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De WGA (Werkhervatting Gedeeltelijk 
Arbeidsgeschikten) kent een hybride 

stelsel, waarin het publieke UWV 
concurreert met marktpartijen. De 
gedachte is dat dit iedereen scherp houdt. 
Dit werkt uiteraard alleen als iedereen 
zich aan dezelfde regels moet houden en 
de rechten van zieken respecteert. Een 
overzicht van de voornaamste spelregels 
en een suggestie voor verdere verfijning.

Binnen het hybride WGA-stelsel kunnen 
werkgevers desgewenst zelf een 
oplossing inrichten (‘eigenrisicodragen’) 

voor de begeleiding en re-integratie 
van deels arbeidsongeschikten. Veel 
eigenrisicodragers kiezen hierbij voor 
een private verzekering en een of meer 
private uitvoerders. Deze concurreren 
dan met UWV, met de bedoeling dat dit 
alle partijen scherp houdt en dat hierdoor 
meer mensen aan het werk komen. 

Gelijke regels voor iedereen
Dit effect kan alleen optreden als de 
regels voor iedereen gelijk zijn en 
als alle partijen de rechten van deels 
arbeidsongeschikten respecteren. Zo 
mag een uitvoerder die vindt dat iemand 
zich onvoldoende inspant, alleen onder 
strikte voorwaarden de uitkering korten 
of stopzetten.

Belangrijke bescherming
Voor Acture is naleving van deze regels 
vanzelfsprekend. Niet alleen omdat ze 
eerlijke concurrentie waarborgen, maar 
ook omdat ze werknemers beschermen. 
Re-integratie hoort maximaal te zijn 
gericht op het vinden van passend werk, 
want werk is altijd de beste sociale 
zekerheid. Maar een uitkering korten 
of stopzetten mag terecht alleen onder 
strikte wettelijke voorwaarden. En het is 
goed dat bij discussie over zo’n sanctie 
een onafhankelijke partij beslist.

Mensgerichte aanpak werkt
Wij borgen een correcte, mensgerichte 
aanpak door te werken met 
gediplomeerde casemanagers en strikte 
protocollen. UWV en verzekeraars 
hebben die mee opgesteld en toetsen 
regelmatig de naleving. Maar bovenal 
gaan we uit van het bewezen inzicht dat 
een repressieve houding averechts werkt. 
Onze casemanagers benaderen mensen 
zakelijk maar respectvol. Ze maken 
afspraken, maar bieden ook positieve 
stimulering en een luisterend oor. Want 
wij zijn ervan overtuigd dat niemand 
graag aan de kant staat: hier komen de 
belangen van werkgever en werknemer 
overeen.

Goed nieuws voor iedereen
Deze aanpak werpt zijn vruchten af. Waar 
UWV een uitstroom realiseert van 5,5 
procent, noteren wij door extra aandacht, 
actief sturen op herbeoordeling en 

stimulering van de werkgever nu al 
bijna 30 procent, en we verwachten 
dit te verhogen naar 40 procent. Dat 
is goed nieuws voor werkgevers, maar 
ook voor deels arbeidsongeschikten. 
Want of die nu weer aan de slag komen 
of na herbeoordeling een IVA-uitkering 
krijgen: in beide gevallen zijn ze beter af. 
Natuurlijk gaan hier soms pijnlijke keuzes 
aan vooraf, bijvoorbeeld omdat iemand 
zijn oude werk niet meer kan doen. Wij 
trainen onze casemanagers om dit goed 
te begeleiden en zijn er trots op dat we 
weinig klachten krijgen. Gebeurt dat 
toch, dan proberen we zo snel mogelijk 
samen een oplossing te zoeken. Want het 
kan altijd beter.

Voorstel: een onafhankelijke toezicht-
houder
Omdat wij vinden dat het altijd beter kan, 
denken we ook na over opties om het sociale 
stelsel te verfijnen. Zo pleit Acture voor 
een onafhankelijke toezichthouder die 
private uitvoerders én UWV controleert, 
en voor alle partijen bezwaar, beroep en 
keuringen verzorgt. Werknemers met 
klachten of opmerkingen kunnen dan 
op één plek terecht en UWV vervult niet 
langer een dubbelrol (controleren én 
concurreren). Wij durven de vergelijking 
met UWV zonder meer aan.
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Korten of stopzetten uitkering: vier 
voorwaarden
• alleen een functionaris die de 

situatie objectief kan beoor-
delen, mag zo’n besluit nemen;

• het besluit moet schriftelijk 
worden onderbouwd en mede-
gedeeld;

• de werknemer moet bezwaar 
kunnen maken volgens de 
regels van de Algemene Wet 
Bestuursrecht;

• de bezwaarprocedure moet 
worden georganiseerd door 
een onafhankelijke afdeling of 
persoon.

