld 43% 6% 21% 13% 11% 
 Heeft af en toe een persoonlijk gesprek 

met me gehad 66% 6% 8% 13% 9% 
 Zorgde voor hulp waardoor ik sneller 

zou herstellen (betaling therapie / 
behandeling) 13% 1% 1% 2% 1% 

 Heeft me adviezen gegeven om 
behandeling voor mijn ziekte te zoeken 
(bijv. Fysiotherapeut, specialist, 
psycholoog) 12% 4% 4% 3% 4% 

 Heeft me adviezen gegeven om hulp te 
zoeken bij mijn problemen in de privé-
situatie (bijv. Maatschappelijk werk) 2% 1% 1% 1% 1% 

 Heeft wachtlijstbemiddeling 
aangeboden 1% 0% 1% 0% 0% 

 Anders 0% 0% 1% 1% 1% 
 Heeft niets gedaan om contact te 

houden of te ondersteunen bij mijn 
herstel 13% 8% 46% 22% 19% 

 Niet van toepassing, ik had toen geen 
werkgever (meer) 2% 80% 28% 56% 63% 

 Niet van toepassing, ik was toen 
volledig hersteld 3% 0% 1% 1% 0% 

Meerdere antwoorden mogelijk, waardoor de kolompercentages niet optellen tot 100%.  
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TABEL 48 Wat heeft uw werkgever/uitzendbureau gedaan sinds november 2015, om u 

aan het werk te houden of te krijgen? 

 Werknemers Vangnetters 

2015-cohort 
Totaal 

(n=1649) 
WW  

(n=90) 
UZK 

(n=75) 
UWV-EDV 
(n=170) 

ERD-EDV 
(n=70) 

Totaal  
(n=405) 

 Ander werk aangeboden 15% 4% 5% 4% 7% 5% 

 Minder taken aangeboden 22% 6% 5% 4% 1% 4% 

 Minder uren aangeboden 22% 6% 4% 6% 3% 5% 

 Aangeboden om op therapeutische 
basis te gaan werken 43% 8% 3% 9% 10% 8% 

 Werkplekaanpassingen / hulpmiddelen 
aangeboden  13% 3% 1% 1% 4% 2% 

 Op werk gerichte scholing/training 
aangeboden 5% 4% 3% 2% 4% 3% 

 Conflictbemiddeling of mediation 
aangeboden 2% 1% 1% 1% 3% 1% 

 Anders 16% 11% 13% 8% 14% 11% 

 Heeft niets gedaan om me aan het 
werk te houden/krijgen 21% 66% 71% 74% 70% 70% 

Meerdere antwoorden mogelijk, waardoor de kolompercentages niet optellen tot 100%.  

TABEL 48X Wat heeft uw werkgever/uitzendbureau gedaan sinds september 2012-

cohort, om u aan het werk te houden of te krijgen? 

 Werknemers Vangnetters 

2012-cohort 
Totaal 

(n=1309) 
WW  

(n=113) 
UZK 

(n=109) 
EDV 

(n=274) 
Totaal  

(n=496) 

 Ander werk aangeboden 17% 2% 4% 4% 4% 
 Minder taken aangeboden 15% 1% 1% 5% 3% 
 Minder uren aangeboden 19% 4% 3% 9% 6% 
 Aangeboden om op therapeutische 

basis te gaan werken 37% 5% 2% 11% 8% 
 Werkplekaanpassingen / hulpmiddelen 

aangeboden  10% 1% 0% 4% 2% 
 Op werk gerichte scholing/training 

aangeboden 5% 1% 2% 1% 1% 
 Conflictbemiddeling of mediation 

aangeboden 1% 0% 0% 0% 0% 

 Anders 2% 2% 3% 1% 2% 
 Heeft niets gedaan om me aan het 

werk te houden/krijgen 27% 57% 81% 61% 64% 
 Niet van toepassing, ik was toen al aan 

het werk 3% 0% 0% 0% 0% 
 Re-integratiebureau ingeschakeld (2e 

spoor) 3% 0% 0% 2% 1% 
Meerdere antwoorden mogelijk, waardoor de kolompercentages niet optellen tot 100%.  

TABEL 49 Van welke instanties heeft u sinds november 2015 begeleiding bij terugkeer 
naar werk gekregen? 

 Werknemers Vangnetters 

2015-cohort Totaal 
(n=1778) 

WW  
(n=522) 

 UZK 
(n=85) 

UWV-EDV 
(n=384) 

ERD-EDV 
(n=102) 

Totaal  
(n=1093) 

 Eigen werkgever / uitzendbureau 41% 2% 12% 5% 9% 5% 
 Arbodienst / bedrijfsarts 63% 5% 19% 9% 25% 10% 
 Re-integratiebedrijf 22% 16% 20% 19% 23% 18% 
 UWV 4% 40% 16% 41% 20% 36% 
 Verzuimbedrijf, namelijk: 3% 1% 4% 1% 12% 2% 
 Andere instantie(s) 12% 4% 9% 9% 13% 7% 
 Ik heb geen enkele begeleiding (bij 

terugkeer) naar werk gekregen  8% 43% 40% 41% 31% 41% 
 Niet van toepassing, ik werk al 

volledig sinds november 2015 10% 3% 5% 5% 3% 4% 
Meerdere antwoorden mogelijk, waardoor de kolompercentages niet optellen tot 100%.  
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TABEL 49X Van welke instanties heeft u sinds september 2012-cohort begeleiding bij 

terugkeer naar werk gekregen? 

 Werknemers Vangnetters 

2012-cohort Totaal 
(n=1540) 

WW  
(n=589) 

 UZK 
(n=159) 

EDV 
(n=653) 

Totaal  
(n=1401) 

 Eigen werkgever / 
uitzendbureau 40% 1% 4% 5% 3% 

 Arbodienst / bedrijfsarts 56% 4% 3% 8% 6% 
 Re-integratiebedrijf 20% 22% 31% 26% 25% 
 Uwv 5% 41% 33% 43% 41% 
 Psycholoog 2% 1% 0% 1% 0% 
 Andere instantie(s) 1% 1% 0% 0% 0% 
 Ik heb geen enkele begeleiding 

(bij terugkeer) naar werk 
gekregen  12% 41% 42% 35% 38% 

 Niet van toepassing, ik werk al 
volledig sinds september 2012 9% 1% 2% 2% 1% 

Meerdere antwoorden mogelijk, waardoor de kolompercentages niet optellen tot 100%.  

TABEL 50. Ontvangt u op dit moment begeleiding (bij terugkeer) naar werk? 

 Werknemers Vangnetters 

2015-cohort Totaal 
(n=1484) 

WW  
(n=304) 

UZK 
(n=48) 

UWV-EDV 
(n=226) 

ERD-EDV 
(n=70) 

Totaal  
(n=648) 

 Ja 37% 23% 33% 29% 39% 28% 
 Nee, het is niet meer nodig, ik 

kan zonder dergelijke 
begeleiding werken 42% 9% 17% 14% 13% 12% 

 Nee, ik ben te ziek 12% 53% 28% 37% 32% 43% 
 Nee, er is geen uitzicht op 

geschikt werk 3% 7% 17% 7% 7% 8% 
 Nee, de werkgever vindt dit te 

duur 0% 0% 0% 1% 0% 0% 
 Nee, anders 6% 8% 5% 12% 9% 9% 

 
TABEL 50X. Ontvangt u op dit moment begeleiding (bij terugkeer) naar werk? 

 Werknemers Vangnetters 

2012-cohort Totaal 
(n=1176) 

WW  
(n=320) 

UZK 
(n=84) 

EDV 
(n=398) 

Totaal  
(n=802) 

 Ja 35% 38% 42% 45% 42% 
 Nee, het is niet meer nodig, ik 

kan zonder dergelijke 
begeleiding werken 42% 8% 11% 15% 12% 

 Nee, ik ben te ziek 14% 39% 32% 30% 34% 
 Nee, er is geen uitzicht op 

geschikt werk 5% 8% 11% 6% 7% 
 Nee, de werkgever vindt dit te 

duur 1% 0% 0% 0% 0% 

 Nee,omdat ik ben ontslagen % 1% 0% 1% 1% 
 Nee, (bijna) met pensioen  1% 0% 1% 0% 0% 
 Nee, om andere redenen 2% 7% 4% 3% 4% 

 
TABEL 51. Vindt u dat uw werkgever/uitzendbureau (eventueel via de arbodienst) 
voldoende heeft gedaan om u aan het werk te houden/krijgen? 

 Werknemers Vangnetters 

2015-cohort 
Totaal 

(n=1614) 
WW  

(n=524) 
UZK 

(n=81) 
UWV-EDV 
(n=372) 

ERD-EDV 
(n=97) 

Totaal  
(n=1074) 

Ja 77% 10% 41% 31% 44% 23% 

Nee 22% 8% 45% 37% 41% 23% 
Niet van toepassing, ik was bij 
mijn ziekmelding werkloos 1% 82% 14% 32% 14% 54% 

2012-cohort 
Totaal 

(n=1355) 
WW  

(n=556) 
UZK 

(n=150) 
EDV 

(n=610) 
Totaal  

(n=1316) 

Ja 74% 9% 25% 31% 21% 
Nee 25% 9% 48% 38% 27% 
Niet van toepassing, ik was bij 
mijn ziekmelding werkloos 1% 82% 27% 31% 52% 
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TABEL 52. Wat had uw werkgever/uitzendbureau (eventueel via de arbodienst) moeten 

of kunnen doen om u aan het werk te houden/krijgen? 

