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1 Rapportage geleidelijke werkhervatting

1.1 Doel en aanleiding van deze rapportage

Met deze rapportage rondt TNO Arbeid het project 'geleidelijke 'Werkhervatting' af.
Het Lisv heeft aan TNO Arbeid op 26 juli 2001 subsidie toegekend voor de uitvoering
van het project 'onderzoeksvoorstel geleidelijk werkhervatting' (zie bijlage 4). Eind
oktober 2003 heeft UWV verzocht het project formeel af te ronden met een eindrap-
portage.

1,2 Relevantie van het project

Geleidelijke werkhervatting is een succesvol reihtegratietraject voor werkhervatting bij
de eigen werkgever. Betwijfeld werd echter, onder andere door het Lisv, of de popula-
riteit van dit instrument in verhouding staat tot de bedoeling ervan, zowel in termen
van het gehele reihtegratie-instrumentarium als in termen van handhaving en regels
van de WAO- claimbeoordeling.
Naast het aspect van geleidelijke werkhervatting als reihtegratietraject achtte het Lisv
het wenselijk om het onderwerp vanuit het perspectief van handhaving te onderzoeken:
wordt er een relevante productie geleverd door de werknemer die niet of onvoldoende
tot uiting komt in de toegekende mate van arbeidsongeschiktheid? En hoe vindt de

sociaal medische beoordeling in de situatie van geleidelijke werkhervatting plaats en
verloopt dit volgens de huidige v/et- en regelgeving?

Het Lisv wilde middels onderzoek tot een éénduidige afbakening en normering komen
van geleidelijke werkhervatting, deze delen met deskundigen in het veld en zicht krij-
gen op de manier v/aarop de uitvoering ermee omgaat.

Het onderwerp van onderzoek was en is zeer actueel. Ook in de ¡ecente WAO-voor-
stellen wordt een relatie gelegd tussen werkhervatting en het tot uitbetaling komen van
een arbeidsongeschiktheidsuitkering.

1.3 Onderzoeksvragen

De wagen waarop het onderzoek antwoord zou moeten geven, zijn:
a Hoe vaak komt geleidelijke werkhervatting voor bij WAO-claimbeoordelingen,

hoe vaak is dan sprake van therapeutische hervatting, hoe is de geleidelijke werk-
hervatting gedurende het ziektejaar verlopen en hoe lang duren deze situaties van
geleidelijke werkhervatting?

b Hoe vindt de WAO-claimbeoordeling plaats in geval van geleidelijke werkfier-
vatting?
o Hoe vaak vindt in geval van geleidelijke werkúrervatting een volledig medisch

arbeidskundige beoordeling plaats?
o Hoe vaak wordt in geval van therapeutische werkhervatting de loonwaarde

feitelijk onderzocht?
o Is de gerealiseerde loonwaarde sturend voor de claimbeoordeling of de theore-

tische loonwaarde?
o Welke toekomstverwachting ten aanzien van volledige werkhervatting hebben

de uitvoerders bij cliënten die gedeeltelijk werken?
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o Welke vervolgactiviteiten worden ingepland en uitgevoerd door de uitvoer-
ders?

Wat is de reden voor de geleidelijke werkhervatting voor de befokken actoren
(werknemer, werkgever, arbodienst, uitvoeringsinstelling)? Voor wie is therapeu-
tische werkhervatting 'therapeutisch' en in welke zin?
Treedt de therapeutische werkhervatting daadwerkelijk in plaats van bestaande

reihtegratie-insfrumenten of bestaat er een lacune?
In hoeverre is de werknemer op de hoogte van het feit dat hijlzij op therapeutisch
basis werh, en wat vindt hij/zij er zelf van?
Komt geleidelijke werkhervatting voor bij een specifieke groep werknemers?

Onderzoeksopzet

De beoogde onderzoeksopzet kende drie delen, welke deels in elkaar zouden grijpen.
Die delen kunnen als volgt worden get¡peerd:
o þ het eerste gedeelte wordt op basis van deskresearch en gesprekken met deskun-

digen een normatief model ontwikkeld waarin het huidige beleid en de regelgeving

inzake claimbeoordeling in geval van gedeeltelijke werkhervatting wordt uitge-
schreven. Het model zal worden getoetst in een workshop \vaarvoor verzekerings-
artsen en a¡beidsdeskundigen worden uitgenodigd. Verder worden in deze fase

hypothesen gegenereerd voor het empirisch onderzoek in deel twee.
o þ het tweede gedeelte wordt de empirische informatie verzameld. Hoofdmoot is

een prospectief empirisch onderzoek naar de WAO-claimbeoordeling van geleide-

lijk hervatters bij einde wachttijd. Hiertoe wo¡dt onderzoek verricht onder een re-
presentatieve steekproef van nieuwe WAO-claimbeoordelingen. Van deze geval-

len wordt bij de verzekeringsartsen en de arbeidsdeskundigen informatie vefiza-

meld over de gevalsbehandeling, waarbij ook hun perceptie over de opvattingen en

ideeën van de overige actoren (werþever, werknemer en a¡bodienst) bevraagd zal

worden. Daarnaast wordt bij een aantal WAO-claimbeoordelingen die geruime tijd
geleden zijn afgesloten een dossieronderzoek uitgevoerd naar de feitelijke activi-
teiten van de uitvoerders.

o Het doel van het derde gedeelte is het creëren van betrokkenheid en draagvlak.

Door het organiseren van een workshop en te kiezen voor een goede samenstelling

van de deelnemende verzekeringsartsen en arbeidsdeskundigen aan de workshop
ontstaat er reeds enige betrokkenheid bij en draagvlak voor het onderzoek en het

opgestelde theo¡etisch ideaalmodel in deel één. Ook van de begeleidingscommis-
sie wordt een uitstraling naar hun achterban verwacht. Daamaast zal middels pu-

blicatie van artikelen in relevante (vak)bladen van betokken professionals het on-

derzoek onder de aandacht worden gebracht en discussie over het onderwerp wor-
den gestimuleerd.

Stagnatie door UWV-vorming

Op 19 oktober 2001 vond de eerste bijeenkomst van de begeleidingscommissie plaats.

Voorafgaand aan dez,e bijeenkomst heeft TNO Arbeid voorbereidingen getoffen voor
de workshop en de uitvoering van het veldwerk. Het Lisv verzocht per brief de uitvoe-
ringsinstellingen om medewerking te verlenen aan de workshop en het veldwerk van

het onderzoek. Kort na het verzenden van deze brief heeft het Verandermanagement

UWV een prioritering in de taken van uvi's aangebracht waarbij medewerking verle-
nen aan onderzoek een lage prioriteit kreeg. Tijdens de bijeenkomst van de begelei-

dingscommissie waren de consequenties van de uitspraak van het Verandermanage-

ment nog niet te overzien. Uitgegaan werd van uitstel zodat het wenselijk werd geacht

1.5
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de voorbereidingen voor de workshop en veldwerk door te zetten. De bijeenkomst van

de begeleidingscommissie heeft echter geen vervolg meer gekregen.

Op 18 december 2001 heeft overleg plaatsgevonden tussen Lisv en TNO Arbeid over

de gevolgen voor het project in 2002. Op dat moment was de veronderstelling dat in
2002 uiWoering van het project alsnog zou geschieden onder auspiciën van UÌWV als

rechtsopvolger van het Lisv.

Op 22 mei 2002 heeft opnieuw overleg plaatsgevonden. Het verzoek aan de 'uitvoe-
ring' tot medewerking aan het onderzoek was UWV-intern opnieuw ingediend. Tegen

de verwachting in was er weerstand bij het bedrijfsbureau dat alleen medewerking wil-
de verlenen aan onderzoek dat direct gericht is op efliciencyverbetering van de uitvoe-

ring van het werk van VA en AD. Vanuit het uitgangspunt dat ook top-down-subsidie-

onderzoek een officiële taak van UWV is en de opdrachwerlening reeds is toegezægd,

is UlilV-intem verder naar een oplossing gezocht .

De nieuwe aangepaste planning voorzag in een rapportage in juli 2003 en overige pu-

bliciteit door middel van artikelen in september 2003. Aangezien Ul[V nog geen

groen licht kon geven voor de voortgang is de heniene planning niet vastgesteld. De

UWV-vertegenwoordiger gaf aan dat het top-down-subsidie-onderzoek geen resFictie-

ve voorwaa¡den kent ten aanzien van de doorlooptijd van het onderzoek.

