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Voorwoord

Dat zeggen we niet alleen bij Loyalis, 
daar handelen we zelf ook naar. En 
soms gaan we daarin zelf nog een stap 
verder dan ons dagelijkse werk, bijvoor-
beeld door met een teamactie gericht 
op het eet- en beweeggedrag aandacht 
te besteden aan de vitaliteit van onze 
medewerkers. Die actie zorgde voor 
competitietjes tussen de medewerkers. 
Dat werkt. Niet alleen waren we veel 
bewuster bezig met eten en bewegen, 
het was ook erg leuk om te doen.

Voorkomen van langdurig verzuim kunt 
u zelf in de hand nemen. Stel, u kiest 
ervoor om eigenrisicodrager (ERD) voor 
de WGA te zijn. Het woord zegt het al: 
u draagt zelf het risico, in dit geval voor 
de financiële gevolgen van arbeidson-
geschiktheid van uw werknemers. Maar 
wat het woord niet impliceert, is dat 
het ERD u ook veel keuzevrijheid en 
regie biedt. U krijgt de mogelijkheid om 
maatregelen rondom ziektepreventie, 
verzuim en re-integratie in eigen hand 
te houden en maatwerk te bieden aan 
uw werknemers. En dat kan interessant 
zijn, want ziek zijn we allemaal wel eens, 
maar ik ben ervan overtuigd dat veel 
verzuim te voorkomen is. 

Ik ben er niet alleen van overtuigd, ik 
heb het zelf ook gezien. Als Loyalis 
zijn we namelijk al een tijdje bezig met 
meer dan alleen het afdekken van het 
risico. We kijken steeds vaker naar hoe 
we er voor kunnen zorgen dat u meer 
grip krijgt op het ziekteverzuim. En ik 
spreek uit ervaring als ik zeg dat dat 
zich uitbetaalt in meer dan alleen een 
besparing op de verzuimkosten. Men-
sen verwachten dat ik als CFRO vooral 
kijk naar de cijfertjes, maar dat is zeker 
niet zo. Een gelukkige, gemotiveerde 
en vitale werknemer levert veel meer 
op dan welke besparing dan ook. 

Wim Vliex
Algemeen directeur

Meer dan alleen 
de cijfertjes

Adequaat inspelen op ziekteverzuim begint lang 
voordat medewerkers ziek worden. Door mensen het 

beste uit zichzelf te laten halen. Door ervoor te zorgen 
dat ze goed opgeleid zĳn voor hun taken, dat ze hun 

werk leuk vinden en dat ze verantwoordelĳkheid krĳgen 
bĳ het inrichten van hun werk. Kortom, door aandacht 

te hebben voor de mens achter de werknemer. 

“ Kijk naar de 
mens achter  

de werknemer”
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Inbeeld

BIJZONDERE 
AANPAK VOOR 

BIJZONDERE 
GROEPEN

Balletdansers weten met 100 procent 
zekerheid dat ze ooit een carrièreswitch 
moeten maken. En dat geldt voor 
meer werknemers bij de Nationale 
Opera & Ballet. Met zo’n zeshonderd 
medewerkers, van dansers en zangers 
tot timmermannen en grimeurs, is dit 
een bijzondere organisatie, die vraagt 
om een aanpak op maat. 

Scène uit Il barbiere di Siviglia van Rossini
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Koorleden krijgen te maken met een 
stem die verandert bij het ouder worden. 
Ook zijn opera’s soms lang en als koorlid 
wordt er tijdens een voorstelling fysiek 
een beroep op je gedaan (rennen, rollen, 
springen). Toneeltechnici, kleders en 
grimeurs hebben vaak onregelmatige 
werktijden, lange werkdagen en worden 
fysiek belast. En balletdansers zullen 
op een dag een nieuwe richting moeten 
geven aan hun loopbaan. Voor deze 
bijzondere beroepen moet de Nationale 
Opera & Ballet naar maatwerk zoeken. 

‘Soms zijn oplossingen heel praktisch’, 
legt Joke Manson, HR adviseur bij 
Nationale Opera & Ballet, uit. ‘Door 
anders in te roosteren, en technische 
aanpassingen door te voeren, waardoor 
mensen fysiek minder belast worden, 
kun je al veel voorkomen. Ook werken 
we met bureau Step, dat een integrale 
aanpak biedt, gericht op het voorkomen 

van fysieke overbelasting. Een ander 
voorbeeld is het gezondheidsteam van 
Het Nationale Ballet, dat nauw samen-
werkt met de sportartsen van OLVG-West 
en een groot netwerk heeft aan medisch 
specialisten en consultants.’