 Werknemers Vangnetters 

2015-cohort 
Totaal 

(n=353) 
WW  

(n=40) 
UZK 

(n=37) 
UWV-EDV 
(n=128) 

ERD-EDV 
(n=40) 

Totaal  
(n=245) 

 Minder taken aanbieden 14% 15% 3% 7% 10% 8% 
 Minder uren aanbieden 11% 8% 8% 11% 15% 10% 
 Aanbieden om op 

therapeutische basis te werken 12% 25% 16% 14% 30% 19% 
 Ander werk aanbieden 31% 15% 32% 15% 55% 26% 
 Werkplekaanpassingen / 

hulpmiddelen aanbieden 13% 13% 11% 5% 13% 9% 
 Scholing / training bieden 15% 15% 22% 8% 28% 15% 
 Wachtlijstbemiddeling bieden 1% 3% 0% 2% 0% 1% 
 Betere of meer begeleiding 

bieden 45% 10% 14% 26% 43% 24% 
 Contact opnemen, interesse 

tonen 48% 33% 41% 43% 53% 42% 
 Conflict oplossen 17% 13% 5% 13% 13% 11% 
 Anders 20% 35% 22% 37% 15% 29% 

2012-cohort 
Totaal 

(n=340) 
WW  

(n=51) 
UZK 

(n=72) 
EDV 

(n=230) 
Totaal  

(n=353) 

 Minder taken aanbieden 11% 4% 4% 6% 5% 
 Minder uren aanbieden 10% 6% 6% 11% 9% 
 Aanbieden om op 

therapeutische basis te werken 15% 8% 15% 20% 18% 
 Ander werk aanbieden 35% 16% 28% 28% 26% 
 Werkplekaanpassingen / 

hulpmiddelen aanbieden 16% 4% 13% 9% 9% 
 Scholing / training bieden 18% 12% 17% 16% 16% 
 Wachtlijstbemiddeling bieden 1% 4% 6% 1% 3% 
 Betere of meer begeleiding 

bieden 39% 24% 10% 25% 22% 
 Contact opnemen, interesse 

tonen 50% 25% 44% 40% 39% 
 Conflict oplossen 22% 14% 8% 11% 11% 
 Anders 23% 35% 22% 32% 30% 

 
TABEL 53. Heeft u sinds november 2015 (september 2012-cohort) contact gehad met 
een bedrijfsarts (arbo-arts)? 

 Werknemers Vangnetters 

2015-cohort 
Totaal 

(n=1644) 
WW  

(n=99) 
UZK 

(n=71) 
UWV-EDV 
(n=261) 

ERD-EDV 
(n=87) 

Totaal  
(n=518) 

Ja 83% 49% 63% 37% 71% 51% 
Nee 16% 31% 28% 36% 23% 31% 
Niet van toepassing, ik had geen 
werkgever 1% 20% 9% 27% 5% 18% 

2012-cohort 
Totaal 

(n=1295) 
WW  

(n=98) 
UZK 

(n=106) 
EDV 

(n=411) 
Totaal  

(n=615) 

Ja 83% 40% 45% 39% 40% 
Nee 16% 46% 42% 40% 41% 
Niet van toepassing, ik had geen 
werkgever 1% 14% 12% 21% 18% 
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TABEL 54. Heeft u samen met de bedrijfsarts nagegaan of terugkeer naar werk mogelijk 

was? 

 Werknemers Vangnetters 

2015-cohort 
Totaal 

(n=1344) 
Ww  

(n=48) 
Uzk 

(n=44) 
Uwv-edv 

(n=95) 
Erd-edv 
(n=63) 

Totaal  
(n=250) 

 Ja, gekeken naar mogelijkheid van 
terugkeer naar oude werk bij oude 
werkgever/ uitzendbureau 79% 23% 27% 34% 25% 28% 

 Ja, gekeken naar mogelijkheid van 
terugkeer naar ander werk bij oude 
werkgever/ uitzendbureau 27% 8% 14% 14% 19% 14% 

 Ja, gekeken naar mogelijkheid bij 
nieuwe werkgever 12% 33% 32% 22% 32% 29% 

 Nee, dat is niet nagegaan 10% 43% 39% 52% 49% 46% 

2012-cohort 
Totaal 

(n=1073) 
Ww  

(n=39) 
Uzk 

(n=48) 
Edv 

(n=162) 
Totaal  

(n=249) 

 Ja, gekeken naar mogelijkheid van 
terugkeer naar oude werk bij oude 
werkgever/ uitzendbureau 74% 18% 15% 28% 24% 

 Ja, gekeken naar mogelijkheid van 
terugkeer naar ander werk bij oude 
werkgever/ uitzendbureau 29% 8% 0% 11% 8% 

 Ja, gekeken naar mogelijkheid bij 
nieuwe werkgever 11% 21% 27% 31% 29% 

 Nee, dat is niet nagegaan 11% 59% 56% 46% 50% 

 

TABEL 55.Vindt u dat de bedrijfsarts voldoende heeft gedaan om u aan het werk te 

houden/krijgen? 

 Werknemers Vangnetters 

2015-cohort 
Totaal 

(n=1343) 
WW  

(n=46) 
UZK 

(n=43) 
UWV-EDV 

(n=95) 
ERD-EDV 

(n=60) 
Totaal  

(n=244) 

 Ja 91% 78% 86% 77% 75% 79% 
 Nee 9% 22% 14% 23% 25% 21% 

2012-cohort 
Totaal 

(n=1055) 
WW  

(n=39) 
UZK 

(n=46) 
EDV 

(n=157) 
Totaal  

(n=242) 

 Ja 88% 72% 72% 70% 71% 
 Nee 11% 18% 24% 22% 21% 
 Niet van toepassing, ik was te 

ziek om te werken 1% 10% 2% 8% 7% 
 Weet niet 0% 0% 2% 1% 1% 

 

TABEL 56. Heeft u sinds november 2015 contact gehad met een begeleider van UWV 
(zoals een verzekeringsarts, arbeidsdeskundige of re-integratiebegeleider), of met een 
begeleider van een re-integratie/verzuimbedrijf? 

 Werknemers Vangnetters 

2015-cohort 
Totaal 

(n=1632) 
WW  

(n=524) 
UZK 

(n=82) 
UWV-EDV 
(n=384) 

ERD-EDV 
(n=101) 

Totaal  
(n=1091) 

 Ja, met een begeleider van UWV 13% 55% 34% 57% 45% 52% 
 Ja, met een begeleider van een 

re-integratie- of verzuimbedrijf 
30% 18% 23% 17% 34% 20% 

 Nee 58% 27% 43% 26% 22% 28% 

 

TABEL 56X. Heeft u sinds september 2012 contact gehad met een begeleider van UWV 

(zoals een verzekeringsarts, arbeidsdeskundige of re-integratiebegeleider)? 

 Werknemers Vangnetters 

2012-cohort 
Totaal 

(n=1365) 
WW  

(n=556) 
UZK 

(n=149) 
EDV 

(n=619) 
Totaal  

(n=1324) 

Ja 26% 79% 78% 83% 81% 
Nee 74% 21% 22% 17% 19% 
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TABEL 57. Wat heeft UWV of het re-integratie/verzuimbedrijf gedaan sinds november 

2015 om contact te houden of te ondersteunen bij uw herstel? 

 Werknemers Vangnetters 

2015-cohort 
Totaal 

(n=558) 
WW  

(n=380) 
UZK 

(n=47) 
UWV-EDV 
(n=281) 

ERD-EDV 
(n=77) 

Totaal  
(n=785) 

 Heeft me af en toe gebeld 35% 42% 47% 39% 42% 41% 
 Heeft af en toe een persoonlijk gesprek 

met me gehad 73% 49% 49% 48% 52% 49% 
 Zorgde voor hulp waardoor ik sneller 

zou herstellen (betaling therapie / 
behandeling) 6% 3% 6% 4% 5% 4% 

 Heeft me adviezen gegeven om 
behandeling voor mijn ziekte te zoeken 
(bijv. Fysiotherapeut, specialist, 
psycholoog) 14% 15% 9% 16% 8% 14% 

 Heeft me adviezen gegeven om hulp te 
zoeken bij mijn problemen in de privé-
situatie (bijv. Maatschappelijk werk) 4% 3% 2% 2% 3% 3% 

 Heeft wachtlijstbemiddeling 
aangeboden 2% 1% 0% 1% 1% 1% 

 Anders 1% 11% 4% 10% 14% 10% 
 Heeft niets gedaan om contact te 

houden of te ondersteunen bij mijn 
herstel 16% 17% 21% 21% 22% 19% 

 
TABEL 57X. Wat heeft UWV gedaan sinds september 2012 om contact te houden of te 
ondersteunen bij uw herstel? 

 Werknemers Vangnetters 

2012-cohort 
Totaal 

(n=351) 
WW  

(n=440) 
UZK 

(n=116) 
EDV 

(n=513) 
Totaal  

(n=1069) 

 Heeft me af en toe gebeld 21% 54% 50% 53% 53% 
 Heeft af en toe een persoonlijk gesprek 

met me gehad 34% 53% 56% 53% 53% 
 Zorgde voor hulp waardoor ik sneller 

zou herstellen (betaling therapie / 
behandeling) 2% 5% 4% 4% 5% 

 Heeft me adviezen gegeven om 
behandeling voor mijn ziekte te zoeken 
(bijv. Fysiotherapeut, specialist, 
psycholoog) 5% 13% 10% 13% 13% 

 Heeft me adviezen gegeven om hulp te 
zoeken bij mijn problemen in de privé-
situatie (bijv. Maatschappelijk werk) 1% 3% 4% 3% 3% 

 Heeft wachtlijstbemiddeling 
aangeboden 0% 0% 0% 0% 0% 

 Anders 0% 0% 0% 1% 0% 
 Heeft niets gedaan om contact te 

houden of te ondersteunen bij mijn 
herstel 48% 16% 15% 15% 15% 

 Heeft per mail contact gehouden 0% 3% 0% 3% 3% 
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TABEL 58. Heeft u samen met een begeleider van UWV of het re-

integratie/verzuimbedrijf nagegaan of terugkeer naar werk mogelijk was? 

 Werknemers Vangnetters 

2015-cohort 
Totaal 

(n=675) 
WW  

(n=373) 
UZK 

(n=47) 
UWV-EDV 
(n=279) 

ERD-EDV 
(n=75) 

Totaal  
(n=774) 

 Ja, gekeken naar mogelijkheid van 
terugkeer naar oude werk bij oude 
werkgever/uitzendbureau 

62% 5% 28% 11% 12% 9% 

 Ja, gekeken naar mogelijkheid van 
terugkeer naar ander werk bij oude 
werkgever/uitzendbureau 

34% 5% 17% 5% 7% 6% 

 Ja, gekeken naar mogelijkheid bij 
nieuwe werkgever 

37% 32% 40% 27% 36% 32% 

 Ja, gekeken naar vrijwilligerswerk, 
onbetaalde stage of 

werkervaringsplaats 

16% 20% 32% 21% 28% 22% 

 Nee, dat is niet nagegaan 16% 53% 32% 52% 45% 50% 

 

TABEL 58X. Heeft u samen met een begeleider van UWV nagegaan of terugkeer naar 

werk mogelijk was? 