Na de eerste bijeenkomst is de begeleidingscommissie niet meer bijeen geweest. Op 3
juli 2002 is aan de begeleidingscommissie meegedeeld dat z,e vanaf dat moment for-

meel ontheven is van haar øak. Mocht het onderzoek alsnog starten, dan zou de bege-

leidingscommissie opnieuw worden geformeerd.

1.6 Voorstellen voor andere invulling van het project

Vanaf dat moment is gezocht naar een andere invulling van het voorstel. Op 20 au-

gustus heeft er overleg met UWV plaatsgevonden en heeft TNO A¡beid zes voorstellen

voor een andere invulling van het project nader toegelicht. De afstand tussen de nadere

voorstellen en het oorspronkelijk voorstel varieerde van gering (voorstel 1) tot zeer

groot (voorstel 6). De suggesties van TNO Æbeid v/aren:

1. Oorspronkelijke vraagstelling zoveel mogelijk handhaven. De onderzoeksmethode

aanpassen door de dossiers te laten meelopen tijdens de reguliere kwaliteitscon-

troles van de stafarbeidsdeskundige en de informatie te verzamelen door het laten

invullen van een korte exta nragenlijst. Dit betekent niet alleen een minder zwa¡e

belasting voor de uitvoering, maar ook een eenvoudigere organisaties van het on-

detzoek voor de uitvoering.
2. Uitgaande van het gegeven dat er een toename is van het aantal gedeeltelijk ar-

beidsongeschikten, zou de onderzoeksvraag bijgesteld kunnen worden: is er een

relatie tussen het vaker toepassen van gedeeltelijke werkhervatting als reîhtegratie-

instrument en de toename van gedeeltelijk arbeidsongeschikten, of is de toename

eerder het gevolg van bijvoorbeeld een strengere keuring? Dat zou onderzocht

kunnen worden aan de hand van dossieronderzoek en een aantal gesprekken.

3. Door de focus van het onderzoek naar het voorfaject te verschuiven, zou het mo-

ment van overdracht van de bedrijfsarts naa¡ de verzekeringsarts onderwerp van

onderzoek kunnen worden: de aanvraag WAO. De vraagstelling zou kunnen zijn:

Wat maakt dat sprake is van gedeeltelijke werkhervatting en wat heeft dit voor

consequenties voor de claimbeoordeling? Dit laatste zou mogelijk vastgesteld

kunnen worden uit de terugkoppeling van het UWV aan de werkgever'

4. Met de Wet Verbetering Poortwachter zijn de eisen en procedure rondom het reih-

tegratieverslag aangescherpt. De onderzoeksvraag kan zijn welke consequenties
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IWVP heeft op de kwaliteit (probleemanalyse) en inhoud van het reihtegratiever-

slag en de behandeling daarvan door UWV. Dat kan onderzocht worden doo¡ oude

en nieuwe stijl reihtegratieverslagen met elkaa¡ te vergelijken op hoe ze opgesteld

(wg/arbodienst) en hoe ze behandeld (U\W) worden.
5. Hoe staan werþevers tegenover de verplichting om shals ook de verantwoorde-

lijkheid te krijgen voor reihtegratie van hun werknemers in het 2' spoor, hoe wordt

deze 2" spoorreihtegratie georganiseerd, waar zitten struikelblokken? Dat zou on-

derzocht kunnen worden door het volgen van een aantal gevallen bij grotere werk-

gevers die reeds reihtegratie in het 2" spoor uitvoeren of hiervoor aan het voorbe-

reiden zijn.
6. Nadere analyse van conflictvermijding als gedrag tijdens de WAO-beoordeling en

de gevolgen daarvan voor de claimbeoordeling. Het onderzoek is gericht op het

ontdekften van mechanisme van conflictvermijding in claimgesprek. Het onder-

zoek kan uitgevoerd wo¡den op basis van op geluidsband geregistreerde gesprek-

ken. Het beteft het zoeken naar kwalitatieve aspecten, er worden geen kwantita-

tieve uispraken gedaan.

UIWV kon intern echter geen draagvlak vinden om het subsidieproject te herinrichten

op basis van deze onderwerpen.

Als laatste is in de tweede helft van 2003 met de staf van UWV nagegaan of het voor-

stel omgebogen kon worden naar het onderwerp 'EFG' (Ervaren Functioneren en Ge-

zondheid). Door de Rijksuniversiteit Groningen is een vragenlijst ontwikkeld, de vra-

genlijst Erva¡en Functioneren en Gezondheid. Bij de ontwikkeling zijn naast de RUG

en UWV, IRv en TNO Arbeid betokken. Met de vragenlijst kan enerzijds een beeld

worden verkregen van met name psychosociale beperkingen, anderzijds levert de vra-

genlijst wat betreft de onderwerpen van de FML informatie van de cliënt over zijn

functioneren. Het voorstel van TNO Arbeid v/as om aansluitend bij de plannen van

UWV empirisch onderzoek te verrichten naar de bruikbaa¡heid van de EFG als input

voor de WAO-claimbeoordeling. Doordat IfWV op dat moment (oktober 2003) de uit-

voering van de subsidietaak heroverwoog, vr'a{¡ er echter geen ruimte meer om nieuwe

activiteiten te sta¡ten.

1.7 Activiteiten voor het creëren van draagvlak

Het derde onderdeel van het project was om maatschappelijke befokJcenheid en draag-

vlak te creëren voor het onderwerp. Met UWV is overeengekomen om door middel

van artikelen maatschappelijke betrokkenheid op het onderwerp te organiseren. Daa¡-

toe is een conceptartikel opgesteld dat besproken is met søfa¡beidsdeskundigen van

UWV. Ook is het a¡tikel besproken in een OT-bijeenkomst van venekeringsartsen. In

het Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde van juni 2003 is het artikel

geplaatst onder de titel 'Donner versus Veldkamp; uitvoeren schattingsbesluit of on-

dersteunen van het reintegratieproces bij geleidelijke werkhervatting?' De titel sluit

hiermee aan brj een discussie die door De Jong en Thio was gestart onder de titel
,Donner en Veldkamp; over nut en nadeel van gedeeltelijke WAO-uitkeringen'. Door

Van l¿tenstein is in TBV van september 2003 op de artikelen gereageerd en zijn kant-

tekeningen geplaatst bij de WAO-beoordeling en de vaststelling van de loonwaa¡de

van theoretische a¡beid.
Voor de doelgroep van arbeidsdeskundigen is het a¡tikel aangepast en gepubliceerd in

AD-visie van augustus 2003.

De beheffende a¡tikelen zijn opgenomen in deze rapportage.
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Voortijdige afronding

UWV heeft in het laatste kwartaal van 2003 verzocht om het project formeel voortijdig
af te ronden met een eindrapportage. Met deze rapportage geeft TNO Arbeid gehoor
aan het verzoek, al befeuren wij het ten zeerste dat na de zogeheten prioritering van
het Veranderingsmanagement UWV het niet mogelijk is gebleken om onderzoek naa¡
een dergelijk maatschappelijk en uitvoeringstechnisch relevant onderwerp opnieuw
gestart te krijgen door en binnen UWV, al dan niet met een enigszins gewijzigde invul-
ling.
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Donner versus VeldkamP
Uitvoeren schattingsbesluit of ondersteunen van het

r eintegratiepro ces bij gelei delij ke werkhervatting?

LI.M. Besseting, W.E.L. de Boer, B'M.t' termin

lnleiding

ting zonder loonwaarde en hervatting tegen
gedieltelijke loonwaal'de voor de werknemer
veelal niet duidelijk is.l De indruk bestaat
echter ook dat geleidelijke werkhervatting als

reintegratie-instrument op gespannen voet
staat met de regels van de WAO-claimbeoor-
deling.

Inãit artikel gaan wij in op de vraag hoe de

sociaal medische beoordeling in de situatie
van geleide indt
gegevãn de Het

[aãt hierb¡ elijk
bestaat tuss slng
oo basis van de theoretische verdiencapaciteit
vårsus de meer flexibele reintegratieonder-
steuning door te schatten op de gerealiseerde

sche verdiencaPaciteit'2

0m welke situaties gaat het?

Stel, meneer Jansen komt op uw spreekuur
voor een eerste claimbeoordeling voor de

WAO. Meneer Jansen is bezig te herstellen'
De arbeidsrelatie met de werkgever is weer

opgepakt alleen is onderling afgesproken dat
menèer Jansen voorlopig op arbeidstherapeu-
tische basis werkt zonder formele loonwaar-
de. Van beide kanten bestaat de hoop dat
uiteindelijk weer een reële loonwaarde gere-

aliseerd kan worden maar de termiin waarop
en de mate waarin zljn nog ongewis. Waar-
schijnlijk zou meneer Jansen in theorie op dit
moment in een andere functie bij een andere
werkgever ook al een beperkte loonwaarde
kunnãn realiseren, maar de kans dat hij die
loonwaarde ook weet te realiseren, acht u

IBV 1'1, nr.6 (uni 2003)

klein. Hoe stelt u met zekerheid vast dat

voor hoe lang?

