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Deskundigenoordelen
Werkgevers vragen voornamelijk deskundigenoordelen
aan om te checken of hun re-integratie-inspanningen
voldoende zijn.
Samenvatting
Een deskundigenoordeel is een onafhankelijk oordeel van verzekeringsartsen en/of arbeidsdeskundigen van UWV over de arbeids(on)geschiktheid of re-integratie van een werknemer
Carla van Deursen

tijdens de loondoorbetalingsperiode. Werkgevers en werknemers kunnen UWV over de
volgende vier onderwerpen een deskundigenoordeel vragen: de arbeids(on)geschiktheid,
de passendheid van werk, de inspanningen van de werkgever en de inspanningen van de
werknemer. Aanleiding voor een deskundigenoordeel kan een meningsverschil of stagnatie
in de re-integratie zijn, maar dat is geen voorwaarde. Men kan het deskundigenoordeel ook
vragen als check of men het juiste doet. UWV geeft jaarlijks ongeveer 11.000 deskundigenoordelen af. We onderzochten wie de aanvragers van de vier verschillende typen
deskundigenoordelen zijn, wat de uitkomst ervan is, hoe de aantallen zich ontwikkelen
in de loop van de tijd en wat de relatie is met de WIA-aanvraag en een verlenging van de
loondoorbetalingsverplichting. Aan de hand van de uitkomsten vormden we ons een beeld

Neeltje van Raaij

van de rol die het deskundigenoordeel in de praktijk speelt in het re-integratieproces.
Dit zijn de belangrijkste ontwikkelingen:
K

In 2019 is 73% van de aanvragen van deskundigenoordelen van werkgevers
afkomstig. Zij vragen UWV vooral of de eigen re-integratie-inspanningen voldoende
zijn. Werknemers vragen vooral deskundigenoordelen over arbeids(on)geschiktheid
en passende arbeid aan. Een deskundigenoordeel over de inspanningen van de
werknemer vragen beide partijen ongeveer even vaak aan. Een deskundigenoordeel
wordt vaak na ongeveer een jaar ziekte aangevraagd.

K

Na een prijsstijging van het deskundigenoordeel in 2013 daalde het aantal aanvragen
voor een deskundigenoordeel flink. Na deze dip vragen werkgevers weer steeds vaker
om een deskundigenoordeel over de vraag of hun eigen re-integratie-inspanningen
voldoende zijn. De overige drie typen deskundigenoordelen bleven dalen. De
afgelopen vier jaar is het totale aantal deskundigenoordelen stabiel gebleven.

K

Na een deskundigenoordeel volgt vaak ook een WIA-aanvraag (58%), vooral als de
vraag was of de re-integratie-inspanningen van de werkgever voldoen (76%).

K

Als de re-integratie-inspanningen van de werkgever voldoende zijn bevonden, is de
kans op een verlenging van de loondoorbetaling relatief klein (5%), als ze onvoldoende
zijn bevonden is deze kans relatief groot (21%). Na een voldoende als tussenstand
gaat het dus een enkele keer later in het traject alsnog mis. En na een onvoldoende als
tussenstand worden de tekortkomingen meestal nog tijdig hersteld.

K

Werkgevers vragen vooral een deskundigenoordeel om te checken of UWV hun
motieven kan onderschrijven om na een jaar nog geen re-integratie in te zetten
of om geen traject richting nieuwe werkgever te starten. Waarschijnlijk doen ze
dit met het oog op de latere toetsing van het re-integratieverslag door UWV. Bij
die toetsing kan UWV immers bij onvoldoende inspanningen beslissen om de
loondoorbetalingsverplichting met een jaar te verlengen.
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Wet verbetering poortwachter
In 2002 is de Wet verbetering poortwachter (WVP) ingevoerd. Deze wet omschrijft welk
processtappen werkgever en werknemer bij de re-integratie moeten doorlopen als een
werknemer langer dan zes weken ziek blijft. Hiervan moeten ze periodieke verslagen
bijhouden. Als het na twee jaar ziekte tot een aanvraag voor een WIA-uitkering komt,
1

toetst UWV aan de hand van het re-integratieverslag (RIV)1 of voldoende re-integratie-