 Werknemers Vangnetters 

2012-cohort 
Totaal 

(n=350) 
WW  

(n=440) 
UZK 

(n=116) 
EDV 

(n=513) 
Totaal  

(n=1069) 

 Ja, gekeken naar mogelijkheid van 
terugkeer naar oude werk bij oude 
werkgever/uitzendbureau 35% 3% 7% 12% 8% 

 Ja, gekeken naar mogelijkheid van 
terugkeer naar ander werk bij oude 
werkgever/uitzendbureau 19% 2% 9% 7% 5% 

 Ja, gekeken naar mogelijkheid bij 
nieuwe werkgever 11% 21% 23% 27% 24% 

 Ja, gekeken naar vrijwilligerswerk, 
onbetaalde stage of 
werkervaringsplaats 5% 22% 19% 22% 22% 

 Nee, dat is niet nagegaan 48% 58% 52% 45% 51% 

 

TABEL 59. Vindt u dat UWV of het re-integratie/verzuimbedrijf voldoende heeft gedaan 
om u aan het werk te houden/krijgen? 

 Werknemers Vangnetters 

2015-cohort 
Totaal 

(n=672) 
WW  

(n=368) 
UZK 

(n=47) 
UWV-EDV 
(n=268) 

ERD-EDV 
(n=75) 

Totaal  
(n=758) 

Ja 80% 74% 79% 72% 71% 74% 
Nee 20% 26% 21% 28% 29% 26% 

2012-cohort 
Totaal 

(n=331) 
WW  

(n=427) 
UZK 

(n=109) 
EDV 

(n=492) 
Totaal  

(n=1028) 

Ja 57% 64% 72% 66% 66% 
Nee 43% 36% 28% 34% 34% 
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TABEL 60. Heeft u sinds november 2015 (september 2012) via UWV of een re-

integratie/verzuimbedrijf een of meer van de volgende trajecten gekregen? Het gaat 

hierbij om een zogeheten re-integratietraject of herstelinterventie 

 Werknemers Vangnetters 

2015-cohort 
Totaal 

(n=1580) 
WW  

(n=516) 
UZK 

(n=78) 
UWV-EDV 
(n=374) 

ERD-EDV 
(n=98) 

Totaal  
(n=1066) 

 Revalidatie / fysieke training 
(zoals rugtraining) 6% 5% 3% 5% 5% 5% 

 Beroepskeuzetest / 

loopbaanoriëntatiegesprekken 14% 8% 6% 7% 11% 8% 
 Sollicitatietraining / hulp bij het 

schrijven van sollicitatiebrieven 16% 13% 12% 9% 12% 11% 
 Assertiviteitstraining / 

stresstraining (zelfverzekerdheid 
opbouwen, omgaan met stress) 3% 2% 3% 2% 1% 2% 

 Opleiding/cursus waarmee ik 
ander werk kan doen 2% 3% 3% 2% 2% 3% 

 Bemiddeling naar werk 
(werkgevers benaderen) 7% 6% 10% 7% 5% 7% 

 Aanbieden van een proefplaatsing 
of stage 4% 3% 4% 4% 6% 4% 

 Ander traject 3% 2% 4% 2% 2% 2% 
 Ik heb geen traject via UWV of 

een re-integratie/verzuimbedrijf 
gekregen  71% 75% 73% 76% 72% 75% 

2012-cohort 
Totaal 

(n=1395) 
WW  

(n=584) 
UZK 

(n=156) 
EDV 

(n=638) 
Totaal  

(n=1378) 

 Revalidatie / fysieke training 
(zoals rugtraining) 2% 3% 4% 4% 3% 

 Beroepskeuzetest / 
loopbaanoriëntatiegesprekken 3% 10% 6% 13% 11% 

 Sollicitatietraining / hulp bij het 
schrijven van sollicitatiebrieven 2% 6% 9% 8% 8% 

 Assertiviteitstraining / 
stresstraining (zelfverzekerdheid 
opbouwen, omgaan met stress) 0% 2% 2% 1% 2% 

 Opleiding/cursus waarmee ik 
ander werk kan doen 1% 3% 6% 4% 4% 

 Bemiddeling naar werk 
(werkgevers benaderen) 2% 9% 12% 8% 9% 

 Aanbieden van een proefplaatsing 
of stage 1% 3% 1% 4% 3% 

 Ander traject 0% 1% 1% 0% 1% 
 Ik heb geen traject via UWV of 

een re-integratie/verzuimbedrijf 
gekregen  91% 73% 69% 68% 71% 

 

TABEL 62. Loopt dit traject nog?  
Als u meerdere trajecten gekregen heeft, ga dan nu uit van het laatste traject. 

 Werknemers Vangnetters 

2015-cohort Totaal 
(n=502) 

WW  
(n=131) 

UZK 
(n=21) 

UWV-EDV 
(n=97) 

ERD-EDV 
(n=28) 

Totaal  
(n=277) 

Ja 64% 46% 57% 52% 64% 51% 
Nee 36% 54% 43% 48% 36% 49% 

2012-cohort Totaal 
(n=85) 

WW  
(n=142) 

UZK 
(n=43) 

EDV 
(n=184) 

Totaal  
(n=369) 

Ja 59% 53% 51% 61% 57% 
Nee 41% 47% 49% 39% 43% 
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TABEL 63. Wat is/was het doel van dit traject? 

Als u meerdere trajecten gekregen heeft, ga dan uit van het laatste traject 

 Werknemers Vangnetters 

2015-cohort 
Totaal 

(n=445) 
WW  

(n=126) 
UZK 

(n=20) 
UWV-EDV 

(n=92) 
ERD-EDV 

(n=23) 
Totaal  

(n=261) 

 Bevorderen van mijn herstel 18% 23% 19% 24% 8% 22% 
 Verkleinen van mijn afstand tot 

de arbeidsmarkt 18% 25% 19% 22% 13% 23% 
 Sociale activering 3% 7% 4% 10% 13% 8% 
 Werkhervatting 38% 42% 57% 42% 54% 45% 
 Anders 24% 2% 0% 1% 13% 3% 

2012-cohort 
Totaal 

(n=81) 
WW  

(n=137) 
UZK 

(n=42) 
EDV 

(n=183) 
Totaal  

(n=362) 

 Bevorderen van mijn herstel 20% 12% 14% 18% 15% 
 Verkleinen van mijn afstand tot 

de arbeidsmarkt 12% 19% 21% 17% 19% 
 Sociale activering 7% 9% 2% 6% 7% 
 Werkhervatting 58% 58% 62% 57% 58% 
 Anders 0% 0% 0% 1% 1% 
 Weet niet 2% 1% 0% 0% 0% 

 

TABEL 64. U heeft in de Ziektewet bepaalde rechten en plichten. Zo moet u meewerken 
aan herstel en re-integratie en reageren op oproepen. UWV kan u een waarschuwing of 

sanctie geven, als u zich hieraan niet voldoende houdt. Is dit wel eens voorgekomen 
sinds november 2015 (september 2012)? 

 Werknemers Vangnetters 

2015-cohort 
Totaal 

(n=1610) 
WW  

(n=523) 
UZK 

(n=76) 
UWV-EDV 
(n=377) 

ERD-EDV 
(n=101) 

Totaal  
(n=1077) 

 ja, een waarschuwing 0% 0% 1% 1% 0% 1% 
 ja, een sanctie (minder 

uitkering) 0% 1% 1% 0% 1% 1% 

 nee 78% 96% 95% 97% 94% 96% 
 niet van toepassing, ik heb geen 

Ziektewet-uitkering gehad 22% 3% 3% 2% 5% 3% 

2012-cohort 
Totaal 

(n=336) 
WW  

(n=436) 
UZK 

(n=112) 
EDV 

(n=506) 
Totaal  

(n=1054) 

 ja, een waarschuwing 1% 2% 3% 1% 1% 
 ja, een sanctie (minder 

uitkering) 1% 0% 0% 1% 1% 
 nee 99% 98% 97% 99% 98% 
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H. Eigen betrokkenheid en inbreng 

TABEL 65. In hoeverre heeft/had u sinds november 2015 (september 2012) zelf invloed 
op de voorstellen of acties die gedaan zijn voor uw werkhervatting? 

 Werknemers Vangnetters 

2015-cohort 
Totaal 

(n=1615) 
WW  

(n=508) 
UZK 

(n=78) 
UWV-EDV 
(n=363) 

ERD-EDV 
(n=95) 

Totaal  
(n=1044) 

Veel invloed 54% 18% 33% 23% 23% 22% 
Enigszins invloed 31% 28% 31% 25% 28% 27% 
Geen invloed 16% 54% 36% 52% 48% 51% 

2012-cohort 
Totaal 

(n=1351) 
WW  

(n=551) 
UZK 

(n=152) 
EDV  

(n=610) 
Totaal  

(n=1313) 

Veel invloed 48% 22% 20% 30% 26% 
Enigszins invloed 33% 29% 26% 29% 29% 
Geen invloed 20% 49% 54% 41% 46% 

 

TABEL 66. Heeft u zelf wel eens voorgesteld om weer te gaan werken of om te blijven 

werken? 

 Werknemers Vangnetters 

2015-cohort 
Totaal 

(n=1614) 
WW  

(n=515) 
UZK 

(n=79) 
UWV-EDV 
(n=376) 

ERD-EDV 
(n=101) 

Totaal  
(n=1071) 

 Ja, dat heb ik voorgesteld aan 
de bedrijfsarts 63% 8% 30% 8% 15% 11% 

 Ja, dat heb ik voorgesteld aan 
mijn werkgever /uitzendbureau 47% 3% 16% 6% 10% 6% 

 Ja, dat heb ik voorgesteld aan 
UWV of het re-
integratie/verzuimbedrijf 13% 19% 20% 28% 21% 22% 

 Nee 24% 74% 57% 64% 67% 69% 

2012-cohort 
Totaal 

(n=1395) 
WW  

(n=584) 
UZK 

(n=156) 
EDV 

(n=638) 
Totaal  

(n=1378) 

 Ja, dat heb ik voorgesteld aan 
de bedrijfsarts 62% 9% 16% 14% 12% 

 Ja, dat heb ik voorgesteld aan 
mijn werkgever /uitzendbureau 48% 2% 12% 8% 6% 

 Ja, dat heb ik voorgesteld aan 
UWV of het re-
integratie/verzuimbedrijf 4% 24% 24% 34% 28% 

 Nee 24% 69% 61% 56% 62% 

 

TABEL 67. Is er met dat voorstel iets gedaan? 