Of neem het voorbeeld van meneer Pietersen
met een leeftijd van
eraan dat hij doo
enigszins beperkt is

VerdÍencapacitelt en WAo-claim-
beoordellng
Tijdens de claimbeoordeling wordt
door een verzekeringsarts en een ar-
beidsdeskundige de mate van a¡beids-
ongeschiktheid van een cliënt beoor-
deeld. Daartoe wordt vastgesteld wat
de theoretische verdiencapaciteit van
de belanghebbende is in gangbare ar-
beid. DeZe wordt vergeleken met de

verdiensten voorafgaand aan het ont-
staan van de arbeidsongeschiktheid
(het zogeheten maatmanloon)' De pro-
centuele achteruitgang b.epaalt de mate
van arbeidsongeschiktheid, Dús hoe
kleiner de resterende verdiencapaciteit,
hoe hoger de mate van arbeidsonge-
schiktheid. De mate ya4 arbeidsonge-
schiktheid wordt uitgedrukt in acht

arbeidsongeschikt). Indien de werkne-
mer met zijn arbeidsongeschiktheid
loonwaarde realiseert in arbeid, wordt

paragraaf 'wettelijke uitgangspunten').



ver is momenteel een regeling afgesproken
dat hij per dag 1,5 uur korter werkt. P&O
heeft uitgerekend dat dat overeenkomt met
6,32 uur per week aangezien het bedrijf een
34-urige werkweek heeft. Door uw hoofd flit-
sen enkele overwegingen: bU een andere
werkgever en onder andere arbeidsomstan-
digheden zou meneer Pietersen mogelijk wel
zijn normale arbeidspatroon kunnen handha-
ven, Misschien rolt dan uit de uiteindelijke
WAO-beoordeling dat meneel' Pietersen
minder dan l5%o arbeidsongeschikt is en
geen WAO-uitkering krijgt in plaats van een
gedeeltelijke WAO-uitkering. Gezien zijn
leeftijd zal het voor hem echter niet meeval-
len een baan te vinden bij een andere werk-
gever. U besluit het reïntegratieproces van
meneer Pietersen niet te verstoren en hem
een medische urenbeperking te geven van
6,32 uur wat een mate van arbeidsonge-
schiktheid v an L5-25o/" impliceert.

Deze situaties wijzigen niet onder invloed
van het nieuwe Poortwachtersmodel, Het
uitgangspunt voor de beoordeling van de
reïntegratie-inspanningen voor het nieuwe
Poortwachtersmodel is dat primair beoor-
deeld wordt op het reintegratieresultaat. In-
dien werkgever of werknemer onvoldoende
reintegratie-inspanningen hebben geleverd,
wordt de claim in eerste instantie afgewezen.
Als de werknemer echter voor minstens 50o%

is hervat en er op papier zicht is op werkuit-
breiding, is er geen reden meer om de claim
niet in behandeling te nemen. Ook dan staan
verzekeringsarts en arbeidsdeskundige voor
het dilemma of ze het reïntegratieproces van
deze werknemer bij eigen werkgever moeten
ondersteunen of dat ze volgens de letter van
de wet een beoordeling moeten geven van de
theoretische verdiencapaciteit, wat mogelijk
het reintegratieproces bij de eigen werkgever
frustreert. Als namelijk blijkt dat de werkne-
mer in theorie meer zou kunnen verdienen
dan hij nu realiseert bij zijn werkgever, krijgt
hij een lagere WAO-uitkering en wordt of de
werknemer met een extra Srote financiële te-
ruggang geconfronteerd of de werkgever
heeft een, in zijn ogen, te dure (arbeidsge-
handicapte) werknemer in dienst.

Ook in de verdere toekomst zal, aannemende
dat de WAO ingrijpend gewijzigd zal worden
langs de lijnen van het SER-akkoord, het
probleem zich blijven voordoen.3 Waar-
schijnlijk doet het probleem van meneer Pie-
tersen zich niet meer voor bij de WAO-
claimbeoordeling omdat meneer Pietersen
niet volledig arbeidsongeschikt is en dus niet
meer in aanmerking komt voor een WAO-
uitkering. Het dilemma wordt dan verplaatst
naar de beoordeling voor de loonsuppletie als
meneer Pietersen en zijn werkgever van me-
ning zijn dat hij 35o/o (of meer) arbeidsonge-
schikt is en zij op die basis het dienstverband
van meneer Pietersen willen continueren. De
SER heeft namelijk geadviseerd een loonsup-
pletie toe te kennen aan werkende gedeelte-
lijk arbeidsongeschikten die 35o/o of meer ar-
beidsongeschikt zijn.
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WettelÜke u¡tgangspunten

Wet en jurisprudentie zijn betrekkelijk een-
duidig op dit punt: voor gedeeltelijk werken
is geen uitzondering gemaakt op de regel
dat altijd geschat moet worden op de theo-
retische verdiencapaciteit (zie kader met ju-
risprudentie). Anders dan in de WW kan
voor degene die alleen een arbeidsonge-
schiktheidsuitkering heeft en Saat werken
géén reintegratie-uitkering worden toege-
kend. Zulke cliënten konden vroeger wel
onbeloond werken op 'therapeutische'
basis. In dat geval werd de arbeidsonge-
schiktheidsuitkering doorbetaald. Deze uit-
voeringsprakt|k is ontstaan in de tijd dat de
'verdiscontering van werkloosheid' veelvul-
dig eindigde in het toekennen van een volle-
dige arbeidsongeschiktheidsuitkering. On-
danks het schrappen van deze bepaling in
1987 en de aanscherping van het arbeidson-
geschiktheidscriterium in 1993 en het ver-
volgens beschikbaar komen van instrumen-
ten als de proefplaatsing en REA-budgetten
is de praktijk van de 'therapeutische' hervat-
ting blijven bestaan. In feite heeft de ar-
beidsongeschiktheidsuitkering tijdens die
periode het karakter van een reTntegratie-
uitkering, zoals in de WW, maar deze status
is niet af te lezen aan de soort uitkering. Er
wordt geen afzonderlijke beslissing over af-

Segeven.

In het schattingsbesluit wordt de WAO-
claimbeoordeling niet gezien als ondersteu-
nend voor het proces van reintegratie maar
als financiële prikkel voor de werknemer. In
de toelichting bij het schattingsbesluit staat
namelijk dat arbeidsdeskundigen bij de ar-
beidsongeschiktheidschatting uit moeten
gaan van functies met de hoogste loonwaarde
(pag. 8) omdat dat leidt tot de geringste mate
van arbeidsongeschiktheid én 'dat een stimu-
lans wordt gegeven tot daadwerkelijke in-
schakeling in het arbeidsProces op het voor
betrokkene hoogst mogelijke niveau'.4 Op
pagina 9 komt deze relatie ook aan bod.
Omdat bij de schatting het uitgangspunt is

dat uitgegaan moet worden van de hoogste
loonwaarde die de werknemer in theorie kan
realiseren, zal het in beginsel niet voorkomen
dat arbeid verricht zal gaan worden met een
nog hogere loonwaarde. De wetgever onder-
kent dat in uitzonderingssituaties de gereali-
seerde loonwaarde hoger kan uitvallen dan
de theoretische schatting en heeft daartoe
lid h toegevoegd aan artikel 2. Om uitzonde-
ringssituaties te kunnen ondervangen, bij-
voorbeeld als iemand hervat in een functie
boven zijn geraamde klachten, bestaat het
anticumulatie-artikel 44 WAO. Indien de
werknemer hervat in een functie met een ho-
gere loonwaarde dan de functie die is betrok-
ken bij de schatting, terwijl deze functie wel
berekend is voor de krachten en bekwaamhe-
den: 'wordt, bij het bepalen van de mate van
arbeidsongeschiktheid ..., uitgegaan van de
feitelijke inkomsten uit arbeid, mits dit leidt
tot een lagere mate van arbeidsongeschikt-
heid....'(artikel 2, lid h).
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Jurlsprudentie over het rekening houden
met de re'integratie tijdens de schattÍng
.95/5167 AAWMAO: De omstan-
digheid dat de GMD acttef betrok-
ken is geweest bij pogingen om be-
t¡okkene weer bU zijn oude
werkgever te werk te stellen kan er
niet toe leiden dat het de uitvoe-
ringsinstelling niet meer zou vrij-
staan om de mate van zijn arbeids-
ongeschiktheid volgens de daarvoor
geldende normen te doen plaatsvin-
den. De door de GMD gegeven be-
geleiding blj betrokkene relntegratie
rnoet geheel los worden gezien van
de voorliggende vraag naar vaststel-
ling van de mate van arbeidsonge-
schiktheid. Aan de medewerking aan
de betrokkene reïntegratie kan hij
niet het vert¡ouwen ontlenen dat ook
de beoordellng van de mate van ar-
beidsongeschiktheid zal geschieden
aan de hand van de (loonwaarde van
de) functie bij de eigen werkgever
waarop de reïntegratie is gericht.