Dit is een bundelingen van alle verslagen,

inspanningen zijn geleverd in de eerste twee ziektejaren. Als dit niet het geval is, wordt de

inclusief rapportages van de bedrijfsarts
en verslagen van ingekochte trajecten

behandeling van de WIA-aanvraag uitgesteld. De werkgever krijgt dan een verlenging van

en onderzoeken.

de loondoorbetalingsverplichting (VLV) van maximaal een jaar opgelegd, met de bedoeling
dat in die periode de tekortkomingen hersteld worden. Dit geeft de werknemer betere
kansen om naar vermogen weer aan het werk te komen. Een belangrijk moment in het
WVP-proces is de eerstejaarsevaluatie. In ieder geval dan moet bepaald worden of een
traject richting een nieuwe werkgever (tweede spoor) aan de orde is, al dan niet parallel
aan de re-integratie bij de eigen werkgever in de eigen of een andere functie (eerste

2

spoor). 2 Om zich daarover een goed oordeel te kunnen vormen, laat de werkgever vaak

Als al eerder duidelijk is dat er geen

een arbeidsdeskundig onderzoek uitvoeren. De arbeidsdeskundige gaat daarbij uit van

zicht is op structurele hervatting in de
eigen organisatie, moet het tweede

de functionele mogelijkheden en beperkingen van de werknemer zoals vastgesteld door

spoor eerder worden ingezet. Als er bij

de bedrijfsarts.

de eerstejaarsevaluatie (nog) geen
re-integratiemogelijkheden zijn, maar
deze later in het tweede ziektejaar wel

Deskundigenoordeel

ontstaan, kan het tweede spoor alsnog

De WVP biedt zowel werkgever als werknemer de mogelijkheid om een

aangewezen zijn.

deskundigenoordeel aan te vragen. Dit is een onafhankelijk oordeel van UWV over
arbeids(on)geschiktheid of re-integratie bij ziekte. Het deskundigenoordeel is bedoeld om
stagnerende re-integratie vlot te trekken. Het kan werkgevers en werknemers een impuls
geven om actief naar oplossingen te zoeken en het re-integratieproces een andere wending

3
Memorie van toelichting bij Wet verbetering
poortwachter, Kamerstuk 27678 nr. 3,
24-4-2001.

te geven.3 Daarnaast kan men met een deskundigenoordeel laten checken of men met de
re-integratie op de goede weg is. Bij het uitbrengen van een deskundigenoordeel vormen
– net als bij de RIV-toets – de richtlijnen in de Werkwijzer Poortwachter4 het uitgangspunt.

4
https://www.uwv.nl/werkgevers/Images/
werkwijzer-poortwachter.pdf
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Doel en onderzoeksvragen
Sinds de invoering van de WVP in 2002 is er nog nooit onderzoek gedaan naar de
deskundigenoordelen. In de verantwoordingsrapportages van UWV is alleen informatie
te vinden over het jaarlijkse aantal aangevraagde deskundigenoordelen. Om meer zicht te
krijgen op de rol die deskundigenoordelen de afgelopen jaren vervulden in het
re-integratieproces, hebben we een verkennend onderzoek gedaan naar de inzet van dit
instrument. De focus bij deze verkenning ligt op de deskundigenoordelen uitgebracht
rond de re-integratie in de eerste twee ziektejaren, de periode waarbinnen de werkgever
5
Deze deskundigenoordelen zijn ook mogelijk
in het derde ziektejaar, na verlenging van

verplicht is het loon van zieke werknemers door te betalen.5 In deze periode zijn vier typen
deskundigenoordelen van toepassing, box 1 geeft een beknopte beschrijving daarvan. In dit

de loondoorbetalingsverplichting. Daarnaast

kennisverslag geven we een antwoord op de volgende onderzoeksvragen:

zijn er deskundigenoordelen over ontslag.

K

Wie zijn de aanvragers van deskundigenoordelen en wat is het oordeel van UWV?

K

Hoe ontwikkelt het aantal deskundigenoordelen zich tussen 2012 en 2019? Is hierin een
relatie zichtbaar met veranderingen in wet- en regelgeving?