 Werknemers Vangnetters 

2015-cohort 
Totaal 

(n=1221) 
WW  

(n=131) 
UZK 

(n=34) 
UWV-EDV 
(n=134) 

ERD-EDV 
(n=32) 

Totaal  
(n=331) 

Ja 87% 47% 47% 53% 50% 49% 
Nog niet 5% 31% 33% 19% 9% 25% 
Nee 8% 22% 20% 29% 41% 26% 

2012-cohort 
Totaal 

(n=1017) 
WW  

(n=159) 
UZK 

(n=59) 
EDV 

(n=264) 
Totaal  

(n=482) 

Ja 82% 47% 39% 56% 51% 
Nog niet 5% 23% 29% 23% 24% 
Nee 12% 30% 32% 21% 25% 
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TABEL 68. In hoeverre heeft u sinds november 2015 (september 2012) meegewerkt aan 

eventuele voorstellen van uw bedrijfsarts, werkgever/uitzendbureau, UWV, het re-

integratie/verzuimbedrijf of andere instanties om u te helpen met het (volledig) 
hervatten van werk? 

 Werknemers Vangnetters 

2015-cohort 
Totaal 

(n=1617) 
WW  

(n=504) 
UZK 

(n=79) 
UWV-EDV 
(n=372) 

ERD-EDV 
(n=99) 

Totaal  
(n=1054) 

 Niet of nauwelijks 1% 3% 6% 4% 4% 4% 
 In redelijke mate 9% 10% 16% 8% 9% 10% 
 In sterke mate 65% 17% 27% 21% 30% 21% 
 Niet van toepassing, zulke 

voorstellen zijn niet gedaan 24% 70% 51% 66% 57% 66% 

2012-cohort 
Totaal 

(n=1357) 
WW  

(n=565) 
UZK 

(n=154) 
EDV 

(n=623) 
Totaal  

(n=1342) 

 Niet of nauwelijks 1% 4% 5% 2% 3% 
 In redelijke mate 9% 11% 14% 12% 12% 
 In sterke mate 59% 18% 20% 26% 22% 
 Niet van toepassing, zulke 

voorstellen zijn niet gedaan 30% 68% 61% 59% 63% 

 

TABEL 69. Was u het eens met uw werkgever/uitzendbureau, UWV en/of het re-
integratie/verzuimbedrijf over de aanpak bij uw werkhervatting sinds november 2015 
(september 2012)? 

 Werknemers Vangnetters 

2015-cohort 
Totaal 

(n=1562) 
WW  

(n=452) 
UZK 

(n=74) 
UWV-EDV 
(n=329) 

ERD-EDV 
(n=87) 

Totaal  
(n=942) 

Ja 83% 75% 82% 73% 64% 74% 
Nee 17% 25% 18% 27% 36% 26% 

2012-cohort 
Totaal 

(n=1321) 
WW  

(n=517) 
UZK 

(n=142) 
EDV 

(n=584) 
Totaal  

(n=1243) 

Ja 76% 66% 58% 66% 65% 
Nee 24% 34% 42% 34% 35% 
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I. Algemene vragen 

TABEL 70. Is uw persoonlijke inkomen (dus uw eigen inkomen, zonder dat van een 
eventuele partner) sinds november 2015 (september 2012) beter geworden, hetzelfde 
gebleven of slechter geworden 

 Werknemers Vangnetters 

2015-cohort 
Totaal 

(n=1819) 
WW  

(n=536) 
UZK 

(n=83) 
UWV-EDV 
(n=402) 

ERD-EDV 
(n=101) 

Totaal  
(n=1122) 

Beter 5% 4% 10% 5% 13% 6% 
Hetzelfde 51% 59% 31% 43% 41% 50% 
Slechter 44% 37% 59% 51% 47% 44% 

2012-cohort 
Totaal 

(n=1527) 
WW  

(n=581) 
UZK 

(n=157) 
EDV 

(n=646) 
Totaal  

(n=1384) 

Beter 5% 3% 4% 6% 4% 
Hetzelfde 49% 57% 44% 46% 50% 
Slechter 46% 40% 52% 49% 45% 

 

TABEL 71. Wat voor inkomen heeft u nu?  
Het gaat om uw persoonlijke inkomen, niet om dat van een eventuele partner 

 Werknemers Vangnetters 

2015-cohort 
Totaal 

(n=1830) 
WW  

(n=542) 
UZK 

(n=85) 
UWV-EDV 
(n=405) 

ERD-EDV 
(n=102) 

Totaal  
(n=1134) 

Een Ziektewet-uitkering 21% 74% 60% 64% 68% 69% 
Een WW-uitkering 4% 17% 14% 18% 14% 17% 
Een WIA, WAO, WAZ of Wajong-
uitkering 

5% 5% 4% 4% 2% 4% 

Een bijstandsuitkering 1% 3% 1% 3% 9% 3% 
Inkomen uit werk 77% 8% 22% 15% 11% 12% 
Anders 3% 5% 6% 4% 4% 2% 
Geen inkomen 1% 2% 6% 2% 3% 2% 
AOW of (pre)pensioen * 1% 1% 1% 1% 1% 

* Bij de werknemers is het open antwoord aow of (pre)pensioen niet gehercodeerd, staat daarom nog onder ‘anders’, het 

betreft 17 antwoorden. 

 

TABEL 72. Heeft uw partner een betaalde baan en/of een uitkering?  

 Werknemers Vangnetters 

2015-cohort 
Totaal 

(n=1804) 
WW  

(n=531) 
UZK 

(n=82) 
UWV-EDV 
(n=402) 

ERD-EDV 
(n=101) 

Totaal  
(n=1116) 

Betaalde baan 56% 42% 40% 44% 45% 43% 
Uitkering 11% 14% 9% 10% 13% 12% 
Betaalde baan èn uitkering 1% 1% 1% 1% 1% 1% 
Geen baan en geen uitkering 9% 11% 18% 9% 4% 10% 
N.v.t. heb geen partner 23% 32% 32% 36% 38% 34% 

2012-cohort 
Totaal 

(n=1516) 
WW  

(n=576) 
UZK 

(n=157) 
EDV 

(n=638) 
Totaal  

(n=1371) 

Betaalde baan 56% 39% 41% 44% 41% 
Uitkering 11% 11% 12% 10% 11% 
Betaalde baan èn uitkering 2% 2% 0% 2% 2% 
Geen baan en geen uitkering 9% 11% 13% 8% 10% 
N.v.t. heb geen partner 22% 36% 34% 36% 36% 
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TABEL 73. Is het totale huishoudinkomen sinds november 2015 beter geworden, 

hetzelfde gebleven of slechter geworden? 

 Werknemers Vangnetters 

2015-cohort 
Totaal 

(n=1418) 
WW  

(n=369) 
UZK 

(n=58) 
UWV-EDV 
(n=260) 

ERD-EDV 
(n=63) 

Totaal  
(n=750) 

Beter 5% 3% 12% 7% 14% 6% 
Hetzelfde 51% 58% 29% 44% 29% 48% 
Slechter 44% 39% 59% 50% 57% 46% 

2012-cohort 
Totaal 

(n=1182) 
WW  

(n=367) 
UZK 

(n=103) 
EDV 

(n=408) 
Totaal  

(n=878) 

Beter 5% 5% 4% 6% 5% 
Hetzelfde 45% 43% 43% 37% 40% 
Slechter 49% 53% 53% 57% 55% 
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BIJLAGE 1. Veldwerkverslag 

Selectie cohort en verloop eerste meting 
 
Doelgroep 
Net als bij het eerdere ‘Weg naar de WIA’ onderzoeken (WnW-1 en WnW-2) betreft de beoogde 
doelgroep van het onderzoek werknemers en vangnetters die minimaal negen maanden ziek zijn 
geweest.  
 

Selectie cohort werknemers 
Voor de selectie van het cohort werknemers is gebruik gemaakt van de 42e ziekteweek meldingen 
die bij UWV geregistreerd worden. Er is een steekproef getrokken van (ruim) 9.000 werknemers. 
Er geldt een inclusieperiode van twee maanden voor het verkrijgen van deze steekproef. Het gaat 
daarbij om werknemers die in de periode tussen 1 november en 31 december 2014 zijn ziek 
gemeld. Gezien het moment van ziekmelding, gaat het om mensen die het najaar van 2016 een 

eventuele WIA-aanvraag zullen doen. 
 

Selectie cohort vangnetters 
Het cohort vangnetters is geselecteerd op basis van de in de UWV-bestanden geregistreerde 
ziekteduur van ZW-gevallen. Er is een steekproef getrokken van (ruim) 9.000 vangnetters. In de 
steekproef zijn ERD1-eindedienstverbanders en uitzendkrachten oververtegenwoordigd, omdat dit 
relatief kleine groepen betreft. Er geldt een inclusieperiode van vier maanden voor het verkrijgen 

van deze steekproef. Het gaat daarbij om vangnetters die in de periode tussen 1 oktober 2014 en 
31 januari 2015 zijn ziek gemeld. Gezien het moment van ziekmelding, gaat het om mensen die in 
het najaar van 2016 een eventuele WIA-aanvraag zullen doen. 
 
Vergelijkbaarheid tussen WnW-3 en WnW-2 
Het onderzoek sluit zoveel mogelijk aan op de eerder uitgevoerde WnW-onderzoeken. Voor de 
vergelijkbaarheid komt de inhoud van de vragenlijsten zoveel mogelijk overeen. Op bepaalde 

onderwerpen zijn vragen verbeterd of aangevuld. 
In WnW-2 zijn langdurig zieken gevolgd die zijn ziek gemeld in het najaar van 2011, dus vóór de 
invoering van de Wet Bezava (per 1 januari 2013). Belangrijkste verandering is de introductie van 
de eerstejaars Ziektewet-beoordeling. Over deze beoordeling is een vragenblok opgenomen in 
WnW-3. 
 