.9613874 AAW/IVAO: Gelet op het
imperatieve karakter van artikelen 3
en 4 van het Schattingsbesluit is er
geen ruirnte voor de opvatting dat de
mate van arbeidsongeschiktheid van
betrokkene op zijn feitelijke verdien-
sten geschat had moeten worden.
Dat dit wellicht onder omstandighe-
den kan leiden tot effecten die wel-
licht op gespannen voet staan met de
reïntegratiedoelstelling van de wet-
gever, kan - wat daarvan zij - geen
afbreuk doen aan de duidelijke tekst
van deze artikelonderdelen..usz 1998,294 (95ltl24l AAw/
WAO): Niet als regel kan worden
aanvaard dat een beoordeling niet
kan plaatsvinden zolang er ter zake
van ongeschiktheid voor het eigen
werk ziekengeld wordt genoten. Een
mogelijke herplaatsing biJ de eigen
weikgever staat er in beginsel niet
aan in de weg om de mate van ar-
beidsongeschiktheid volgens de gel-
dende normen vast te stellen (RSV
l99l/91 en RSV 19971223). De niet
geslaagde werkhervatting is geen
grond voor het oordeel dat betrokke-
ne buiten staat zou zijn om voor haar
krachten en bekwaamheden bere-
kende algemeen geaccepteerde ar-
beid te verrichten.

Het schattingsbesluit biedt wel de ruimte een
cliënt op 'therapeutische basis' te laten wer-
ken op het moment dat een cliënt volgens dat
criterium volledig arbeidsongeschikt is. Wan-
neer een cliënt echter een reële loonwaarde
heeft die hoger is dan zijn theoretische mate
van arbeidsongeschiktheid, moet zijn mate
van ongeschiktheid vervolgens aan deze gere-
aliseerde loonwaarde aangepast worden.

De standaard'Verminderde arbeidsduur'5
geeft aan hoe de verzekeringsarts invulling kan
geven aan het beoordelingspunt 'urenbeper-
king'. Uitgangspunt van de standaard is, naast
de vaststelling dat de cliënt conform de richt-
lijn Medisch arbeidsongeschiktheidscriterium
over verminderde mogelijkheden beschikt, dat
de cliënt niet voltijds kan werken in gangbare
arbeid. 'De verzekeringsarts beoordeelt de
theoretische mogelijkheden van cliënt in gang-
bare arbeid te functioneren in stappen van on-
geveer 2 uur per dag, respectievelijk l0 uur
per week. Een andere conclusie is mogelijk als

daar concrete, specifieke redenen voor zijn.'
(pug. 5). Er zal met andere woorden steeds
eerst een medisch-arbeidskundige beoordeling
plaats moeten vinden, inclusief toetsing aan
het begrip 'gangbare arbeid'.

In het publieke debat, in de regelgeving zelf
('Wet verbetering poortwachter, art 24 lid I
WAO*) en de beroepsgroep is er voeding voor
de stelling dat de inspanning, ook in de beoor-
deling gericht moet zijn op het onderkennen
en realiseren van mogelijkheden ('herstelge-
drag') in plaats van zich blind te staren op de
beperkingen.6,T Dit roept de vraag op hoe het
beoordelen en het bevorderen van herstelge-
drag zich verhoudt tot de strikte regels met
betrekking tot de claimbeoordeling.

Problematisering van geleidelijke
werkhervatt¡ng ¡n de u¡tv0eringspraktijk

Wet en regelgeving rondom de WAO zijn dus
duidelijk; per einde wachttijd dient een
(theoretische) schatting te worden uitge-
voerd en uitsluitend in geval van volledige ar-
beidsongeschiktheid kan een werknemer zon-
der loonwaarde en met behoud van zijn
WAO-uitkering bij zijn werkgever activiteiten
verrichten die niet onder de noemer 'produc-
tie' kunnen worden geschaard. Te allen tijde
moet de cliënt beooldeeld worden ten op-
zichte van het kunnen verrichten van gangba-
re arbeid. De huidige rol van de arbeidsdes-
kundige is veranderd vergeleken met zijn rol
voor de invoering van de Wet TBA (terug-
dringing beroep op arbeidsongeschiktheids-
regelingen) in 1993, De facto hoeft de ar-
beidsdeskundige niet meer te toetsen of de

*Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen en de door hem daartoe aangewezen deskun-
dige kunnen de persoon die aanspraak maakt op of in het genot is van een arbeidsongeschikt-
heidsuitkering, voorschriften geven in het belang van een behandeling of van genezing of tot be-
houd, herstel en bevordering van de mogelijkheid tot het verrichten van arbeid,
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toegekende loonwaarde overeenstemt met de
feitelijk gerealiseerde loonwaarde omdat de
hoogte van de theoretische verdiencapaciteit
bepalend is voor de mate van arbeidsonge-
schiktheid. Als de toegekende loonwaarde
hoger is dan de theoretische verdiencapaci-
teit, dan is de toegekende loonwaarde bepa-
lend voor de mate van arbeidsongeschiktheid.
Er behoeft niet getoetst te worden hoe de toe-
gekende loonwaarde zich verhoudt tot de ge-
realiseerde loonwaarde, dat is de verantwoor-
delijkheid van werkgever en werknemer.

Waarom zUn er dan problemen in de uitvoe-
ringspraktijk met het fenomeen geleidelijke
werkhervatting? Waarom spreekt het Schat-
tingsbesluit niet vanzelfl Een voorzichtige
analyse van de signalen 'uit het veld' leidt tot
het volgende inzicht. Schatten bij geleidelijke
werkhervatting is voor alle onderdelen van
het proces een arbeidsintensieve kwestie: de
arbeidsdeskundige dient als de theoretische
schatting >l5o/o een functieanalyse uit te
voeren en de loonwaarde in eerste aanleg
vast te stellen. Vervolgens dient in overleg
met de verzekeringsarts en bedrijfsarts een
prognose te worden gegeven van het verdere
verloop van de geleidelijke werkhervatting.
Bij iedere uitbreiding dient opnieuw de loon-
waarde te worden vastgesteld. Iedere keer
dient formeel een schatting op feitelijke ver-
diensten plaats te vinden en deze te vergelij-
ken met de uitkomsten van de theoretische
schatting.

In plaats van deze 'koninklijke weg' - de
arbeidsintensieve werkwijze conform het
Schattingsbesluit - worden in de praktijk ook
alternatieve routes bewandeld in geval van
gedeeltelUke werkhervatting. De volgende
signalen uit het veld illustreren dat:
. Niet theoretisch schatten als de termijn het

jaar overschrijdt en de uitvoeringsinstelling
voorlopig nog niet aan de einde wachttijd
WAO-beoordeling toekomt. In feite is hier
sprake van een werkachterstand.

. Niet theoretisch schatten bij geleidelijke
hervatting in eigen werk waardoor een las-
tige en wellicht uiteindelijk ook overbodige
discussie over een theoretische mate van
arbeidsongeschiktheid vermeden wordt.

. Wel theoretisch schatten en een loonverlies
compenseren door het deels werken in
eigen werk te labelen als ander werk waar-
door de werkgever in aanmerking kan
komen voor REA-gelden.

. Niet theoretisch schatten omdat de theore-
tische mate van arbeidsongeschiktheid zo
laag zou uitvallen dat dit de werkgever zou
ontmoedigen aan verdere reïntegratie in
eigen werk mee te werken.

. Enigszins vergelijkbaar is de situatie dat
schatting achterwege blijft omdat de theo-
retische beoordeling moeilijk is.

Bij geleidelijke werkhervatting komen dus
twee processen bij elkaar: het WAO-beoor-
delingsproces bij het UWV met zijn eigen
mechanismen waaronder het Schattingsbe-
sluit, en het tweede is het reintegratieproces
van de cliënt. Uit onderzoek blijkt dat 41%

176

van de 12-maandszieken uit 1999 werkt bij
einde wachtt{d.s Dit is globaal bezien de
omvang van de groep waarbij geleidelijke
werkhervatting mogelijk een rol speelt bij de
claimbeoordeling. Iets meer dan de helft ont-
vangt daarbij een gedeeltelijke WAO-uitke-
ring, een kwart een volledige WAO-uitkering
en iets minder dan een kwart ontvangt geen
WAO-uitkering.