K

Bij wie volgt op een deskundigenoordeel een WIA-aanvraag of een verlenging van de
loondoorbetalingsverplichting?

K

Wat zeggen de antwoorden op bovenstaande vragen over de rol die het
deskundigenoordeel vervult in het WVP-traject?

6
Deursen, C. van & Raaij, N. van (2021).
Deskundigenoordelen 2012–2019.
Achtergrond, cijfers en relatie met WIA en

Dit artikel vormt een beknopte weergave van een uitgebreider onderzoeksrapport.6
We focussen ons in dit kennisverslag op werknemers voor wie de werkgever
loondoorbetalingsverplichting heeft.7

verlengingen loondoorbetalingsverplichting.
Amsterdam: UWV.
7
Deskundigenoordelen kunnen ook
eigenrisicodragers voor de vangnetZiektewet betreffen. In de telling nemen
we ook deskundigenoordelen van
eigenrisicodragers voor de vangnetZiektewet mee. Deze zijn echter gering in
aantal. In de vergelijking op kenmerken
betrekken we alleen WIA-claimbeslissingen
voor werknemers, niet voor vangnetters.
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Box 1

De vier onderzochte typen deskundigenoordelen
In dit kennisverslag bespreken we de vier

de loondoorbetalingsverplichting stop te

typen deskundigenoordelen die betrekking

zetten omdat de werknemer de

hebben op de eerste twee ziektejaren:

re-integratieverplichtingen niet nakomt,
kan de werknemer dit weerleggen door

K 	(On)geschiktheid tot werken:

een deskundigenoordeel aan te vragen.

Dit deskundigenoordeel gaat over de

Ook de werkgever kan belang hebben bij

vraag of bij de werknemer sprake is van

dit type deskundigenoordeel, bijvoorbeeld

ziekte of gebrek die/dat de uitvoering

als hij overweegt het loon stop te zetten

van het eigen werk (de bedongen

in verband met de re-integratie, maar

arbeid) belemmert. UWV kan hier alleen

twijfelt of de werknemer daadwerkelijk

een uitspraak over doen als er sprake

tekortschiet. Een geschil is geen

is van een geschil tussen werknemer

voorwaarde.

en werkgever over het recht op
loondoorbetaling tijdens ziekte.
K 	Passende arbeid: Met het oog op

Status van een deskundigenoordeel
Het deskundigenoordeel geeft enkel een

re-integratie wordt van de werkgever

standpunt over de situatie op het moment

verwacht dat hij de zieke werknemer

van de aanvraag en de periode daarvoor:

in staat stelt om passende arbeid te

de werknemer is wel of niet geschikt voor

verrichten wanneer de werknemer

het eigen werk, de aangeboden of aan

zijn eigen werk (nog) niet volledig kan

gewezen arbeid is wel of niet passend, de

doen. De werknemer is verplicht om de

inspanningen van de werknemer tot nu toe

passende arbeid te verrichten. UWV kan

zijn wel of niet voldoende, de inspanningen

een deskundigenoordeel geven over

van de werkgever tot nu toe zijn wel of

de vraag of de arbeid die de werkgever

niet voldoende. Het deskundigenoordeel

aanbiedt of die de werknemer voor

omvat geen advies voor het vervolgtraject.

zichzelf aanwijst, passend is. Een geschil

Bij een WIA-aanvraag neemt UWV het

is geen voorwaarde.

eventuele deskundigenoordeel mee bij de

K 	Re-integratie-inspanningen van de

toetsing van het re-integratieverslag. De

werkgever: Als een werknemer twijfelt

arbeidsdeskundige neemt dan in beginsel het

of de re-integratie-inspanningen van de

standpunt over uit het deskundigenoordeel,

werkgever adequaat of voldoende zijn,

tenzij dit standpunt achteraf evident onjuist

kan hij UWV om een deskundigenoordeel

blijkt, bijvoorbeeld wanneer het gebaseerd

vragen. De werkgever kan dit oordeel

is op onvolledige of onjuist verkregen

aanvragen als hij twijfelt of zijn

informatie of als er nieuwe feiten optreden.

re-integratie-inspanningen voldoende

Een deskundigenoordeel is geen beschikking:

zijn of als hij meent voldoende

bezwaar en beroep tegen het oordeel

inspanningen te hebben verricht, maar

van UWV is dus niet mogelijk. Wel kan de

de werknemer deze mening niet deelt.

aanvrager een klacht indienen.

