
Klik om de 
ondertitelstijl van het 
model te bewerken
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Financiële 
gevolgen ziekte 
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Programma

▪ Doelstelling bijeenkomst

▪ Financiële prikkels in verzuim en WIA

▪ Oplossingen voor werknemers

▪ De praktijk
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Doelstelling 

▪ Wet- en regelgeving ingewikkeld

▪ Casemanagers zouden in staat moeten zijn om uitleg te 

geven

▪ Rekening houdend met diverse scenario’s

▪ Rekening houdend met diverse regelingen

▪ Belofte bij MKB verzuimontzorgverzekering:

▪ Biedt de werknemer na maximaal een jaar inzicht in de gevolgen van 

langdurige ziekte en arbeidsongeschiktheid en mogelijke 

inkomenseffecten bij al dan niet instroom in de WIA (a.d.h.v. scenario’s, 

als: 35-min, 50% ao, 80% ao). 

3



Prikkels in verzuim en WIA

▪ Loondoorbetaling

- Wettekst

- Cao’s

- ZW

▪ WIA

- IVA, WGA etc.

- Wel/geen benutting van de verdiencapaciteit

Tool: 

https://www.verzekeraars.nl/verzekeringsthemas/inkomen/ziekte-en-

arbeidsongeschiktheid/wia-tool

https://www.uwv.nl/particulieren/rekenhulpen/index.aspx
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Prikkels in verzuim en WIA

Bijzonderheden

▪ Uitgangspunten zijn altijd ‘stabiel’. Is in de praktijk niet zo

- Wat levert meer/minder werken op?

- Er is geen rekentool die hier helder antwoord op geeft. Dit zegt 

iets over de ingewikkeldheid = maatwerk

▪ Meeste werknemers worden 80-100% arbeidsongeschikt

▪ Niet werken: verlies van arbeidskorting/fiscaal voordeel

- Maximaal € 4.260 per jaar (= € 355,- per maand)

▪ Zegt niets over alle andere regelingen die hierop aanvullen
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Wie vertelt wat op welk moment?

▪ Werkgever/HR/intranet

▪ Casemanager

▪ Arbeidsdeskundige

▪ Spoor 2 begeleider

▪ UWV

▪ Assurantietussenpersoon

▪ Rechtsbijstandsbegeleider

▪ Letselschadebegeleider

▪ Internet?

6



Praktijkvoorbeeld

▪ Werknemer heeft goede baan

▪ Wisselt van baan en krijgt tijdelijk contract

▪ Wordt ziek, komt in ZW

▪ Krijgt te maken met EZWB

▪ Krijgt te maken met WIA-keuring

▪ Krijgt WIA-beschikking

▪ Krijgt brief: pilot UWV, geen re-integratieondersteuning

▪ Krijgt brief: WGA-loongerelateerd loopt af

▪ Paniek: uitkering € 450,- per maand.
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Praktijkvoorbeeld

▪ Werknemer in zorg

▪ Valt onder PFZW

▪ Doet mee aan PAWW

▪ Werkgever wil scenario’s schetsen

▪ Komt er niet uit

▪ Verwijst naar casemanager

▪ Die verwijst naar arbeidsdeskundige 

▪ En die krijgt te weinig tijd, want ‘….provider-afspraken’

8



Praktijkvoorbeeld

▪ Wat valt er zoal te lezen?

▪ En… pas dit dan eens toe op de casus van de 

zorgmedewerker?!
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Voorbeeld website

▪ Werkgever/HR/intranet

▪ Casemanager

▪ Arbeidsdeskundige

▪ Spoor 2 begeleider

▪ UWV

▪ Assurantietussenpersoon

▪ Rechtsbijstandbegeleider

▪ Internet?
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Praktijkvoorbeeld

▪ Let op: het gaat om de ‘leek’ die dit allemaal niets zegt

▪ Wat is WIA-excedentpensioen?

▪ WGA-hiaatpensioen?

▪ Combinatie van deze twee?

▪ WGA-vervolguitkering?

▪ Mate van arbeidsongeschiktheid; moet ik dat nu al weten 

dan?

▪ Verschil a.o% en uitkerings%? 
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Voorbeeld 

De werknemer die minder dan 50% van zijn restverdiencapaciteit bij zijn 

werkgever met arbeid verdient en een WGA-vervolguitkering op grond van 

de WIA ontvangt, heeft recht op een aanvulling op zijn loon, indien zijn 

inkomen lager is dan het sociaal minimum dat op hem van toepassing is. 

Deze aanvulling strekt ertoe te voorkomen dat de werknemer voor de 

voorziening in zijn levensonderhoud een beroep moet doen op de Wet Werk 

en Bijstand. Onder het in de eerste zin bedoelde inkomen wordt verstaan het 

totaal van loon, WGA-vervolguitkering, arbeidsongeschiktheidspensioen, 

eventuele andere uitkeringen en een toeslag op grond van de Toeslagenwet. 