Het is aan de verzekeringsarts en de arbeids-
deskundige om gebruik te maken van de pro-
fessionele ruimte en in de beoordeling van de
claim de beide processen aaneen te knopen.
In dat proces spelen ook de eigen opvattin-
gen en behoeften van professionals aangaan-
de respectievelijk de claimbeoordeling en
reintegratie een rol. Zo geeft in een onder-
zoek onder verzekeringsartsen naar hun han-
delen in de praktijk 55% van de verzekerings-
artsen aan wel eens gebruik te maken van de
regelmogelijkheden die de standaard 'Geen
Duurzaam Benutbare Mogelijkheden' bieclt
als de cliënt therapeutisch aan het werk is en
80á doet dit regelmati8.g Het toepassen van
een medische urenbeperking door een verze-
keringsarts is vooral gangbaar biJ beperkte
energetische mogelijkheden. Maar in dat on-
derzoek noemt 620/o van de verzekeringsart-
sen ook geleidelijke werkhervatting als situ-
atie waarin wel eens een medische
urenbeperking wordt toegepast en 25o/o van
de verzekeringsartsen past de urenbeperking
bij geleidelijke werkhervatting wel eens toe
als dat de enige mogelijkheid is tot behoud
van eigen werk. Verdere empirische gegevens
over de uitvoeringspraktijk ontbreken vrijwel.

Aandacht voor gele¡delüke werkheruatting:
Donner of Veldkamp?

We hopen in het voorafgaande voldoende
duidelijk te hebben gemaakt dat de geschetste
uitvoeringspraktijk niet zozeer een invulling is
van discretionaire ruinrtelO die de verzeke-
ringsartsen en arbeidsdeskundigen hebben als
professionals maar afw|kend is van het beleid
dat de wetgever formuleerde. Er bestaat bin-
nen de huidige wet- en regelgeving een niet te
overbruggen spanning tussen de doelstelling
om het WAO-volume terug te dringen en de
reïntegratiedoelstelling, De wetgever heeft
vermoedelijk onvoldoende de samenhang tus-
sen beide doelstellingen onderkend en de
complexiteit waarmee ze op elkaar ingrijpen.
Vervolgens is het aan de uitvoeringspraktijk
om beide doelstellingen toch op acceptabele
wijze nret elkaar te verbinden. Ook wordt wel
gesteld dat de spanning tussen deze doelstel-
lingen onlosmakelijk verbonden is met de uit-
voering van arbeidsongeschiktheidswetge-
ving.lr,LZ

De vraag is of dit op acceptabele wijze ge-
schiedt. De Jong en Thiol3 plaatsen hier
vraagtekens bij: 'Worden gedeeltelijk ar-
beidsongeschikten door de WAO tot werken
aangespoord, zoals Veldkamp hoopte, of
maken met name 'gevestigden' op de ar-
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beidsmarkt graag gebruik van de WAO om
het rustiger aan te doen zoals Donner ver-
moedde?' Deze vraag wordt des te prangender
nu er zo'n grote toename is van het aandeel
gedeeltelijk arbeidsongeschikten in de nieuwe
WAO-instroom. De gangbare verklaring voor
deze toename is dat aan de poort steeds stren-
ger wordt gekeurd. Het percentage afwijzingen
is toegenomen van 2lo/o in 1998 naar 30"/o in
2001. Binnen de toekenningen is het aandeel
volledig arbeidsongeschikten gedaald van 7 2o/o

naar 57%o.14 Het is echter niet uit te sluiten dat
deze ontwikkeling (mede) veroorzaakt wordt
door een toename van het verschijnsel geleide-
lijke werkhewatting tijdens de eerste claimbe-
oordeling. Dat deze verklaring ook plausibel is,
valt eenvoudig te illustreren door uit te gaan
van absolute aantallen in plaats van percenta-
ges. Er is een zeer sterke toename van het aan-
tal toegekende gedeelteli¡ke WAO-uitkeringen
zoals figuur I illustreert.
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Figuur I Aantal nieuwe WAO-uitke¡ittgen 1998-2001
(bron:UWV, K¡oniek van de Sociale Verzckuingen 2002)

Aannemend in de lijn van ons betoog dat
deze ontwikkeling veroorzaakt wordt doordat
de uitvoerders bij de WAO-claimbeoordeling
steeds vaker te maken krijgen met partieel
werkende cliënten, kan deze ontwikkeling
zowel positief als negatief geduid worden, De
negatieve duiding sluit aan bij wat De Jong
en Thio de 'Donner-hypothese' noemen:
Donner adviseerde namelijk om de gedeelte-
lijke WAO-uitkeringen te schrappen 'omdat
het stelsel van gedeeltelijke WAO-uitkerin-
gen tot verspilling zou leiden. Vooral als
werknemers kampen met een gering verlies
aan productief vermogen, zouden de poort-
wachters van de WAO niet bij machte zijn
om gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid zorg-
vuldig te beoordelen. Bij gedeeltelijke ar-
beidsongeschiktheid is het namelijk moeilijk
onderscheid te maken tussen arbeidsonge-
schiktheid met medische oorzaken, waarvoor
de WAO dekking biedt, en arbeidsonge-
schiktheid als gevolg van bijvoorbeeld moti-
vatieproblemen of sociaal-economische om-
standigheden waarvoor de WAO niet
bedoeld is.' De toename van het aantal ge-
deeltelijke WAO-uitkeringen zou dan duiden
op een toenemend afwentelen van de verant-
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woordelijkheid van werkgevet en werknemer
op de sociale verzekeringen.

De ontwikkeling kan echter ook positief ge-
duid worden en een bevestiging vormen voor
de Veldkamp-hypothese: 'Veldkamp was een
warm voorstander van gedeeltelijke wettelijke
uitkeringen, omdat die de werkhervatting be-
vorderen. AIs werknemers vanwege gezond-
heidsproblemen minder productief worden en
via de WAO een loonkostensubsidie krijgen,
kunnen werkgevers hen zonder probleem in
dienst houden. En als gedeeltelijk arbeidson-
geschikten hun inkomen kunnen verhogen
door te blijven werken, zullen zij vaker pro-
ductief blijven.'

De statistische analyses van De Jong en
Thio bevestigen beide hypothesen. Het valt in
hun analyses niet vast te stellen welk hypothe-
se het meest bevestigd wordt.

De beide hypotheses illustreren vanuit een
meer economisch perspectief de spanning die
er bestaat tussen een strikte uitvoering van
het WAO-volumebeleid en de mogelijkheden
die de wet- en regelgeving bieden aan de uit-
voerders in de sociale zekerheid om het rein-
tegratieproces te ondersteunen tijdens de
WAO-claimbeoordeling. Van belang is dat de
beleidsmakers zich ervan bewust zijn dat er
een relatie bestaat tussen de claimbeoordeling
en het reintegratiepreçss.15,16 Hopelijk lukt
het ze om in een nieuw WAO-stelsel recht te
doen aan zowel Donner als aan Veldkamp.
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Privé-mail op werk leidt tot stress

Computergebruikers hebben er een pJobleem bU: Pre- en Post-Mail Tension (PPMT)' gf-tewel

g*f;;."ir"id door e-mailverkeer. bat blijkt uit een enquête van het internetbedrijf Yahoo

onder 26.000 e-mailgebruikers.
Volgens onderzoekers is het een serieus Probl

begrijpen van e-mail en door de angst dat privé-
Achtèntwintig procent gaf aan bang te zijn dat h
ogen zou krijgen. Tweeënvijftig procent van d

berichten op de iuiste wijze te interPreteren'
gehad met een vriend of vriendin vanwege een vl

iia e-mail komt PPMT het vaakst voor. Driekwart van de deelnemers gaf toe e-mail wel eens

voor dit doeleinde te gebruíken. Concentratiestoornissen zijn het gevolg' Vierenzestig Procent
van de mailers kan de ãandacht niet goed bij het werk houden tijdens het wachten oP antwoord.

Ruim de helft zei veel werktüd te verspillen aan het constant checken van de mailbox.