Een geschil is geen voorwaarde.
K 	Re-integratie-inspanningen van de

UWV Kennisverslag | 2021-5

Gebruikte gegevens

werknemer: Dit deskundigenoordeel

Voor de analyse is gebruikgemaakt

gaat over de vraag of de werknemer zijn

van registratiegegevens van UWV. Om

re-integratieverplichtingen nakomt. Dit

te achterhalen wat de motieven voor

geldt bijvoorbeeld in situaties waarbij

werkgevers zijn om een deskundigenoordeel

de werkgever van mening is dat de

aan te vragen, zijn ter aanvulling veertig

werknemer weigert de passende arbeid

arbeidsdeskundige rapportages van

te verrichten. Als de werkgever besluit om

deskundigenoordelen bekeken.

5

Kerncijfers deskundigenoordelen over 2019
In 2019 zijn 11.300 deskundigenoordelen uitgebracht. Dit totale aantal is stabiel sinds 2016.
Zoals aangegeven in box 1 onderscheiden we vier typen deskundigenoordelen. Zowel de
werkgever als de werknemer kunnen een aanvraag indienen, waarmee er acht combinaties
van type deskundigenoordeel en aanvragende partij mogelijk zijn. Figuur 1 laat zien dat één
bepaalde combinatie veruit het meest voorkomt, namelijk de vraag van de werkgever of
de eigen re-integratie-inspanningen voldoende zijn: 64% van alle deskundigenoordelen. Op
grote afstand volgen drie typen deskundigenoordelen gevraagd door de werknemer: naar
arbeids(on)geschiktheid (9%), inspanningen van de werkgever (7%) en passende arbeid
(7%). De overige vier combinaties maken 1 tot 5% van het totaal uit. Voor drie van de vier
typen deskundigenoordelen geldt dat deze vaak elf tot veertien maanden na de eerste
ziektedag afgegeven worden. Dit is dus rond het moment van de eerstejaarsevaluatie,
een belangrijk moment in het WVP-protocol omdat uiterlijk dan onderzocht moet worden
of een tweedespoortraject moet worden gestart. Alleen de vraag van de werknemer over
geschiktheid tot werken komt gemiddeld genomen wat vroeger, bij negen maanden.

Figuur 1 Aantal deskundigenoordelen 2019 naar combinatie
van type en aanvragende partij
2%

1%

4%
5%
Werkgever: inspanningen werkgever voldoende?
7%

Werknemer: geschikt tot werken?
Werknemer: inspanningen werkgever voldoende?

7%

Werknemer: passende arbeid?
Werkgever: inspanningen werknemer voldoende?

9%

Werknemer: inspanningen werknemer voldoende?
64%

Werkgever: passende arbeid?
Werkgever: werknemer geschikt tot werken?

Werkgevers vragen meest oordeel over eigen inspanningen
Werkgevers vragen vaker een deskundigenoordeel aan dan werknemers: in 2019 is van
73% de werkgever de aanvrager en van 27% de werknemer. Deze onderlinge verhouding
verschilt echter sterk per type deskundigenoordeel. Een oordeel over arbeids(on)geschiktheid
of passende arbeid wordt meestal door de werknemer aangevraagd (87% en 75%).
Bij de vraag naar de inspanningen van de werknemer zijn de verhoudingen ongeveer
gelijk (46% werknemer en 54% werkgever). Bij de vraag om een oordeel over re-integratieinspanningen van de werkgever, is meestal de werkgever zelf de aanvrager (90%).
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Aanvrager geeft meestal geen doorslag
Figuur 2 laat de uitkomst van de verschillende typen deskundigenoordelen zien, uitgesplitst
naar aanvragende partij.