Aanschrijving voor eerste meting 
De aanschrijving heeft, in verband met de privacy van de persoonsgegevens, plaatsgevonden door 
UWV. Begin november 2015 heeft UWV de geselecteerde cohorten een brief gestuurd met het 
verzoek om deel te nemen aan het onderzoek, voorzien van een nadere toelichting.  
Ter verhoging van de respons kregen de aangeschrevenen de keuze de vragenlijst digitaal of op 
papier in te vullen. Mede om de digitale beantwoording van de vragenlijst zoveel mogelijk te 
stimuleren, bevatte de eerste aanschrijving alleen een link en inlogcode voor de digitale vragenlijst. 

Circa drie weken na de eerste aanschrijving is een rappelbrief verstuurd naar degenen die tot dan 
toe niet gerespondeerd hadden. Deze rappelbrief bevatte een herhaalde uitnodiging voor de 
internetenquête, vergezeld van een schriftelijke versie van de vragenlijst. Hiermee werd degenen 
die geen digitale enquête in konden/wilden vullen de mogelijkheid geboden toch mee te doen aan 
het onderzoek. Na nog eens twee weken is een herinneringsbrief gestuurd.  
De inname en verwerking van de ingevulde vragenlijsten is uitgevoerd door DESAN Research 
Solutions. Ter verhoging van de respons is een helpdesk ingesteld bij DESAN, waar 

aangeschrevenen telefonisch of per e-mail terecht konden met vragen over het onderzoek. 
Zoals gezegd zijn de werknemers begin november 2015 aangeschreven voor deelname aan het 
onderzoek. Dit is gemiddeld 11 maanden na hun ziekmelding. In WnW-2 was dit 10½ maand. De 

eerste meting heeft dus betrekking op de situatie rond 11 maanden na ziekmelding. 
 
Respons werknemers eerste meting  

Er zijn 9.176 werknemers aangeschreven. De bruto respons was 41% (3.777 werknemers). 
Hiervan is een aantal respondenten afgevallen omdat ze zich volgens eigen opgave niet in het 
najaar/eind van 2014 hebben ziek gemeld (27x, vraag 1 van de vragenlijst), ze volgens eigen 
opgave korter dan 9 maanden ziek gemeld zijn geweest (143x, vraag 2 van de vragenlijst) of 
omdat de vragenlijst leeg of nauwelijks ingevuld was (12x). De netto respons is daarmee 

                                                           
1
 Eigen risicodragerschap van de (voormalige) werkgever. 
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uitgekomen op 39% (3.595 werknemers). Hiervan heeft 48% de vragenlijst digitaal ingevuld 

(1.708 werknemers) en 52% op papier (1.887 werknemers). 

Ter vergelijking: in WnW-2 was de netto respons 37%. Hiervan had 46% de vragenlijst digitaal 
ingevuld en 54% op papier.  
 
Respons vangnetters eerste meting 
Er zijn 9.042 vangnetters aangeschreven. De bruto respons was 31% (2.802 vangnetters). Hiervan 
is een aantal respondenten afgevallen omdat ze zich volgens eigen opgave niet tussen het najaar 

van 2014 en begin 2015 hebben ziek gemeld (26x, vraag 1 van de vragenlijst), ze volgens eigen 
opgave korter dan 9 maanden ziek gemeld zijn geweest (157x, vraag 3 van de vragenlijst) of 
omdat de vragenlijst leeg of nauwelijks ingevuld was (28x).  
De netto respons is daarmee uitgekomen op 29% (2.591 vangnetters). Hiervan heeft 47% de 
vragenlijst digitaal ingevuld (1.207 vangnetters) en 53% op papier (1.384 vangnetters). 
Ter vergelijking: in WnW-2 was de netto respons 33%. Hiervan had 45% de vragenlijst digitaal 

ingevuld en 55% op papier. 
 
 

Verloop tweede meting 
 

Aanschrijving voor tweede meting 
De tweede meting heeft rond 18 maanden na de ziekmelding plaatsgevonden (in de zomer van 
2016), conform de opzet van WnW-2. Dit is ruim drie jaar na de WnW-2 metingen, welke in het 
najaar van 2012 respectievelijk het voorjaar van 2013 plaatsvonden. Net als bij de eerste meting 
heeft UWV de aanschrijving verzorgd. Half juni 2016 heeft UWV de werknemers en vangnetters die 
hebben meegedaan aan de eerste meting (eind november 2015) een brief gestuurd met het 
verzoek om opnieuw deel te nemen aan het onderzoek, voorzien van een nadere toelichting.  

De deelnemers aan de eerste meting die de vragenlijst digitaal hadden ingevuld, kregen voor de 
tweede meting alleen een link en inlogcode voor de digitale vragenlijst. De deelnemers aan de 
eerste meting die de vragenlijst op papier hadden ingevuld, kregen de keuze de vragenlijst digitaal 
of op papier in te vullen. Circa 3 weken na de eerste aanschrijving zijn twee typen rappelbrieven 
verstuurd naar degenen die tot dan toe niet gerespondeerd hadden. De ene rappelbrief bevatte een 
herhaalde uitnodiging voor de internetenquête en een link en inlogcode voor de digitale vragenlijst. 
De ander bevatte een herhaalde uitnodiging om de eerder verstuurde vragenlijst op papier alsnog 

in te vullen of om de vragenlijst digitaal in te vullen via een link en een inlogcode. Er is geen 
herinneringsbrief meer gestuurd na deze rappelronde.  
Net als bij de eerste meting, is de inname en verwerking van de ingevulde vragenlijsten uitgevoerd 

door DESAN Research Solutions. Ook dit keer is een helpdesk ingesteld bij DESAN, waar 
aangeschrevenen telefonisch of per e-mail terecht konden met vragen over het onderzoek.  

 
Respons vangnetters tweede meting 
De 2.591vangnetters die aan de eerste meting hebben deelgenomen, vormen de doelgroep voor de 

tweede meting. Zij konden echter niet allemaal worden benaderd. Van 42 personen was de 
identificerende inlogcode onbekend. Een ander deel kon niet benaderd worden, omdat zij in 
dezelfde periode voor een klanttevredenheidsonderzoek waren geselecteerd. Er zijn daardoor 
slechts 2.198 vangnetters aangeschreven. In totaal zijn 1.155 vragenlijsten ingevuld, waarvan 8 
ingevulde lijsten afvielen omdat de respondenten de enquête dubbel hadden ingevuld (zowel 
digitaal als op papier). Er resteerden 1.147 bruikbare vragenlijsten, wat een netto respons van 
50% is. Van de vragenlijsten is 55% digitaal ingevuld en 45% op papier.  

Ter vergelijking: in WnW-2 was de netto respons 47%. Hiervan had 50% de vragenlijst digitaal 
ingevuld en 50% op papier. 
 
Respons werknemers tweede meting 
Voor de tweede meting zijn in principe alle werknemers aangeschreven die aan de eerste meting 

hebben deelgenomen, ook de 35 personen van wie uit vraag 3 in de eerste meting bleek dat hun 

totale ziekteduur korter dan 270 was. Omdat van 43 personen de identificerende inlogcode 
onbekend was zijn uiteindelijk in totaal 3.552 werknemers benaderd,   van hen zijn 1.880 
vragenlijsten retour ontvangen. De respons is daarmee 53% (waarvan 58% digitaal, 42% op 
papier).  
 
Schoning van de data en hercodering open antwoorden 
Bij de schriftelijke versie van de vragenlijst vulden respondenten soms vragen in, die niet voor hen 

bestemd waren (niet opvolgen van de routeringsaanwijzingen). Bij de onlineversie was dit niet 
mogelijk, omdat alleen de vragen gepresenteerd werden die op de situatie van de respondent van 
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toepassing waren. De onterecht ingevulde vragen zijn achteraf gehercodeerd als niet van 

toepassing (system missing). 

Bij een deel van de vragen was er een mogelijkheid om de categorie ‘anders, namelijk’ in te vullen 
en het antwoord in eigen woorden weer te geven. Een deel van deze open antwoorden was terug 
te brengen tot een al bestaande antwoordcategorie. In dat geval is de betreffende 
antwoordcategorie aangepast in het databestand. Soms zijn de open antwoorden samengevoegd in 
1 of meer nieuwe antwoord categorieën. De open antwoorden zijn ongewijzigd en onderdeel van 
het databestand. 
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BIJLAGE 2. Vragenlijst 



   

 

 

 

 

 
 
 
 

Nationale enquête 
 

Langdurig ziek … en dan? 
 

 

 

 

 

 

zomer 2016 

 

 
 
Gebruik voor het invullen van de vragenlijst alstublieft een blauwe of zwarte pen! 

 Wilt u de ingevulde vragenlijst binnen twee weken terug sturen in de bijgevoegde 
antwoordenvelop? Een postzegel plakken is niet nodig.  

Indien u de antwoordenvelop kwijt bent, kunt u de vragenlijst in een gewone 
envelop zonder postzegel opsturen naar: 
DESAN, Antwoordnummer 11020, 1000 PB  Amsterdam 

? 

 
@ 

Hebt u vragen over deze enquête, neem dan contact op met DESAN.  
U kunt ons bellen of mailen.  

Wij zijn telefonisch bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 21.00 uur, op nummer 
020-520 7298. 

Ons e-mail adres is: ziek@desan.nl  
 

 

< inlogcode > 



 

 

Toelichting bij het invullen van de vragenlijst 

 
 Deze vragenlijst wordt geautomatiseerd verwerkt. Daarom is het belangrijk: 

 - dat u de vragenlijst invult met een zwarte of blauwe pen 
 - dat u een duidelijk kruisje zet in het vakje van uw keuze 
 - dat als u iets moet opschrijven u binnen het aangegeven kader blijft 
  

Bijvoorbeeld: Bent u een man of een vrouw? 

  man 

  vrouw 

 
 Heeft u zich vergist? U kunt een antwoord verbeteren door het foute vakje helemaal zwart te 

maken en vervolgens in het vakje van het goede antwoord een kruisje zetten. Bijvoorbeeld: 

 man  onjuiste antwoord 

  vrouw  juiste antwoord 

 
 
Het invullen van de vragenlijst wijst zich verder vanzelf. Als u toch twijfelt bij het invullen, dan kunt u 
onderstaande aanwijzingen opvolgen. 
 