Sinds vorig jaar bouwen medewerkers 
van Nationale Opera & Ballet een budget 
op voor duurzame inzetbaarheid dat de 
zogenoemde leeftijdsdagen geleidelijk 
vervangt. ‘Medewerkers bespreken 
zelf in voortgangsgesprekken de on-
dersteuning die ze kunnen krijgen via 
loopbaanbegeleiding, opleiding, werk-
ervaring, taakaanpassing, -uitbreiding 
of roosteraanpassingen. Maar er is ook 
een groep die minder geneigd is om de 
loopbaanregie in eigen hand te nemen. 
Die groep in beweging krijgen is nog 
best een uitdaging. Met de dagelijkse 
bedrijvigheid in het theater moeten we 
daar extra oog voor hebben.’



Dossier
Eigenrisicodragerschap

VAN MOETJE NAAR 
VOLWASSEN EIGEN
RISICO DRAGERSCHAP

Help, mijn werknemer 
is langdurig ziek! Hoe 

voorkomen we dat hij of zij 
arbeidsongeschikt wordt? Gaan 

organisaties de instroom zelf 
te lijf of verzekeren ze die liever 

bij het UWV? En hoe kunnen 
verzekeraars hulp bieden? 

EIGENRISICODRAGER 
GOEDE HULP NAAR 
MINDER ARBEIDS
ONGESCHIKTEN

De overheid is al langere tijd not 
amused over het hoge aantal arbeids
ongeschikten: slecht voor het Ne
derlandse huishoudboekje, en zeker 
voor het sociale zekerheidsstelsel. Dat 
pakte de overheid aan met WGA en 
eigenrisicodragerschap.  

Met eigenrisicodragerschap hebben 
werkgevers de mogelijkheid om zelf het 
risico te dragen bij arbeidsongeschiktheid 
van hun werknemers voor een periode 
tot maximaal 12 jaar. ‘Hiermee wilde de 
overheid zoveel mogelijk mensen aan het 
werk houden’, vertelt Keith Eurlings, Pro-
ductmanager bij Loyalis. ‘Bij de invoering 
van Wet Pemba in 1998 is de premiedif-
ferentiatie ingevoerd. Dat betekende dat 
werkgevers meer premie moesten betalen 
als werknemers arbeidsongeschikt werden. 
Door te sturen op vermindering van ar-
beidsongeschiktheid konden ze de kosten 
lager houden.’

Want bedrijven hebben inderdaad nadeel 
van een flinke hoeveelheid zieke werk-
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nemers die arbeidsongeschikt worden. 
Werkgevers draaien vervolgens nog 10 
jaar op voor de uitkeringslasten. Zij zijn 
sowieso veel geld kwijt aan ziektever-
zuim en arbeidsongeschiktheid. Ze 
kunnen er vaak beter voor kiezen zelf 
de regie te nemen, door bijvoorbeeld 
re-integratietrajecten of omscholing in 
te zetten. Daarmee kunnen ze de kans op 
arbeidsongeschiktheid verkleinen’, meent 
Eurlings. 

Marktwerking
Werkgevers hóéven overigens niet 
eigenrisicodrager te zijn. Ze kunnen ook 
kiezen voor publiek verzekeren, via het 
UWV. ‘Dat was een tweede wens van de 
overheid’, vult Eurlings aan. ‘Keuzemoge-
lijkheden bieden en zo marktwerking 
bevorderen.’ 

Heeft de overheid haar doelstelling be-
reikt? ‘Een goede indicatie is het verschil 
in resultaten tussen UWV en verzeke-
raars. Wij denken inderdaad dat private 
verzekeraars betere resultaten boeken 
dan het UWV’, antwoordt Eurlings. ‘Twee 
onafhankelijke onderzoeken dit jaar naar 
de werking van UWV en private partijen 
zouden dat moeten bevestigen, maar de 
resultaten daarvan zijn nog niet binnen. 
Wel toont een UWV-onderzoek aan dat 
werknemers sneller uit de WGA uitstro-
men als de werkgever eigenrisicodrager 
is. Net als bij het UWV betaal je bij ons 
premie, maar wij zetten daar veel dienst-
verlening tegenover, om de instroom 
van arbeidsongeschikten te verlagen, de 
re-integratie te bevorderen en zo de hoog-
te van premies te beperken.’