Figuur 2 Uitkomst deskundigenoordeel naar aanvragende partij,
gemiddeld over 2012–2019
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Totaal

Het betreft hier een gemiddelde over meerdere jaren. Wat opvalt is dat het voor de
uitkomst bij drie van de vier typen niet heel veel uitmaakt wie de aanvragende partij is.
Alleen bij het deskundigenoordeel over re-integratie-inspanningen van de werkgever is er
wel een groot verschil: als de werkgever de aanvrager is, blijken deze inspanningen in
78% van de gevallen voldoende, als de werknemer de aanvrager is in 44%.
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Ontwikkeling aantal deskundigenoordelen
8

Figuur 3 laat voor elk van de vier typen deskundigenoordelen zien hoe de aantallen8 zich

In tegenstelling tot in de

ontwikkelen tussen 2012 en 2019.

verantwoordingsverslagen tellen we in dit
kennisverslag alleen de met een oordeel
afgeronde deskundigenoordelen. Aanvragen

Figuur 3 Ontwikkeling aantal deskundigenoordelen, 2012–2019

waarbij het niet tot een oordeel kwam,
bijvoorbeeld omdat ze incompleet waren
of werden ingetrokken, blijven buiten
beschouwing.
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We zien hierin drie opvallende ontwikkelingen.
K

De eerste ontwikkeling is een sterke daling van het aantal deskundigenoordelen in
2013 (van 17.600 naar 12.100), vermoedelijk door de toen ingevoerde prijsverhoging.
Vóór 2013 betaalden werknemers en werkgevers € 50 voor een deskundigenoordeel.
Dit werd in 2013 verhoogd tot € 100 voor werknemers en € 400 voor werkgevers. De
daling doet zich in 2013 bij alle typen deskundigenoordelen voor.

K

De tweede ontwikkeling is de gestage stijging van het aantal deskundigenoordelen
over de re-integratie-inspanningen van de werkgever na de aanvankelijke daling in
2013 en de lichte voortgaande daling van de overige drie typen. In 2019 ligt het aantal
deskundigenoordelen over de re-integratie-inspanningen van de werkgever weer dicht
in de buurt van 2012 (8.100 in 2019 versus 9.300 in 2012).

K

De derde ontwikkeling is de relatief sterke daling in 2017 van het aantal
deskundigenoordelen dat gaat over de vraag of de werknemer arbeids(on)geschikt is.
In 2017 werd de nieuwe Arbowet ingevoerd. Het is sindsdien mogelijk om een second
opinion aan te vragen bij een andere bedrijfsarts. De kosten daarvan zijn voor rekening
van de werkgever. Werknemers kiezen sinds 2017 mogelijk vaker voor een tweede
beoordeling van een andere bedrijfsarts dan voor een deskundigenoordeel bij UWV.
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Figuur 4 Percentage WIA-claimbeslissingen na een
deskundigenoordeel, 2012–2017
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Kans op WIA-aanvraag
Een van de doelen van deskundigenoordelen is het vlottrekken van stagnerende
re-integratie. Of daarmee ook een WIA-aanvraag wordt voorkomen, hangt af van
het herstel van de werknemer. Werknemers kunnen ook bij optimale re-integratieinspanningen blijvend arbeidsbeperkingen houden of langer dan twee jaar nodig hebben
voor hun herstel. Na gemiddeld 58% van de deskundigenoordelen volgt binnen twee
9
We hebben gekeken naar de eerste
WIA-claimbeslissingen die 3 tot 23

jaar een WIA-claimbeslissing.9 Dit percentage verschilt sterk per combinatie van type
deskundigenoordeel en aanvragende partij (zie figuur 4). Na een deskundigenoordeel over

maanden na rapportagedatum van het

(on)geschiktheid tot werken volgt er het minst vaak een WIA-claimbeslissing (36% en 24%).

deskundigenoordeel plaatsvonden.

Vooral als de werknemer geschikt wordt geacht, is het percentage WIA-claimbeslissing met

Dit geeft enige onderschatting: de

17% laag (niet in de figuur). Het vaakst volgt een WIA-claimbeslissing als de werkgever de

IVA met een verkorte wachttijd en
de WIA na een verlenging van de

eigen re-integratie-inspanningen laat toetsen (76%).

loondoorbetalingsverplichting blijven
deels buiten de telling.