Bron: arbo-online.nl; 28 aPrìl 2003

Uitzendkrachten kr¡jgen vaker ongeluk

Uitzendkrachten krijgen vaker een ernstig ongeluk tijdens hun werk_dan vast personeel.^In 2001

Jeden zich lg00 erns-tige ongelukken vooî opã | werkvloer. Uitzendkrachten waren in 280 geval-

len het slachtoffer' 
s of valpartuen van grote hoogten, bliikt uit onder-

zo r 2002 wijken hiervan nauweliiks af.Volgens de in-

sp ge instruciies. Ook wordt niet goed gecontroleerd of

ze . Verder werken de uitzendkrachten dikwijls in ver-

schillende bedrijven en zijn daardoor minder op de hoogte van de gevaren die hun werk met zich

meebrengt.
Bron: Arbo-online.nl: 28 aPril 2003
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Donner versus VetdkamP'

DOOR JAN BESSELING, WOIJT DE BOER EN BRUNO FERMIN*

De verzekeringsarts en arbeidsdeskundige

staan veelal voor het dilemma: moeten ze

het reintegratieproces ondersteunen of

moeten ze volgens de letter van de wet

een beoordeling geven van de theoretische

verdiencapaciteit. Dit kan het reïntegratie-

proces bij de eigen werkgever frustreren.

Als namelijk blijkt dat de werknemer in

theorie meer zou kunnen verdienen dan

hij nu bij zijn werkgever realiseert, dan

krijgt hrj een lagere WAO-uitkering. De

werknemer wordt met een extra grote

financiële teruggang geconfronteerd of de

werkgever heeft een, in zijn ogen, te dure

(arbeidsgehandicapte) werknemer in dienst'

Situatieschetsen

Meneer Jansen komt op het spreekuur

voor een eerste claimbeoordeling voor de

WAO. Hij is bezig te herstellen. De

arbeidsrelatie met de werkgever is weer

opgepakt maar onderling is afgesproken

dat meneer Jansen voorloPig oP

arbeidstherapeutische basis werkt zonder

loonwaarde. Waarschijnlijk zou menreer

Jansen in theorie op dit moment in eæ¡ '

andere flrnctie bij een andere werkþyer

wel al een beperkte loonwaarde.&4ir.en

voorlopig 80/100 te houden en de verdçrè ;

rei'ntegratie bij eigen werþever af te

wachten. Maar op welke gronden en voor

hoe lane?'*
Meneer Pieteìsen is 55 jaar. Niemand

dag 1,5 uur korter werkf. P&O heeft uit-

gerekend dat dât overeenkomtmet 6,32

uur per,week aàngezien hetþedrijf een

34-urige werk ieek heeft. Besloten wordt

het reintegratiçproces van máeer Pietersen

niet teverstoÈÁ'sn hem een medische

urenbeperklrí'- i'vat 6,32 uur tè geven wat

overeenkornfmet 15 tot 25 procent

arbeidsongeschikt.

rz-maandszieken
Uit onderzoek blijkt dat 41 procent van

de l2:maandszieken uit 1999 werktöij

einde wachttijd'. Dit is globaal bezien de

omvang van de groep waarbij geleidelijke

werkhewatting mqgelijk een rol speelt bij

de claimbeoordelir¡g. Iets meer dan de

helft .daarvan ontva4gt een gedeeltelijke

\¡/AO-uitkering, çn kwSrt een volledige

WAO-uitkering en iets minder dan een

krrart ontvangt geen WAO-uitkering' ;

van functies met de hoogste loonwaarde,

omdat dat leidt tot de geringste mate van

arbeidsongeschiktheid én dat 'een stimu-

lans wordt gegeven tot daadwerkelijke

inschakeling in het arbeidsproces op het

voor betrokkene hoogst mogelijke niveau'o'

Therapeutische basis

De wetgever onderkent dat in uitzonde-

ringssituaties de gerealiseerde loonwaarde

hoger kan uitvallen dan de theoretische

schatting. Om die uitzonderingssituaties

te kunnen ondewangen, bijvoorbeeld

wanneer iemand hervat in een functie

boven zijn geraamde krachten, bestaat het

anticumulatie-artikel 44 WAO. lndien de

werknemer in een functie hervat met een

[ogere loonwaarde dan de functies die zijn

betrokken bij de schatting, terwijl deze

functie wel berekend is voor de krachten

en bekwaamheden, 'wordt bij het bepalen

van de mate van arbeidsongeschiktheid

..., uitgegaan van de feitelijke inkomsten

uit arbeid, mits dit leidt tot een lagere

mate van arbeidsongeschiktheid ...'
(artikel 2, Iid h).

Het Schattingsbesluit biedt de ruimte een

cliënt op 'therapeutische basis'te laten

werken als een cliënt volledig arbeids-

ongeschikt is.'Wanneer een cliënt echter

een reële loonwaarde heeft die hoger is

dan zijn theoretische mate van arbeids-

ongeschiktheid, moet zijn mate van

ongeschiktheid vewolgens aan deze

gerealiseerde loonwaarde aangepast

worden.

i

geschat moet worden op de theoretische

verdiencapaciteit (zie kader met juris-

prudentie). Anders dan in de WW kan vosr

degene die alleen een arbeidsoageschih'

heidsuitkering heeft en gaat werken, géén

reihte gratie-uitkering wordea toe gekend'

In het Schattingsbesluit wordt de lilAO-

claimteoordeling niet gezien als onder-

steunend voor het proces vaò.r€întegratie

maar als financiële prild<el voor de werk-

Jurisprudentie over het rekening houden met de rei'ntegtatie tijdens de schatting is te

vinden in het votledige artikel. Dit artikel is oPgenomen op het ledendomein van de

NVvA-site onder het kopje AD-Visie.

ilrileskundigen moeten bij

chiktheidschatting uitgaan
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Gangbare arbeid

De standaard'Verminderde arbeidsduur's

geeft aan hoe de verzekeringsarts inwlling
kan geven aan het beoordelingspunt

'urenbeperking'. Uitgangspunt van de

standaard is, naast de vaststelling dat de

cliënt conform de richtlijn Medisch

arbeidsongeschikthei dscriterium over

verminderde mogelijkheden beschikt, dat

de cliënt niet voltijds kan werken in
gangbare arbeid.'De verzekeringsarts

beoordeelt de theoretische mogelijkheden

van cliënt in gangbare a¡beid te

functione¡en in stappen van ongeveer twee

uur per dag, respectievelijk tien uur per

week. Een andere conclusie is mogelijk als

daar concrete, specifieke redenen voor
zijn.'Er zal met andere woorden steeds

eerst een medisch-arbeidskundige beoor-

delìng plaats moeten vinden, inclusief een

toetsing aan het begrip 'gangbare arbeid'.

=:,rt-litvqering

toegekende loonwaarde bepalend voor de

mate van arbeidsongeschiktheid. Er

behoeft niet getoetst te worden hoe de

toegekende loonwaarde zich verhoudt tot

de gerealiseerde loonwaarde. Dat is de

verantwoordelijkheid van werkgever en

werknemer.

Praktiikproblemen
Waarom zijn er dan problemen in de

uitvoeringspraktijk met het fenomeen

geleidelijke werkhervatting? Schatten bij
geleidelijke werkhervatting is voor alle

onderdelen van het proces een arbeids-

intensieve kwestie: de arbeidsdeskundige

dient als de theoretische schatti¡g minder

dan vijftien procent een functieanalyse uit
te voeren en de loonwaarde in eerste

aanleg vast te stellen. Vervolgens dient in

overleg met de verzekeringsarts en

bedrijfsarts een prognose van het verdere

verloop van de geleidelijke werkhervatting

te worden gegeven. Bij iedere uitbreiding

Dit is een samenvatting van'Donner
versus Veldkamp: Uitvoeren schattings-

besluit of ondersteunen van het

reintegratieproces geleidelijke werk-

hervatting?'

delijk onvoldoende de samenhang tussen

beide doelstellingen onderkend en de

complexiteit waaÍnee ze op elkaar

ingrijpenó. Vervolgens is het aan de

uitvoeringspraktijk om beide doelstellingen

toch op acceptabele wijze met elkaar te

verbinden. Ook wordt wel gesteld dat de

spanning tussen deze doelstellingen

onlosmakelijk verbonden is met de

uitvoering van arbeidsongeschiktheids-

wetgevingT.

De vraag is of dit op acceptabele wijze
geschiedt. De Jong en Thi8 plaatsen hier

vraagtekens bij:'Worden gedeeltelijk

arbeidsongeschikten door de WAO tot
werken aangespoord, zoals Veldkamp

hoopte? Of maken met name 'gevestigden'

op de arbeidsmarkt graag gebruik van de

WAO om het rustiger aan te doen, zoals

Donner vermoedde? En wentelen we¡k-
nemers en werþevers hun verantwoorde-

lijkheid af op de sociale verzekeringen?'