 Wilt u bij het invullen van deze vragenlijst telkens dat antwoord aankruisen dat het beste op uw 

situatie van toepassing is? Alleen als dit speciaal staat aangegeven kunt u meerdere 
antwoorden aankruisen. 

 
 Als u een antwoord aankruist met daarachter een doorverwijzing (ga door naar vraag …. ), kunt 

u direct doorgaan naar het opgegeven vraagnummer. De tussenliggende vragen kunt u 
overslaan. 

 
 Soms staat er een kader achter antwoordmogelijkheden (anders, namelijk………..) of  achter 

vragen. Wij vragen u om hierin zelf het antwoord op te schrijven.  
 

 Vul bij getallen één cijfer per vakje in.  
 
 

 Alvast vriendelijk dank voor uw medewerking! 
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A Huidige situatie 

1. Volgens de gegevens van UWV heeft u zich tussen het najaar van 2014 en begin van 2015 
ziek gemeld. Uw werkgever heeft uw loon toen doorbetaald, of u kreeg een Ziektewetuitkering 
van UWV.  
Wat is uw situatie op dit moment?  

 ik ben nog ziek gemeld en mijn werkgever betaalt mijn loon door  ga door naar vraag 2 

 ik ontvang een Ziektewetuitkering van UWV  naar vraag 3 

 ik ben volledig beter gemeld, per:   

  
maand 2 0 1  jaar  ga door naar vraag 3 

 

2. Bent u op dit moment volledig of gedeeltelijk ziek gemeld? 

 ik ben volledig ziek gemeld 

 ik ben gedeeltelijk ziek gemeld 

 

B Uw gezondheid 

3. Hoe is op dit moment over het algemeen uw gezondheidstoestand?  

 goed 

 gaat wel / matig 

 slecht 

4. Is uw gezondheidstoestand in het afgelopen jaar beter geworden, hetzelfde gebleven, of 
slechter geworden? 

 beter 

 hetzelfde 

 slechter 

5. Denkt u dat uw gezondheidsklachten in de loop van het komende half jaar minder worden, 
erger worden of hetzelfde zullen blijven?  

 ik heb geen klachten meer   ga door naar vraag 7 

 klachten zullen minder worden 

 klachten zullen hetzelfde blijven 

 klachten zullen erger worden 

 ik weet het niet 

6. Zijn er sinds november 2015 omstandigheden geweest in uw privé-situatie die een rol spelen 
bij het voortduren van uw gezondheidsklachten?  

 ja 

 nee 
 niet van toepassing, ik ben volledig beter 

 
 



 

 2   

C Uw werkgever 

7. Heeft u nu nog steeds een arbeidscontract bij de werkgever waar u werkte op het moment van 
uw ziekmelding? Het gaat erom of u nog een dienstverband met deze werkgever heeft. Dit 
hoeft niet te betekenen dat u hier nu ook aan het werk bent.  

 ja  ga door naar vraag 8 

 nee, mijn dienstverband is beëindigd, per  

 
 

 
dag   maand 2 0 1   jaar  ga door naar vraag 9 

 niet van toepassing, ik had op moment van ziekmelding geen werkgever  ga door naar  
 vraag 12 

8. Welk van onderstaande situaties is op u van toepassing?  

 ik had een vast dienstverband bij ziekmelding 

 ik had een tijdelijk dienstverband bij ziekmelding, dat nog steeds loopt 

 ik had een tijdelijk dienstverband, dat tijdens mijn ziekmelding is verlengd 

 ik had een tijdelijk dienstverband, dat tijdens mijn ziekmelding is omgezet in een vast 
dienstverband 

 anders, namelijk:  
 

 
 

  ga door naar blok E 

9. Op welke manier is uw arbeidscontract met deze werkgever beëindigd? 
Er zijn meerdere antwoorden mogelijk. 

 ik ben ontslagen 

 het arbeidscontract liep af en is niet verlengd 

 ik heb zelf ontslag genomen 

 anders, namelijk:  
 

 
 

 

10. Om welke reden(en) is uw arbeidscontract met deze werkgever beëindigd?  
Er zijn meerdere antwoorden mogelijk. 

 vanwege een reorganisatie bij mijn werkgever (er moesten mensen uit) 

 vanwege faillissement van mijn werkgever 

 vanwege mijn ziekte/gezondheid 

 mijn werkgever vond dat ik onvoldoende functioneerde 

 er was sprake van een arbeidsconflict 

 ik had zelf een andere werkgever gevonden 

 anders, namelijk:  
 

 
 

 

11. Had de beëindiging van uw arbeidscontract te maken met de huidige economische situatie 
(crisis)?  

 ja 

 nee 

 weet niet 
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D Eerstejaars Ziektewet-beoordeling 

12. Als u een jaar ziek bent en geen werkgever meer heeft, krijgt u de Eerstejaars Ziektewet-
beoordeling. Deze beoordeling bestaat uit een gesprek met een verzekeringsarts van UWV, 
een arbeidsdeskundige van UWV of met allebei. Daarna beslist UWV of uw Ziektewet-uitkering 
stopt of nog maximaal 1 jaar doorloopt. 

 Heeft u deze Eerstejaars Ziektewet-beoordeling gehad? 

 ja, ik heb een gesprek gehad met een verzekeringsarts van UWV 

 ja, ik heb een gesprek gehad met een arbeidsdeskundige van UWV 

 ja, ik heb een gesprek gehad met zowel een verzekeringsarts als een arbeidsdeskundige 
van UWV 

 nee, want ik heb nog een een werkgever  ga door naar blok E 

 nee, want ik had toen al enige tijd geen Ziektewet-uitkering meer  ga door naar blok E 

13. Wat was de uitslag van de Eerstejaars Ziektewet-beoordeling?  

 mijn Ziektewet-uitkering bleef doorlopen  ga door naar blok E 

 mijn Ziektewet-uitkering stopte, per  

  Maand 2 0 1  Jaar 
 

14. Wat voor inkomen had u in de maand na het stopzetten van uw Ziektewet-uitkering?  
Het gaat om uw persoonlijke inkomen, niet om dat van een eventuele partner. Er zijn eerdere 
antwoorden mogelijk. 

 een WW-uitkering 

 een bijstandsuitkering 

 inkomen uit werk 

 anders, namelijk:  

 
 

 geen inkomen 

15. Welke gevolgen heeft het stoppen van uw Ziektewet-uitkering voor u gehad?  
Er zijn meerdere antwoorden mogelijk. 

 ik kwam in financiële problemen 

 ik moest op zoek naar (meer) werk 

 mijn gezondheid verslechterde 

 ik kreeg minder ondersteuning bij mijn herstel 

 ik kreeg geen begeleiding (bij terugkeer) naar werk meer 

 geen gevolgen 

 anders, namelijk:  

 
 

 

16. Heeft u bij UWV bezwaar gemaakt tegen de uitkomst van de Eerstejaars Ziektewet-
beoordeling?  

 ja 

 nee 

17. Bent u op een later moment weer teruggekeerd in de Ziektewet?  

 ja, doordat ik bezwaar heb gemaakt 

 ja, doordat ik daarna weer ziek of zieker werd 

 nee 
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E Werkhervatting 

18. Bent u sinds november 2015 vanuit een situatie van volledige ziekte weer begonnen met 
werken?  

 Onder werken verstaan we ook therapeutisch werken, in minder uren of met aangepaste taken 
werken, in een andere functie werken en/of bij een andere werkgever werken. Onbetaald werk 
(vrijwilligerswerk, onbetaalde stage, werkervaringsplaats) valt hier niet onder. 

 Ook als u daarna weer bent gestopt met werken, vult u dan toch ‘ja’ in. 

 ja, één keer sinds november 2015 

 ja, meerdere keren sinds november 2015 

 nee, want ik ben al vóór november 2015  begonnen met werken  ga door naar vraag 
20 

 nee, ik ben niet begonnen met werken  ga door naar vraag 26 

19. In welke maand bent u (voor het eerst) weer aan het werk gegaan?  
 

  
maand 2 0 1  jaar 

 

20. Werkt u op dit moment (nog steeds)?  

 ja, ik werk op dit moment (nog steeds) 
 

 nee, ik ben weer gestopt / ziek gemeld, per  

  maand 2 0 1  jaar   ga door naar vraag 26 
 

21. Hoeveel uur werkt u op dit moment? 

 
 

 
 uur per week 

 

22. Werkt u op dit moment volledig of deels?  

 ik werk volledig (in hetzelfde aantal uren als bij ziekmelding) 

 ik werk deels (met minder uren dan bij ziekmelding of op therapeutische basis) 

 niet van toepassing, ik had geen werk bij mijn ziekmelding 

23. Waar werkt u op dit moment? 
Er zijn meerdere antwoorden mogelijk. 

 bij mijn oude werkgever 

 gedetacheerd bij een nieuwe werkgever (maar in dienst van mijn oude werkgever) 

 bij een nieuwe werkgever   ga door naar vraag 25 

 via mijn oude uitzendbureau   ga door naar vraag 25 

 via een (ander) uitzendbureau   ga door naar vraag 25 

 als zelfstandige / freelancer   ga door naar vraag 25 

24. U bent dus weer bij uw oude werkgever aan het werk gegaan. Hoe is uw situatie? 

 het dienstverband dat ik bij ziekmelding bij mijn oude werkgever had, loopt nog steeds 

 mijn dienstverband eindigde na mijn ziekmelding, maar mijn oude werkgever heeft mij 
tijdelijk passend werk geboden totdat ik hersteld ben 

 mijn dienstverband eindigde na mijn ziekmelding, maar mijn oude werkgever heeft mij 
weer op mijn oude functie in dienst genomen 

 anders, namelijk:  
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25. Onder welke omstandigheden werkt u nu? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.  

 ik werk onder dezelfde omstandigheden (zelfde functie, taken, werkplek en werktijden) 
als bij mijn ziekmelding  

 ik werk met aangepaste taken 

 ik werk met een aangepaste werkplek / speciale voorzieningen (bijv. spraakcomputer, 
aangepaste stoel) 

 ik werk met aangepaste werktijden 

 ik werk in een andere functie waarin rekening gehouden is met mijn beperkingen 

 er is geen enkele rekening gehouden met mijn beperkingen 

26. Heeft u sinds november 2015 (ook) onbetaald werk gedaan (vrijwilligerswerk, onbetaalde 
stage, werkervaringsplaats, proefplaatsing)? 