In Nederland krijgen werknemers die twee jaar of 
langer ziek zijn en daardoor minder of tijdelijk niet 
kunnen werken een WGA-uitkering (Werkhervatting 

Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten). Werkgevers kunnen 
zich tegen dit risico verzekeren via het UWV of 
kunnen eigenrisicodrager worden. In dit laatste geval 
sluiten ze veelal een verzekering af bij een private 
verzekeringsmaatschappij. Per 1 januari 2017 heeft de 
WGA een aantal veranderingen ondergaan, bedoeld 
om een gelijker speelveld te creëren tussen het UWV en 
private verzekeraars. Hoe heeft dit uitgepakt?

Van eigenrisicodragerschap naar UWV 
Inmiddels zijn de eerste cijfers bekend over de manier 
waarop werkgevers zich hebben verzekerd sinds 
het invoeren van de wijziging. Op 1 januari 2017 zijn 
29.000 werkgevers, met een gezamenlijke loonsom van 
14,6 miljard, teruggekeerd naar het UWV vanuit het 
eigenrisicodragerschap. Eind 2016 waren er nog 54.000 
eigenrisicodragers, met een gezamenlijke loonsom van 
82 miljard. Meer dan de helft van de werkgevers is dus 
teruggekeerd naar het UWV, maar de geringe loonsom 
wijst erop dat voornamelijk kleine werkgevers weer voor 
het UWV hebben gekozen. Wibaut Jeurissen, econometrist 
bij het UWV, denkt dat er voor deze cijfers twee 
verklaringen zijn. “Het UWV heeft een relatief gunstige 

premie voor kleine werkgevers. Private verzekeraars 
hebben moeite daarmee te concurreren.” Daarnaast wijst 
hij erop dat verzekeraars in de tweede helft van vorig jaar 
voor een behoorlijke klus stonden. Door het samenvoegen 
van de WGA voor vaste en tijdelijke werknemers tot één 
WGA-verzekering moesten alle verzekeringspolissen 
worden uitgebreid. Volgens Jeurissen heeft dat geleid tot 
een gedwongen terugkeer naar het UWV bij veel kleine 
werkgevers, omdat verzekeraars het werk niet allemaal 
aankonden en prioriteit gaven aan grote werkgevers.

Dat kleine en middelgrote werkgevers veelal kiezen 
voor de relatief gunstige premie van het UWV ziet ook 
Otwin Nonnekes, onafhankelijk adviseur op het gebied 
van sociale zekerheidswetgeving. “Qua premiestelling 
zitten zij vaak prima bij het UWV. Vaak is het voor hen 
toch een financiële keuze om te kiezen voor het UWV, 
tenzij gekozen kan worden voor private verzekeraars 
met een branchegerichte aanpak voor mkb’ers.” Als 
voorbeeld noemt hij de slagersbranche, waarin een 
private verzekeraar vaak boven het UWV wordt verkozen 
vanwege de goede dienstverlening, re-integratieregeling 
en kennis van de branche. Hij schat in dat deze beweging 
zich zal gaan versterken en dat goede dienstverlening van 
private verzekeraars vaker zal leiden tot een keuze voor 
eigenrisicodragerschap onder mkb’ers.

Van UWV naar eigenrisicodragerschap
Terwijl veel kleine werkgevers dus terugkeerden naar het 
UWV, laten de cijfers zien dat veel grote werkgevers daar 
juist vertrokken en eigenrisicodrager werden. Zo zijn er 
op 1 januari 2017 1.600 werkgevers met een gezamenlijke 
loonsom van 6,1 miljard bij het UWV vertrokken om 
eigenrisicodrager te worden. Eind 2016 waren er bij 
het UWV nog 339.000 werkgevers verzekerd, met een 
loonsom van 117 miljard. “Die loonsom van 6,1 miljard is 
best hoog, maar het aantal vertrokken werkgevers van 
1.600 is beperkt. Dit geeft aan dat vooral grote werkgevers 
eigenrisicodrager zijn geworden”, zegt Jeurissen. Volgens 
Nonnekes letten grote werkgevers bij hun keuze net als 
mkb’ers op de prijs van de verzekering, maar kijken ze ook 
in toenemende mate naar de lange termijn: hoe kunnen 
ze zelf de instroom in de WGA voorkomen, langdurig 
verzuim terugdringen en inzetten op duurzame 
inzetbaarheid en preventie? “Daar hebben werkgevers als 
eigenrisicodrager toch meer grip op”, legt hij uit. 

Jeurissen en Nonnekes vinden het beiden te vroeg om 
conclusies te trekken over het effect van de wijzigingen. 
Om te zien of er inderdaad een gelijker speelveld tussen 
het UWV en private verzekeraars zal ontstaan moet 
volgens hen worden afgewacht tot na 1 januari 2018.
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Beslisboom recht op uitkering 
In 2004 veranderde de WAO in de 
WIA. Sindsdien vallen zieke 
werknemers onder de WIA.
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