Kans op verlenging loondoorbetalingsverplichting
Als bij een WIA-aanvraag uit de RIV-toets blijkt dat een werkgever onvoldoende
re-integratie-inspanningen leverde, kan UWV een verlenging van de
loondoorbetalingsverplichting (VLV) opleggen aan de werkgever. De werkgever is dan
verplicht om het loon maximaal 52 weken langer door te betalen. Gedurende deze
verlenging geldt bovendien in principe een opzegverbod, wat betekent dat de werknemer

10
Een werknemer kan wel om andere redenen
dan ziekte worden ontslagen, bijvoorbeeld
vanwege niet meewerken aan re-integratie.

niet ontslagen mag worden.10 De verlenging van de loondoorbetalingsverplichting is
bedoeld om de werkgever en zijn langdurig zieke werknemer te stimuleren gemiste
re-integratie-inspanningen alsnog te leveren.11 Met een deskundigenoordeel kan de
werkgever gedurende de eerste twee ziektejaren tussentijds laten toetsen of de tot op dat

11
Deursen, C. van, Drijvers, A. & Kemp,
S. van der (2020). Verlenging van de

moment geleverde re-integratie-inspanningen voldoende zijn en ze zo nodig bijstellen. Na
een deskundigenoordeel is de kans op een verlenging van de loondoorbetalingsverplichting

loondoorbetalingsverplichting. UWV

iets kleiner dan gemiddeld bij een WIA-aanvraag (9% versus 11%12). Mogelijk is dat aan

Kennisverslag 2020-10. Amsterdam.

het deskundigenoordeel te danken, maar andere oorzaken van dit verschil kunnen we

12

niet uitsluiten. Bij de kans op een verlenging speelt ook het type deskundigenoordeel en

Deursen, C. van (2018). Toetsing van het

de uitkomst ervan een rol (zie figuur 5). Vooral als de re-integratie-inspanningen van de

re-integratieverslag (RIV). Resultaten naar

werkgever voldoende zijn bevonden, is de kans op een VLV klein (5%). We nemen aan dat dit

bedrijfsomvang en bedrijfstak. Amsterdam:

komt omdat het deskundigenoordeel meestal plaatsvindt na de eerstejaarsevaluatie. Dit

UWV.

is een cruciaal moment, omdat dan besloten wordt of het eerste spoor en/of het tweede
spoor zullen worden gevolgd. Als men op dat moment de juiste keuze maakt, vormt dit een
goede basis voor de rest van het traject.
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Figuur 5 Verlengingen van loondoorbetalingsverplichting volgend
op deskundigenoordeel, naar type en oordeel, 2012–2017
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Als de re-integratie-inspanningen onvoldoende zijn bevonden, vergroot dit de kans op een
VLV sterk (21%). Maar de andere kant van dezelfde medaille is dat de kans groot is (79%)
dat de RIV-toets wel voldoende is. Dit wijst erop dat het deskundigenoordeel een positief
effect heeft gehad: de werkgever heeft de geconstateerde tekortkomingen weten te
herstellen en alsnog de juiste inspanningen geleverd.