 ja 

 nee   ga door naar vraag 28 

27. Doet u op dit moment nog steeds onbetaald werk?  

 ja 

 nee 

 

 Indien u op dit moment werkt, ga dan nu door naar blok F 

28. Laat uw gezondheid het op dit moment toe om enige vorm van werk te doen? 

 ja 

 nee   ga door naar vraag 31 

29. Wat zijn de belangrijkste redenen dat u op dit moment niet werkt? 
Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.  

 ik ben bang dat mijn gezondheid achteruit zal gaan 

 de arts heeft het me sterk afgeraden/verboden 

 ik moest wachten op een opname 

 mijn werkgever wilde niet dat ik terugkwam op het werk 

 ik wilde zelf niet terug naar mijn werkgever 

 mijn werkgever zei dat de functie niet aangepast kon worden 

 mijn werkgever zei dat er geen werk voorhanden was dat ik kon gaan doen 

 werk is niet aan de orde geweest 

 ik weet niet hoe ik het zoeken naar werk moet aanpakken 

 ik denk dat werkgevers mij niet willen hebben 

 ik denk dat werkgevers geen werk hebben dat ik kan doen 

 ik heb gezocht, maar kan geen nieuwe werkgever vinden 

 vanwege mijn privé-situatie 

 anders 

30. Had u met uw belemmeringen en beperkingen kunnen gaan of blijven werken bij de volgende 
mogelijkheden: 
Er zijn meerdere antwoorden mogelijk. 

 als ik aangepast werk had kunnen krijgen 

 als ik steun van mijn leidinggevende/collega’s had gekregen 

 als ik een werkgever zou hebben om naar terug te keren 

 anders 

 nee, op geen enkele manier 

 niet van toepassing, ik zou zonder problemen mijn oude werk weer kunnen oppakken 

 niet van toepassing, ik was bij mijn ziekmelding werkloos   ga door naar vraag 33 
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31. Stel dat het wat uw gezondheid betreft zou kunnen, zou u dan zelf graag terug willen naar uw 
oude werk? 

 ja, graag 

 misschien wel, misschien niet / hangt ervan af 

 nee, beslist niet 

 niet van toepassing, het dienstverband is beëindigd  ga door naar vraag 33 

 niet van toepassing, ik had geen werk bij mijn ziekmelding  ga door naar vraag 33 

32. Hoe denkt uw werkgever nu over uw (volledige) terugkeer naar het werk? 

 mijn werkgever wil mij graag terug 

 mijn werkgever heeft liever dat ik een andere werkgever zoek 

 mijn werkgever vindt het beter dat ik t.z.t. een WIA-uitkering aanvraag 

 mijn werkgever wil mij alleen op therapeutische basis terug 

 anders 

 weet niet 

  Ga door naar vraag 34 

33. Wat zegt UWV of het re-integratie/verzuimbedrijf waar u mee te maken heeft over uw 
mogelijkheden om enige vorm van werk te doen?  

 ze zeggen dat ik wel kan werken 

 ze zeggen dat ik niet kan werken 

 ze hebben hier niets over gezegd 

34. Hoe denken uw bedrijfsarts, huisarts en andere zorgverleners (medisch specialist, therapeut) 
over uw mogelijkheden om binnen een jaar weer volledig te werken? 

 zij denken dat ik (weer) volledig kan werken 

 zij twijfelen of ik (weer) volledig kan werken 

 zij denken niet dat ik (weer) volledig kan werken 

 hun meningen hierover verschillen 

 ik weet het niet 

35. Denkt u dat uw gezondheid het toelaat om in de toekomst volledig te werken? 

 ik verwacht het niet 

 ik verwacht het wel, zowel mijn oude werk als ander werk zou kunnen 

 ik verwacht het wel, maar dan alleen ander werk 

 ik weet het niet 

36. Zijn er, naast (eventueel) uw gezondheid, andere persoonlijke omstandigheden of problemen 
die het voor u moeilijk maken om in de toekomst volledig te werken? 
Er zijn meerdere antwoorden mogelijk. 

 ja, zorg voor partner/kinderen/familie 

 ja, relatieproblemen 

 ja, rouwverwerking 

 ja, ik ben te oud 

 ja, ik heb weinig werkervaring/ritme 

 ja, door de slechte economie / er is te 
weinig werk 

 ja, financiële gevolgen pakken 
onvoordelig uit 

 ja, juridische procedure 

 ja, anders 

 nee 
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37. Iemand die (bijna) twee jaar ziek is, kan een WIA-uitkering aanvragen. Denkt u dat u een WIA-
uitkering gaat aanvragen? 

 ja 

 nee, omdat: 

 
 

 ik weet het niet 

 niet van toepassing, ik ben al volledig beter   ga door naar blok F 

38. Stel dat u twee jaar ziek blijft en een WIA-uitkering aanvraagt, denkt u dat u die uitkering dan 
ook krijgt? 

 ja 

 nee 

 ik weet het niet 

 

F Zoeken naar werk 

39. Bent u het met de volgende uitspraken eens of oneens? eens oneens 

a.  Betaald werk is een belangrijk onderdeel van het dagelijkse 
leven.     

b.  Het hebben van een baan is meestal een bron van 
tevredenheid in het leven.     

c.  Werk geeft het leven zin.     

d.  Als ik geld genoeg had voor de rest van mijn leven, zou ik toch 
blijven werken.     

e.  Ik vind het leuk om met anderen over werk te praten.     

f.   Een baan betekent voor mij persoonlijk meer dan alleen geld.     

g.  Ik hoef niet zo nodig te werken.     

Indien u op dit moment werk heeft, kunt u doorgaan naar vraag 42.  

40. Bent u het met de volgende uitspraken eens of oneens? eens oneens 

a.  Ook passend werk waarmee ik iets minder zou verdienen zou 
ik aanpakken.     

b.  Ik wil ook passend werk zoeken buiten de regio waar ik woon.     

c.  Ik ben niet van plan een baan beneden mijn niveau te 
accepteren.     

d.  Ik wil best, als ik geen vast dienstverband kan verwerven, een 
tijdelijke baan.     

e.  Ik wil best nog een opleiding volgen als ik daarmee weer aan 
het werk kom.     

f.  Ik accepteer alleen een leuke baan.     
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41. U heeft op dit moment geen werk. Wat is, in het kader van werkhervatting, het doel waaraan 
gewerkt wordt?  

 terugkeer naar mijn oude werkgever en naar mijn oude functie 

 terugkeer naar mijn oude werkgever, maar naar een andere functie 

 overstap naar een andere werkgever 

 werk vinden (ik had geen werkgever bij mijn ziekmelding) 

 ik heb geen duidelijk doel 

42. Bent u op dit moment op zoek naar een betaalde baan? Dit kan ook meer werk of ander werk 
zijn. 

 ja   ga door naar vraag 44 

 nee 

43. Waarom bent u niet op zoek naar een betaalde baan? Kruis de belangrijkste reden aan. 

 ik ben tevreden met mijn huidige situatie 

 vanwege mijn gezondheid 

 vanwege andere persoonlijke omstandigheden (bijv. thuissituatie) 

 ik wil niet (meer) werken 

 er zijn geen (andere) geschikte banen voor mij 

 ik wacht het re-integratietraject af door naar blok G 

 ik wacht de uitslag van mijn bezwaar of beroep af 

 anders, namelijk:  
 

 
 
 

 

44. Verwacht u die baan binnen een jaar gevonden te hebben?  

 ik weet zeker van wel   ga door vraag 46 

 ik denk van wel   ga door naar vraag 46 

 ik denk van niet 

 ik weet zeker van niet 

 ik weet het echt niet   ga door naar vraag 46 

45. Kunt u aangeven waarom niet? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.  

 vanwege mijn gezondheid 

 vanwege mijn leeftijd 

 vanwege mijn opleidingsniveau 

 anders, namelijk: 
 

 
 

 

46. Welke van de volgende activiteiten heeft u in de afgelopen vier 
maanden verricht? 

ja nee 

a. vacatures kijken in de krant     

b. vacatures kijken op internet     

c. vacatures kijken bij UWV of op het Werkplein     

d. solliciteren op vacatures     

e. bedrijven bellen of schrijven (open sollicitaties)     

f. met bekenden praten over (ander) werk zoeken     

g. contact opnemen met de oude werkgever over werk     
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G Begeleiding bij werkhervatting 

De volgende vragen gaan deels over uw werkgever. Als u werkte via een uitzendbureau, 
wordt daarmee het uitzendbureau als werkgever bedoeld (en niet het bedrijf waar u 
werkzaam was). 

47. Wat heeft uw werkgever/uitzendbureau gedaan sinds november 2015 om contact te houden of 
te ondersteunen bij uw herstel? 
Er zijn meerdere antwoorden mogelijk. 

 heeft me af en toe gebeld 

 heeft af en toe een persoonlijk gesprek met me gehad 

 zorgde voor hulp waardoor ik sneller zou herstellen (betaling therapie / behandeling) 

 heeft me adviezen gegeven om behandeling voor mijn ziekte te zoeken (bijv. 
fysiotherapeut, specialist, psycholoog) 

 heeft me adviezen gegeven om hulp te zoeken bij mijn problemen in de privé-situatie 
(bijv. maatschappelijk werk) 

 heeft wachtlijstbemiddeling aangeboden 

 anders, namelijk: 

 
 

 heeft niets gedaan om contact te houden of te ondersteunen bij mijn herstel 

 niet van toepassing, ik had toen geen werkgever (meer)  ga door naar vraag 49 

48. Wat heeft uw werkgever/uitzendbureau gedaan sinds november 2015, om u aan het werk te 
houden of te krijgen? 
Er zijn meerdere antwoorden mogelijk. 

 ander werk aangeboden 

 minder taken aangeboden 

 minder uren aangeboden 

 aangeboden om op therapeutische basis te gaan werken 

 werkplekaanpassingen / hulpmiddelen aangeboden  

 op werk gerichte scholing/training aangeboden 

 conflictbemiddeling of mediation aangeboden 

 anders, namelijk: 

 
 

 heeft niets gedaan om me aan het werk te houden/krijgen 
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49. Van welke instanties heeft u sinds november 2015 begeleiding bij terugkeer naar werk 
gekregen? Bij vraag 48 staat aangegeven wat voor soort begeleiding dit kan zijn. 