Deze vragen worden des te belangrijker

nu er zo'n grote toename is van het aan-

deel gedeeltelijk arbeidsongesehikten in

(theoretische)

Te allen tijde moet de cliënt beoordeeld

worden op het kunnen verrichten van

gangbare arbeid. De huidige rol van de

arbeidsdeskundige is veranderd vergeleken

met zijn rol voor de invoering van de Wet

TBAin 1993. De facto hoeft de arbeids-

deskundige niet meer te toetsen of de

toegekende loonwaarde overeenstemt met

de feitelük gerealiseerde loonwaarde.

De hoogte van de theoretische verdien-

capaciteit is namelijk bepalend voor de

mate van arbeidsongeschiktheid. Is de

toegekende loonwaarde hoger dan de

theoretische verdiencapaciteit, dan is de

arbeidsintensieve werkwijzè conform het

Schattingsbesluit - worden in de praktijk
ook alternatieve routes bewandeld in

gedeeltelijke werkhervatting. de nieuwe WAO-

van plan is de

ol Ðonner?

Binnen de huidige wet- en regelgeving

bestaat e¡ een ni-¿'t overbrugbare spanni Boer en

fussen werken allen bii TNO

volume

doelstelling. Dé

het

m

l. Dit artikel is een bewerking vm een a¡tikel in het juninummer van het Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde.

2. Giezen A.M van der, en G.J.M. Jehoel-Gijsbers Zoekgedrag, bemiddeling en reihtegratie van langdurig arbeidsongeschikten in 1998. Lisv Amsterdam .1999.

3. Cuelenaere 8., S. van Binnendijk en G. Jehoel-Gijsbers. De tly'AO-beoordeling van l2-maandszieken. Lisv, Amsterdam 2001

4. Schattingsbesluit. Staatsblad vm het Koninkrijk der Nederlanden, w, 596, 1994.

5. Lisv. Veminderde arbeidsduur standmd. Lisg Amsterdam 2000.
ó. Besseling J.J.M. WAO: niet alle oude schoenen ájn slecht! TBV, jrg. 10, n.4,2002. Boer W.E.L. de, J.M. Meijers, J. Minde¡hou4 R.W.B. Blonk.

Oordelen en argumenten. TNO A¡beid, Hoofddorp 2002-
7. BoerVy'.E.L.de,A.M.HzelzetenJ.H.A.M.va¡Geruen.VademecumBeoordelingenArbeidsmogelijkheden; Opbasisvaneencollectiefarrmgement.TNOA¡beid

Hoofddorp, 2002. Teulings C.N., R. van der Veen, W. Trommel. Dilemma's vm de sociale zekerheid. \IUGA, Den Haag 1997.

8. Jong Ph de, V. Thio. Donner vemus Veldkamp. ESB, 13-12-2002.
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Reactie op Nut en nadeel van gedeeltelijke
WAO-uitkeringen

In twee boeiende artikelen bespreken De
Jong en Thiot, en Besseling et al.z het dilem-
ma tussen het uitvoeren van het Schattings-
besluit ofwel het ondersteunen van het reTn-

tegratieproces bij geleidelijke werkhervatting.
Men stelt gezamenlijk vast dat nogal eens de
mate van werkhervatting bepalend blijkt te
zijn voor het vaststellen van de restverdienca-
paciteit bij 1Z-maandszieken.

Volgens Besseling et al. bestond bii ABP
en USZO jarenlang de praktijk om op deze
wijze te schatten (zonder vaststelling van de
theoretische verdiencapaciteit).

Hierdoor komt de vraag naar voren of de
WAO-uitkering in een dergelijke situatie
leiclt tot behoud van arbeidsparticipatie bij
mensen met medische beperkingen, ofwel
een mogelijkheid biedt aan oudere werkne-
mers om het 'wat rustiger aan te doen'.

Enige aanvulling is hier op zijn plaats.
Het Schattingsbesluit gaat uit van het dui-

den van geschikte gangbare arbeid en verge-
lijkt de daarmee te verdienen inkomsten met
de inkomsten van de maatmanbetrekking,
het werk wat de 'gezonde gelijke' verricht.

In de uitvoeringspraktijk wordt uitgegaan
van aanvangssalarissen voor de theoretische
functies, onaftrankelijk van het arbeidsverleden
en werkervaring van de verzekerde. Anciënni-
teit speelt derhalve geen rol. Kennelijk is het als

niet fair beoordeeld om dit van invloed te laten
zijn op het vast te stellen verdienvermogen,
waarschijnlijk omdat het om 'nieuwe arbeid'
gaat. Dit heeft echter grote gevolgen voor de
schatting: al snel is het verdienvermogen van
gerealiseerde hervatting in eigen werk hoger
dan de aanvangsalarissen van de fictieve arbeid.

Het bepalen van verdienvermogen in theo-
retische arbeid, na het opstellen van een be-
lastbaarheidprofiel, wordt dus al snel overru-
led door de feitelijke situatie.

Dit effect wordt uiteraard nog pregnanter
bij (relatief) hoge inkomens, zoals die voor-
komen in de onderwijs- en overheidssector.

Het is dan ook niet verwonderlijk dat het
boven beschreven fenomeen wellicht vaker
voorkwam bij cle WAO-verzekeraar voor de
overheid (ABP/USZO).

Het is de vraag of het uitvoeringsbeleid dat
de GMD destijds heeft opgesteld voor de uit-
voering van het Schattingsbesluit niet meer
zou moeten differentiëren in loonwaarde van
theoretische arbeid, bijvoorbeeld omdat ie-
mand in een nieuwe baan een schat aan erva-
ring zou meebrengen en dus niet als starter
gezien behoeft te worden.

Overigens: De meeste beoordelingen
waarbij de feitelijke mate van werkhervatting
leidraad was bij het bepalen van de restva-
liditeit beoogde inderdaad het doel om de
verzekerde het wat rustiger aan te laten doen.

Echter niet vanuit een vorm van senioren-

262

beleid, maar wegens serieuze medische be-
perkingen van de arbeidscapaciteit.

Iiteratuur

l. De Jong P, Thio V. Donner versus Veldkamp: Over nut

en nadeel van gedeeltetijke WAO-ultkerlngen. Tljdschr

Bedrijfs Verzekeringsgeneeskd 2003: 1 1 : 169-1 72.

2. Besseling JJM, Boe¡ WEL de, Fermin BMF. Donner

versus Veldkamp: Uitvoeren schattingsbeslult of on-

dersteunen van het reintegratieProces biJ geleidelijke

werkhervatting? TiJdschr Bedrijfs Verzekeringsge-

neeskd 2003: 1l: 173-178.

B.D Van Latenstein
Verz ekeri ngs ar ß UWVru S ZO Utrech t

Commentaar op de artikelen over
deskundigenoordeel

De kern van ons commentaar betreft het ne-
gatiefbeeld dat geschetst wordt over de prak-
tijken van de verzekeringsarts als deskundige
die het deskundigenoordeel uitvoert.l,2

De gegevens en uitkomsten van het eerste ar-
tikel betreffen casuïstiek die eenmalig per e-
mail verzameld is onder bedrijfsartsen die ver-
zocht werden deze casuïstiek aan te leveren.
Het is niet ondenkbaar en zelfs waarschijnlijk
dat deze bedrijfsartsen zich de casuïstiek her-
inneren waarbij zij in het ongelijk gesteld zijn.
Zoals de schrijver zelf aangeeft, kan selectie
door de manier van verzamelen van Segevens
niet worden uitgesloten. De uitkomsten zijn
dan ook zeker niet betrouwbaar en ook niet
door middel van statistische analyse getoetst'

Als knelpunt wordt gesignaleerd dat er slechts
in een kwart van de gevallen gecommuniceerd
werd met de bedrijfsarts en dat er in geen

enkel geval overlegd is met de werkgever.
Wettelijk is vastgelegd, zoals beschreven,

dat het onderzoek door de deskundige onpar-
tijdig moet zijn en dat hij inlichtingen kan in-
winnen bij de behandelende artsen. Of de
verzekeringsarts in de geanalyseerde casuÏ-
stiek medische informatie heeft ingewonnen
bij de behandelende sector is niet beschreven.