Het deskundigenoordeel in de praktijk
De mogelijkheid voor een deskundigenoordeel over de re-integratie-inspanningen van de
werknemer respectievelijk werkgever en over passende arbeid is in 2002 geïntroduceerd
met de WVP. Voor die tijd was alleen een deskundigenoordeel mogelijk over de arbeids(on)
geschiktheid van de werknemer. Volgens de memorie van toelichting bij de WVP (paragraaf
7a) zijn de nieuwe deskundigenoordelen bedoeld om stagnerende re-integratie vlot te
trekken of ter ondersteuning van een ontslagprocedure. Het deskundigenoordeel beoogt
werkgevers en werknemers een impuls te geven om actief naar oplossingen te zoeken en
het re-integratieproces een andere wending te geven. De mogelijkheid om de re-integratie-
inspanningen van de werkgever te laten toetsen, is ingevoerd om de positie van de
werknemer te versterken. Verder wordt aangegeven dat zowel de werkgever als de
werknemer een deskundigenoordeel kan aanvragen. Hoewel in de memorie van toelichting
daarmee vooral wordt verwezen naar problemen rond re-integratie, is het bestaan van
een verschil in inzicht geen vereiste om een deskundigenoordeel over de re-integratie te
vragen. Een werkgever kan ook enkel laten checken of de eigen re-integratie-inspanningen
voldoende zijn. Omdat een oordeel over de eigen inspanningen van de werkgever ook
veruit het meestgevraagde deskundigenoordeel is, roept dit de vraag op wat nu in de
praktijk meestal de rol van dit type deskundigenoordeel is: een onafhankelijk oordeel
in een complexe situatie of een check dat de werkgever het juist pad bewandelt? We
vermoeden op basis van onze analyses dat het de werkgever meestal om het laatste
gaat. Bij dit specifieke deskundigenoordeel kan UWV relatief vaak bevestigen dat de
werkgever voldoende doet. Verder zien we dat na dit specifieke deskundigenoordeel
vaker dan gemiddeld een WIA-aanvraag volgt, wat erop wijst dat de werkgever met het
deskundigenoordeel mogelijk anticipeert op de latere toetsing van het re-integratieverslag.
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Klein dossieronderzoek naar reden deskundigenoordeel
Om de veronderstelling te toetsen dat het deskundigenoordeel naar de eigen
re-integratie-inspanningen van de werkgever vooral om een koerscheck gaat, hebben we
veertig willekeurige arbeidsdeskundige rapportages van dergelijke deskundigenoordelen
13
Het betreft een willekeurige selectie uit

bekeken.13 In slechts enkele van deze dossiers bleek sprake van een meningsverschil tussen

deskundigenoordelen uitgebracht in

werkgever en werknemer of van een zeer complexe situatie. De achterliggende vraag van

februari 2018. Bij twintig dossiers volgde

de werkgever blijkt vaak of hij terecht afziet van het starten van een tweedespoortraject,

een WIA-claimbeoordeling, bij twintig

met als reden dat het eerste spoor heel kansrijk lijkt. Daarnaast wordt vaak gevraagd of

dossiers volgende deze niet.

UWV het eens is met de conclusie dat er geen of marginale benutbare mogelijkheden zijn
en om die reden geen of beperkte re-integratie – en zeker geen tweedespoortraject –
mogelijk is. Waarom zouden werkgevers juist in deze situaties een deskundigenoordeel
aanvragen? Het WVP-protocol schrijft voor dat uiterlijk na een jaar ziekte een
tweedespoortraject aan de orde is, tenzij de belasting van de werknemer marginaal is, de
energie te beperkt is om naast het eerste spoor ook het tweede spoor te volgen of de kans
op re-integratie bij de eigen werkgever heel groot is. Om de mogelijkheden voor het eerste
en tweede spoor goed in beeld te krijgen, laten werkgevers meestal een arbeidsdeskundig
onderzoek uitvoeren door een hierin gespecialiseerd bureau. Als zo’n onderzoek uitwijst dat
het tweede spoor niet mogelijk of nodig is, adviseert het betreffende bureau de werkgever

14
Dit concluderen we op basis van verslagen

vaak om dit met een deskundigenoordeel van UWV te verifiëren.14 Dit vermoedelijk om te

van arbeidskundige onderzoeken, die deel

voorkomen dat UWV bij de RIV-toets concludeert dat het tweede spoor wel ingezet had

uit maken van het RIV-dossier dat wordt

moeten worden en daarom een verlenging van de loondoorbetalingsverplichting oplegt.

ingediend bij een WIA-aanvraag.

Betekenis voor de uitvoering van UWV
Ruim zes op de tien van de 11.000 deskundigenoordelen die UWV in 2019 uitbracht, betreft
de vraag van de werkgever of de eigen inspanningen voldoende zijn. In ruim driekwart
van de gevallen bevestigt UWV dat dit het geval is. Op zichzelf is het een goede zaak als
werkgevers tegen vergoeding hun re-integratie-inspanningen laten checken, zelfs als ze
niet op voorhand reden hebben om te twijfelen aan het advies van de bedrijfsarts of aan
de uitkomst van het verrichte arbeidsdeskundig onderzoek. Dit geeft de werkgevers de
mogelijkheid om bij te sturen, mocht UWV toch een andere mening zijn toegedaan.
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