
Aandacht voor ziekte en arbeidsongeschiktheid is 
binnen de discussie over duurzame inzetbaarheid 
bittere noodzaak. Het is een bekend gegeven dat 
de introductie van de WIA in 2006 de instroom 
in de sociale zekerheid fors heeft verlaagd. De 
arbeidsparticipatie van deels arbeidsongeschikten blijft 
echter fl ink achter bij de verwachtingen. Met het oog 
op een goed functionerende economie en houdbare 
overheidsfi nanciën kan de BV Nederland het zich niet 
veroorloven om dit zo te laten. Maar ook werkgevers 
hebben er alle belang bij dat de situatie verandert. De 
sociale zekerheid is immers zo ingericht dat zij via 
premies de rekening betalen.

Neem zelf de regie
Daarom is Acture ervan overtuigd dat goed 
werkgever- en ondernemerschap op het gebied van 
ziekte en arbeidsongeschiktheid neerkomt op zélf 
verantwoordelijkheid en regie nemen. Gelukkig 
biedt ons sociale stelsel hier ook de mogelijkheden 
voor. Werkgevers die dat willen, kunnen hun 
publieke verzekering bij UWV verruilen voor het 
eigenrisicodragerschap. Deze optie bestaat zowel bij 
de Ziektewet (zieke tijdelijke krachten) als bij de WGA 
(deels arbeidsongeschikte vaste én tijdelijke krachten). 
De eigenrisicodrager vervangt in essentie de publieke 
premies die hij afdraagt voor de Werkhervattingskas 
(Whk) door eigen verantwoordelijkheid en regie. 
Hij bekostigt ook na de eerste twee ziektejaren 
zelf de uitkeringen en re-integratie van ziek en 
arbeidsongeschikt personeel. Maar hij heeft ook de 
ruimte om de inspanningen voor werkhervatting naar 
eigen inzicht vorm te geven.

Houd de band intact
Eigen risico dragen is een goede manier om invulling 
te geven aan sociaal, ‘inclusief’ werkgeverschap. 
Maar zelf de regie nemen is vooral ook goed 
ondernemerschap: harde cijfers tonen aan dat private 
schadelastbeheersing het beste werkt (zie kader). Dit 
is in wezen niet zo verwonderlijk. Om een zieke of 
deels arbeidsongeschikte werknemer weer aan het 
werk te krijgen – ‘loonwaarde te creëren’ – is hoe dan 
ook een werkgever nodig. Publiek verzekeren komt 
echter in essentie neer op accepteren dat de band 
tussen werkgever en werknemer wordt verbroken. 
De werknemer komt op afstand van de werkgever te 
staan, waarna UWV probeert… een werkgever bij zijn 
situatie te betrekken! Wat een eigenrisicodrager doet 
is veel logischer: de band intact laten en vanuit de 
bestaande relatie bekijken wat er mogelijk is.

Blijf betrokken
Dat de werkgever bij UWV op afstand komt te 
staan is geen loze kreet. Hij kan enige technische 
schadelastbeheersing toepassen door het dossier bij te 
houden en tijdig een herkeuring aan te vragen. Maar 
verder heeft hij geen enkele invloed op het proces, want 
UWV staat niet toe dat hij zich met de re-integratie 

bemoeit. Wij zijn ervan overtuigd dat het precies 
andersom moet: het is juist essentieel om de werkgever 
betrokken te houden. Dit vraagt om een specifi eke 
inrichting van het eigenrisicodragerschap, met als 
cruciaal element dat de werkgever een direct fi nancieel 
belang heeft bij werkhervatting. Dit is mogelijk door 
de WGA-last slechts deels te verzekeren. Hierdoor 
blijft een bedrijf zélf een risico naar draagkracht lopen, 
maar profi teert het vooral ook direct mee bij succes. 
Eén WGA-dossier kost gemiddeld € 100.000, dus de 
besparing bedraagt al gauw enkele tonnen tot miljoenen 
euro’s per bedrijf. Bij zulke bedragen beperkt een 
werkgever zich niet tot toekijken, maar gaat hij actief 
meewerken aan een oplossing.

Goed voor iedereen
Onze eerste ervaringen wijzen uit dat deze fi nanciële 
prikkel, samen met extra aandacht voor de werknemer 
en het dossier, de WGA-uitstroom naar 30% stuwt. 
In de nabije toekomst verwachten we onze uitstroom 

nog verder te verhogen, tot 40%. Een fors verschil met 
UWV, dat volgens de laatste cijfers uitkomt op een 
uitstroomkans van 5,27%. En een mooie bevestiging 
van wat onafhankelijk onderzoek eerder al aantoonde 
bij de Ziektewet: hier bleek onze uitvoering 50% 
succesvoller dan die van UWV. Dat eigen regie 
bij ziekte en arbeidsongeschiktheid zo succesvol 
is, vormt overigens zeker niet alleen goed nieuws 
voor werkgevers, maar ook voor werknemers. Wij 
hebben de ervaring dat de meeste zieken en deels 
arbeidsongeschikten niets liever willen dan werken. 
En we zijn ervan overtuigd dat werk hebben voor hen 
altijd de beste sociale zekerheid is. 

Dát is de duurzame inzetbaarheid die de BV Nederland 
nodig heeft.
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Eigen regie bij ziekte en arbeidsongeschiktheid: 
goed werkgever- én ondernemerschap

Over Acture

• Acture verzorgt uitvoering voor 
werkgevers die eigen risico dragen voor de 
Ziektewet en de WGA.

• We verstrekken de uitkering aan de zieke 
(ex-)werknemer, bieden begeleiding tot 
aan herstel en creëren actief loonwaarde 
voor WGA’ers.

• Op jaarbasis verwerken we circa 70.000 
ziekmeldingen.

• We voeren de regie over ruim 1.200 WGA-
dossiers.

Private schadelastbeheersing werkt 
het beste

• WGA-instroom levert voor werkgevers 
gedurende tien jaar fi nanciële schade op.

• Het aantal lopende WGA-uitkeringen 
steeg in 2016 met 6,8% (van 157.597 naar 
168.309).

• Bij eigenrisicodragers ging het om een 
stijging van 0,6% (van 28.611 naar 
28.769); UWV noteerde echter een 
toename van 8,2% (van 128.986 naar 
139.540). 

• Eigenrisicodragers noteerden ook een 
veel hoger percentage werkende WGA’ers 
(29,7%) dan UWV (15,8%).

Bron: jaarverslag en kwantitatieve informatie 
UWV 2016

‘Wij zijn ervan overtuigd dat 
niemand graag ziek wil zijn: op 

dit punt komen de belangen 
van werkgever en werknemer 

overeen.’

Maudie Derks
algemeen directeur Acture

Ons land staat voor de uitdaging om zoveel mogelijk mensen zolang mogelijk 
aan het werk te houden. Dat deze duurzame inzetbaarheid vraagt om goed 
werkgeverschap, staat buiten kijf. Is er ziekte of arbeidsongeschiktheid in het spel, 
dan is actieve betrokkenheid van de werkgever echter ook een kwestie van goed 
ondernemerschap. Zélf de regie nemen vergroot namelijk aantoonbaar de kans op 
succesvolle werkhervatting en schadelastbeheersing.