Het UWV-werkmodel (dat gebaseerd is op
het oude Tica-werkmodel) beschrijft dat de ar-
bodienst gevraagd moet worden naar alle reeds
voorhanden zijnde informatie over de gezond-
heid van de werknemer, de beoordeling van
diens mogelijkheden, en eventueel bij de be-
handelende sector reeds ingewonnen informa-
tie. Deze informatie kan ook direct opgevraagd
zijn bij de behandelende sector. Het recht-
streeks opvragen van informatie kan de objecti-
viteit ten goede komen, immers staat eveneens

in het werkmodel beschreven dat een deskundi-
genoordeel is bedoeld als volledig eigen onder-
zoek door de verzekeringsarts. Het onderzoek
vindt ook niet plaats na hoor en wederhoor. De
werkgever hoeft dus niet gehoord te worden.

IBV 11, nr.9 (september 2003)
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Besluit tot subsidieverlening

o
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NUMMER¿l/Ð.I jrÐ
BESTEMDVOOR ¿i 4

KOPIE /""
UEo

v&G/cs/a gZsS

TNO Arl¡eid
De heer F. Pot
Postbus 7r8
zr3o AS HOOFDDOR

Geachte heer Pot,

Onder verwiizing naar uw offerte voor het proiect "onderzoeksvoorstel geleidelijke
werkhervatting" van rr juli zoor, doen wii u bijgevoegd het betreffende Lisv-besluit
toekenning subsidie toekomen.

Het Lisv heeft aan het verlenen van de subsidie voorwaarden verbonden, waarvoor
wij u verwijzen naar het besluit.

Voor de verdere begeleiding van het project vanuit het Lisv kunt u, zoals u al is
medegedeeld, contact opnemen met mevrouw L. Vis (telefoon o2o- 5o476y), of
mevrouw f . Harmsen (telefoon 02o-5o47690l.

bijl.: z

Hct L¡sv (Lendelük ¡nsf¡tuul socìale vezcket¡ngen) is opdrechtgercr

yan u¡¡wer¡ngsins¡ell¡ngen voor o.e. WW,lr/AO en ZV He¡ Lisv

stêlt keders voor de u¡lvoer¡nt en bevord.¡I dc samenweilìng met

e ú eìd s vogE¡en ¡ng e n gemeente n,

mr\M.f .M.P,ffivtet,
adjunc\ffecteur



La n d elijk i nst¡ ¡uut socía le verzekeri ngen

Llsy
Bijlage

BESLUIT tot subsidieverlening aan TNo Arbeid te Hoofddorp ten l¡ehoeve van het
top-down project' (proiectcode 4o8/zooo).

Het Landelijk instituut sociale verzekeringen,

- gelezgl {e offerte van TNo Arbeid te Hoofddorp van rr iuli zoor,,,Onderzoek
geleidelijke werkhervatting bij de eigen werkgevär,,.

- gelet op artikel.44lid 2 van de.W.et (re)integratie arbeidsgehandicapten (wet REA)
en op het Lisv-besluit subsidiebeleid 2ooo Lr, ,5 augustus rggg;

besluit:

Artikel I

r'r Het Landelijk instituut sociale verzekeringen, hierna te noemen het Lisv, verleent ten
laste van het ReÎntegratiefonds aan TNo Arbõid, een subsidie ten behoeve van het project"onderzoek geleidelijke werkhervatting bij de eigen werkgever", *.fã.r, looptijd tät '
december 2oo2;

r.2 De subsidie bedraagt maximaal f 36o.ooo,-:. In dit bedrag is de eventuele BTW
begrepen.

Artikel z

De subsidie wordt verleend onder de volgende voorwaarden:

2.t TNO Arbeid wendt de subsidie, genoemd in artikel r tweede lid, uitsluitend aan
voor het proiect-zoals genoemd in artikel r eerste lid en op de *i¡"" zoals
aangegeven in de offerte.

2.2 TNO Arbeid verplicht zich ertoe het p
te ronden, uiterlijk r decembeÍ 2oo2.
project aan het Lisv een eindrapportagt
bruikbaar is voor- en ter beschikking g,
concrete resultaten uit het onderzoekli¡n neergelegd.
Verlenging van de projectduur kan slechts plaaîsviñden met toestemming vooraf
van het Lisv.

2.3

2,4

TNo Arbeid overlegt minimaal twee-wekeliiks met de aangewezen
vertegenwoordiger van het Lisv over de voortgang van het project.

Het Lisv stelt voor aanvang van het project in overleg met TNo Arbeid een
begeleidingscommissie samen u"n ãesi.,rrrdigen, *ir*oo, met name zal worden
gevraagd een vertegenwoordiger vanuit SZW; werkgevers- en
werknemersorganisaties, arbodiensten en uvi's. Een vertegenwoordiger van het
Lisv zal de vergaderingen van deze commissie bijwonen.



2

2.5 ect een plan van aanpak, waarin
e in welke periode worden verricht, en
dit plan aangegeven wanneer

n.

van het plan van aanpak;
edaan.
iteiten in de volgende fase
en het oordeel van de
Lisv of continuering van de

subsidietoekenning kan plaatsvinden.

rgezeld gaan van een advies van de
ectresultaten, waarin tevens aandacht wordt

fg.trr de beschrijving van het proiect en
laatsgevonden.

2.8 TNO Arbeid, vraagt, indien zij gedurende de duur van het onderzoek gebruik
wenst te maken van de diensten van derden, aan het Lisv toestemminlg.

2'9 TNo Arbeid behandelt de informatie die haar gedurende het onderzoek bekend
wordt, als vertrouweliik en stelt deze niet aan d-erden tet beschikking.

z'to sv hebben het recht het onderzoek bij gemotiveerde twijfel
zetting daarvan, gehoord de begereidin¡gscommissie, in
eëindigen.

z'rt TNO Arbeid houdt van de kosten van het proiect een administratie bii en geeft
desgewaagd aan het Lisv inzage in deze aåmínistratie.

2'rz TNO Arbeid mag de (tussentijdse) resultaten van het project alleen met
ndien binnen 3 maanden na ontvangst van
ierover is genomen, heeft TNO Arbeid het

j na ommekomst van die periode het
is.

Artikel3

De subsidie wordt aan de hand van ingediende declaraties betaalbaar gesteld door
middel van een of meerdere voorschotten tot een maximum van 8o%"van het
totale bedrag zijnde f, 36o.ooo,-. Gedurende de eerste drie maanden van het

o.ooo: (zegge: honderdtrvintigduizend gulden) aan
cla reerd. D aarna kan verd ere bévoorscho-ttin g
8o%" zoals hiervoor genoemd.

Het totale subsidiebedrag wordt defìnitief vastgesteld op basis van:

t.t

,.2



)'3

3.4

3.5

3.6

3

- de eindrapportage, zoals bedoeld in artikel 2.7
en

' een declaratie van de werkelijk gemaakte kosten die ten behoeve van hetproiect zijn gemaakt met ars mJximum het toegeklid. *b;tàñ;ä;.
De einddeclaratie dien
goedgekeu.J Jotì ""r, 

arden, te ziin
accountantsverklaring, een

de subsidiebedrag het directe en
te maken kosten van een externe

een eccountantsverklaring,
t het daadwerkelijk daarvoor
ooo,:.

Indien de totaleä*ï",,ijäi *::åff1ìi"î'å1iî"0*,ïå:tj;;i,",::;iff'

en, genoemd in artikel z en artikel 3
, behoudt het Lisv zich het recht

eigeren dan wel geheel of gedeelteliik

3.7



Bijlage

ACCO UNTANTSVERKTARING

wij hebben een onderzoek ingesteld naar de formele en materiële juistheid van de
gespecifìceerde slotrekening, behorende bii de declaratie ad f........... (bedrag uan de

::':*:u::::::îTr::;:::::,;:::,i:;:;:::::;:ä:îil:
"""(naam subsidieontuanger)van het Lisv ten laste van het

Reîntegratiefonds een financiëre toezegging heeft ontvangen.

at:

r' Is voldaan aan de (financiële) voorwaarden genoemd in het Lisv-toekenningsbesluit
van de subsidie, gedateerd .......2ooo.

z' De gespecificeerde slotrekening met declaratie is opgesteld overeenkomstig de
begroting van de in aanmerking komende kosten die met de offerte d.d.

..2ooo aan het Lisv werd overlegd.

3' De in voornoemde bescheiden vermelde kosten aan het genoemde project ziin besteed
en zijn gedekt door deugdelijke bewijsstukken.

4' In de declaratie welTgeen*) BT'w-porten zijn opgenomen.

5. Voor de uitvoering van het project een totaalbedrag van f ......................... aan
voorschotten is ontvangen.

(in dien uan toepassing)

6' wii ons kunnen verenigen met de bij voornoemde bescheiden gevoegde toelichting op
de afwiikingen ten aanzien van de begroting/offerte.

Plaats:

Handtekening:
Datum:

Stempel:



") doo.h"l"n wat niet van toepassing is.