Er zijn meerdere antwoorden mogelijk. 

 eigen werkgever / uitzendbureau 

 arbodienst / bedrijfsarts 

 re-integratiebedrijf 

 UWV 

 verzuimbedrijf of verzuimmanagementbedrijf, namelijk: 

 
 

 andere instantie(s), namelijk: 

 
 

 ik heb geen enkele begeleiding (bij terugkeer) naar werk gekregen  naar vraag 51 

 niet van toepassing, ik werk al volledig sinds november 2015  ga door naar blok I 

50. Ontvangt u op dit moment begeleiding (bij terugkeer) naar werk? 

 ja 

 nee, het is niet meer nodig, ik kan zonder dergelijke begeleiding werken 

 nee, ik ben te ziek 

 nee, er is geen uitzicht op geschikt werk 

 nee, de werkgever vindt dit te duur 

 nee, omdat:  

 
 
 

 

51. Vindt u dat uw werkgever/uitzendbureau (eventueel via de arbodienst) voldoende heeft gedaan 
om u aan het werk te houden/krijgen? 

 ja  ga door naar vraag 53 

 nee  

 niet van toepassing, ik was bij mijn ziekmelding werkloos  ga door naar vraag 56 

52. Wat had uw werkgever/uitzendbureau (eventueel via de arbodienst) moeten of kunnen doen 
om u aan het werk te houden/krijgen? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk. 

 minder taken aanbieden 

 minder uren aanbieden 

 aanbieden om op therapeutische basis te werken 

 ander werk aanbieden 

 werkplekaanpassingen / hulpmiddelen aanbieden 

 scholing / training bieden 

 wachtlijstbemiddeling bieden 

 betere of meer begeleiding bieden 

 contact opnemen, interesse tonen 

 conflict oplossen 

 anders 
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53. Heeft u sinds november 2015 contact gehad met een bedrijfsarts (arbo-arts)?  
 

 ja, 
 
 

 
 keer 

 nee  ga door naar vraag 56 

 niet van toepassing, ik had geen werkgever  ga door naar vraag 56 

54. Heeft u samen met de bedrijfsarts nagegaan of terugkeer naar werk mogelijk was? 
Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.  

 ja, gekeken naar mogelijkheid van terugkeer naar oude werk bij oude werkgever/ 
uitzendbureau 

 ja, gekeken naar mogelijkheid van terugkeer naar ander werk bij oude werkgever/ 
uitzendbureau 

 ja, gekeken naar mogelijkheid bij nieuwe werkgever 

 nee, dat is niet nagegaan 

55. Vindt u dat de bedrijfsarts voldoende heeft gedaan om u aan het werk te houden/krijgen? 

 ja 

 nee  kunt u toelichten wat de bedrijfsarts dan had moeten doen? 
 

 
 
 

 

56. De volgende vragen gaan over de begeleiding van UWV, of van een re-integratie- of 
verzuimbedrijf.  
Als u een gedeelte van uw ziekteperiode nog een werkgever had, dan gaat dit om de 
periode daarna. 

 Heeft u sinds november 2015 contact gehad met een begeleider van UWV (zoals een 
verzekeringsarts, arbeidsdeskundige of re-integratiebegeleider), of met een begeleider van een 
re-integratie/verzuimbedrijf? 

  ja, met een begeleider van UWV,  
 
 

 
 keer 

 

  ja, met een begeleider van een re-integratie- of verzuimbedrijf, 
 
 

 
 keer 

 nee  ga door naar vraag 60 

57. Wat heeft UWV of het re-integratie/verzuimbedrijf gedaan sinds november 2015 om contact te 
houden of te ondersteunen bij uw herstel? 
Er zijn meerdere antwoorden mogelijk. 

 heeft me af en toe gebeld 

 heeft af en toe een persoonlijk gesprek met me gehad 

 zorgde voor hulp waardoor ik sneller zou herstellen (betaling therapie / behandeling) 

 heeft me adviezen gegeven om behandeling voor mijn ziekte te zoeken (bijv. 
fysiotherapeut, specialist, psycholoog) 

 heeft me adviezen gegeven om hulp te zoeken bij mijn problemen in de privé-situatie 
(bijv. maatschappelijk werk) 

 heeft wachtlijstbemiddeling aangeboden 

 anders, namelijk: 

 
 

 heeft niets gedaan om contact te houden of te ondersteunen bij mijn herstel 
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58. Heeft u samen met een begeleider van UWV of het re-integratie/verzuimbedrijf nagegaan of 
terugkeer naar werk mogelijk was? 
Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.  

 ja, gekeken naar mogelijkheid van terugkeer naar oude werk bij oude 
werkgever/uitzendbureau 

 ja, gekeken naar mogelijkheid van terugkeer naar ander werk bij oude 
werkgever/uitzendbureau 

 ja, gekeken naar mogelijkheid bij nieuwe werkgever 

 ja, gekeken naar vrijwilligerswerk, onbetaalde stage of werkervaringsplaats 

 nee, dat is niet nagegaan 

59. Vindt u dat UWV of het re-integratie/verzuimbedrijf voldoende heeft gedaan om u aan het werk 
te houden/krijgen? 

 ja 

 nee  kunt u toelichten wat UWV of het re-integratie/verzuimbedrijf dan had moeten 
doen? 
 

 
 
 
 

 

60. Heeft u sinds november 2015 via UWV of een re-integratie/verzuimbedrijf een of meer van de 
volgende trajecten gekregen? Het gaat hierbij om een zogeheten re-integratietraject of 
herstelinterventie. 
Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.  

 revalidatie / fysieke training (zoals rugtraining) 

 beroepskeuzetest / loopbaanoriëntatiegesprekken 

 sollicitatietraining / hulp bij het schrijven van sollicatiebrieven 

 assertiviteitstraining / stresstraining (zelfverzekerdheid opbouwen, omgaan met stress) 

 opleiding/cursus waarmee ik ander werk kan doen 

 bemiddeling naar werk (werkgevers benaderen) 

 aanbieden van een proefplaatsing of stage 

 ander traject, namelijk:  

 
 
 

 ik heb geen traject via UWV of een re-integratie/verzuimbedrijf gekregen   ga door naar 
vraag 64 

61. Wanneer is dit traject gestart?  
Als u meerdere trajecten gekregen heeft, ga dan uit van het eerste traject.  
 

  
maand 2 0 1  jaar 

 

62. Loopt dit traject nog?  
Als u meerdere trajecten gekregen heeft, ga dan nu uit van het laatste traject. 

 ja 

 nee 
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63. Wat is/was het doel van dit traject? 
Als u meerdere trajecten gekregen heeft, ga dan uit van het laatste traject.  

 bevorderen van mijn herstel 

 verkleinen van mijn afstand tot de arbeidsmarkt 

 sociale activering 

 werkhervatting 

 anders, namelijk:  

 
 
 

 

64. U heeft in de Ziektewet bepaalde rechten en plichten. Zo moet u meewerken aan herstel en re-
integratie en reageren op oproepen. UWV kan u een waarschuwing of sanctie geven, als u zich 
hieraan niet voldoende houdt. Is dit wel eens voorgekomen sinds november 2015? 

 ja, een waarschuwing 

 ja, een sanctie (minder uitkering) 

 nee 

 niet van toepassing, ik heb geen Ziektewet-uitkering gehad 

 

H Eigen betrokkenheid en inbreng 

65. In hoeverre heeft/had u sinds november 2015 zelf invloed op de voorstellen of acties die 
gedaan zijn voor uw werkhervatting? 

 veel invloed 

 enigszins invloed 

 geen invloed 

66. Heeft u zelf wel eens voorgesteld om weer te gaan werken of om te blijven werken? 
Er zijn meerdere antwoorden mogelijk. 

 ja, dat heb ik voorgesteld aan de bedrijfsarts 

 ja, dat heb ik voorgesteld aan mijn werkgever /uitzendbureau 

 ja, dat heb ik voorgesteld aan UWV of het re-integratie/verzuimbedrijf 

 nee  ga door naar vraag 68 

67. Is er met dat voorstel iets gedaan? 

 ja 

 nog niet 

 nee 

68. In hoeverre heeft u sinds november 2015 meegewerkt aan eventuele voorstellen van uw 
bedrijfsarts, werkgever/uitzendbureau, UWV, het re-integratie/verzuimbedrijf of andere 
instanties om u te helpen met het (volledig) hervatten van werk? 

 niet of nauwelijks 

 in redelijke mate 

 in sterke mate 

 niet van toepassing, zulke voorstellen zijn niet gedaan 
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69. Was u het eens met uw werkgever/uitzendbureau, UWV en/of het re-integratie/verzuimbedrijf 
over de aanpak bij uw werkhervatting sinds november 2015?  

 ja 

 nee, we waren het niet eens over:  
 

 
 
 

 

 

I Algemene vragen 

70. Is uw persoonlijke inkomen (dus uw eigen inkomen, zonder dat van een eventuele partner) 
sinds november 2015 beter geworden, hetzelfde gebleven of slechter geworden? 

 beter 

 hetzelfde 

 slechter 

71. Wat voor inkomen heeft u nu?  
Het gaat om uw persoonlijke inkomen, niet om dat van een eventuele partner. Er zijn meerdere 
antwoorden mogelijk. 

 een Ziektewet-uitkering 

 een WW-uitkering 

 een WIA, WAO, WAZ of Wajong-uitkering 

 een bijstandsuitkering 

 inkomen uit werk 

 anders, namelijk:  

 
 

 geen inkomen 
 

72. Heeft uw partner een betaalde baan en/of een uitkering?  

 betaalde baan 

 uitkering 

 betaalde baan èn uitkering 

 geen baan en geen uitkering 

 niet van toepassing, ik heb geen partner  ga door naar blok J 

73. Is het totale huishoudinkomen sinds november 2015 beter geworden, hetzelfde gebleven of 
slechter geworden? 

 beter 

 hetzelfde 

 slechter 
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J Afsluiting 

Hiermee zijn we aan het eind gekomen van de vragenlijst.  
Zijn er misschien nog bepaalde zaken die u naar aanleiding van deze enquête naar voren wilt 
brengen? Zo ja, graag in het vak hieronder noteren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Wij danken u heel hartelijk voor uw medewerking! 
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