De hoogte van de aanvulling is het verschil tussen zijn inkomen en het 

sociaal minimum, maar niet meer dan het verschil tussen zijn inkomen en 

het loon dat hij bij deze werkgever verdiende voor aanvang van zijn WGA-

uitkering.

▪ Welke werknemer snapt dit?
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Poll, PAWW

PAWW regeling vult aan, op basis van het WW-gat/derde 

WW-jaar

De regeling is alleen van toepassing op oudere werknemers, 

met een lang arbeidsverleden:

- Ja

- Nee 

Info: https://spaww.nl/werknemers/proefberekening-maken/
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Poll, transitievergoeding

Werknemer wordt < 35% arbeidsongeschikt, blijft werken en 

krijgt een aanpassing van functie. Is er recht op  

transitievergoeding?

- Ja, altijd

- Ja, soms

- Nee 
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Pensioen

Arbeidsongeschiktheid en gevolgen voor pensioen:

- Premievrijstelling voor de rest van de pensioenopbouw

- Naar evenredigheid met a.o.%

- Uitkering van een arbeidsongeschiktheidspensioen

- Welk loon is ‘pensioengrondslag’?

Let op: dit moet specifiek ‘toegezegd’ zijn 
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Poll, zwaarwerk regeling (RVU)

Werknemer (62 jaar), moet nog 1,5 jaar voordat hij van de 

zwaarwerkregeling gebruik kan maken. Valt wegens ziekte 

uit, met re-integratieplicht in spoor 2. 

Kan er gebruik worden gemaakt van RVU?

- Ja

- Nee 
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Poll, WGA-hiaatverzekering

Marianne, 48 jaar, loon € 40.000,- is 50% arbeidsongeschikt. 

Heeft een WGA-hiaatverzekering. Wat krijgt zij aangevuld?

1. Tot € 14.000,-

2. Tot € 28.000,-
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Informatieplicht = zorgplicht

▪ Op wie rust de informatieverplichting bij langdurige ziekte?

- Zijn hier afspraken over gemaakt? 

▪ Op welk moment

- Te vroeg: rouwverwerking

- Te vroeg: zo ver komt het (toch) niet

- Te laat: geen kans meer op inzet in arbeid 

(= effectiviteit van spoor 2 trajecten) 

▪ Met welke materialen

- In woorden

- In plaatjes

- In rekenvoorbeelden

De informatie doet ‘iets’ met de re-integratie-inzet, bewust of 

onbewust. 
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Informatieplicht = zorgplicht

▪ Niets zeggen 

▪ Is probleem onderschatten

▪ Of; iedereen komt toch in WGA 80-100%. Probleem 

voorbij…..

▪ hebben zij mogelijk een grotere afstand tot de arbeidsmarkt opgelopen, omdat zij 

geen tijdige dienstverlening of juiste beoordeling hebben gekregen. UWV beziet nu 

alsnog per cliënt of een passende oplossing kan worden geboden. 

Wat als  WGA 80-100% geen IVA wordt, maar minder 

arbeidsongeschiktheid? 
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Voorbeelden

▪ Werknemer komt na ziekte in ZW

▪ Loon = loon = 100% (vaak)

▪ ZW = dagloon = altijd 70%

▪ Inkomensverzekering bij werken

▪ Geen arbeidskorting (sinds 2020)

- Tenzij er arbeid verricht wordt
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Voorbeelden

▪ Werknemer wordt < 35%

▪ WW

▪ WIA-bodemverzekering?

▪ PAWW?

▪ Transitievergoeding?
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Voorbeelden

▪ Rekentool Avero/Achmea

▪ https://www.averoachmea.nl/wia-verzekering/calculator
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Voorbeelden

Combinatie van regelingen:

- ABP, 10 jaar aanvulling

- Loyalis, op vrijwillige basis aanvulling

- PFZW, beperkt WGA-hiaat

- Aanvulling tot 70%, per werkgever apart bijverzekerd

- Huur- en zorgtoeslagen

- “Het is niet alleen het UWV of de gemeente. Het is ook de belastingdienst, de 

toeslagen, de gemeente, de hulpmiddelen die ik nodig heb, en pgb-zorg. En al 

het geregel met het uitzendbureau. Het is allemaal zo ingewikkeld. Het is niet 

alleen de administratieve last van de uitkering en deze aanpassingen, er zijn 

honderdduizend van deze administratieve lasten en het is een parttime baan if

not a fulltime baan om die dingen bij te houden. Het is een administratieve hel.”
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Waarom van belang?

- Beloofd aan de klant

- Inzicht voor werknemer

- Minder onzekerheid

- Gerichte re-integratie richting spoor 1 en/of 2

- Verdienmodel voor adviseurs/casemanagers?
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Afsluiting
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