BEDRIJVEN PAKKEN  
ZELF DE REGIE

Grote én kleine bedrijven geven 
gehoor aan de wens van de overheid 
om meer de eigen regie te pakken 
en daarmee het aantal arbeidson
geschikten terug te brengen. Niet 
altijd hebben ze de reikwijdte van 
die beslissing goed ingeschat. Zeker 
kleine bedrijven keerden vaak op 
hun schreden terug. 

De werkgever betaalt, het UWV be-
paalt, was voor werkgevers een weinig 
aanlokkelijk beeld, vertelt Jeroen van 
Amersfoort. Hij werkt als businessline 
manager bij Robidus. Robidus helpt als 
partner in sociale zekerheid grote werk-
gevers bij het benutten van wettelijke 
regelingen en het sturen op inzetbaar-
heid. Van Amersfoort sluit met zijn 
opmerking aan bij Eurlings: als je dan 
toch geld kwijt bent aan arbeidsonge-
schiktheid, kun je maar beter zelf een 
vinger in de pap houden, vinden ook 
veel werkgevers. 

Bedrijven kozen voor eigen regie vanuit 
verschillende motieven, legt Van Amers-
foort uit. ‘Ze hadden bijvoorbeeld een 
beter risicoprofiel dan hun concurrenten 
in dezelfde bedrijfstak, zodat het betalen 
van een gemiddelde premie niet aantrek-
kelijk voor hen was. Of ze dachten door 
eigen regie een flinke verbetering in hun 
uitstroom te kunnen bereiken. Soms was 
het puur financieel gedreven. In het begin 
waren het zowel grote als kleine bedrij-
ven die zich waagden aan eigenrisicodra-
gerschap.  

Kleine versus grote bedrijven
Kleine bedrijven keken vaak met een 
schuin oog naar de premietabel van de ver-
zekeraar, die gunstiger is dan de UWV-ta-
bel. Ondanks dat keerden zij vaak op hun 
schreden terug. ‘Bedrijven tot een loonsom 
van 3 miljoen zijn veelvuldig teruggegaan 
naar het UWV. Die verkeken zich toch op 
wat er allemaal bij komt kijken’, aldus Van 
Amersfoort. Hij somt op: ‘Je moet een 
beleid ontwikkelen en praktisch uitvoeren. 
Zeker over de eerste twee jaar moet je on-
gelooflijk goed regie voeren op de mensen 
die uitvallen. Daar moet je je organisatie 
op inrichten of je moet hulp zoeken bij 
consultants. Dat geldt overigens ook voor 
grote bedrijven.’ Bovendien worden kleine 
bedrijven niet of nauwelijks gestraft op hun 
instroom van langdurig arbeidsongeschik-
ten. En gemiddeld hebben zij maar weinig 
instroom. In veel gevallen zijn ze bij het 
UWV dus beter af. 

Voor grote bedrijven ligt dat anders. Grote 
bedrijven zien hun schadelast wél doorbe-
rekend. Bij hen is de uitstroomfrequentie 
hoger, dus hebben zij meer belang bij het 
voeren van eigen regie. ‘Maar die moeten 
ze dan wel goed organiseren’, weet Van 
Amersfoort. ‘Bijvoorbeeld door een goede 
afstemming tussen Finance en HR. Met 
niet alleen aandacht voor het financiële 
voordeel, maar voor het hele proces en 
de hele keten van arbeidsongeschikte 
medewerkers. De wet- en regelgeving 
moet je tot in details begrijpen en kunnen 
uitvoeren. Goed casemanagement en 
goede begeleiding begint al vanaf het 
moment dat een werknemer 42 weken ziek 
is. Bedrijven namen dat zeker in het begin 
wel eens te licht op.’ 

“Werkgevers kunnen er beter voor 
kiezen zelf de regie te nemen”

Keith Eurlings, Loyalis
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EIGENRISICODRAGER
SCHAP WORDT 
VOLWASSEN

Zeker, het was even wennen voor 
werkgevers, het dragen van het 
eigen risico. Maar inmiddels zien we 
dat bedrijven duidelijk gegroeid zijn 
in hun ziekteverzuimbeleid en eigen
risicodragerschap. 

De keuze voor eigenrisicodragerschap 
moet je weloverwogen maken, vindt 
Peter Sinning. Als zelfstandig adviseur en 
consultant is hij gericht op alles wat met 
inkomensverzekeringen en eigenrisico-
dragerschap te maken heeft. ‘Het vraagt 
om langetermijninvesteringen. Bedrijven 
moeten basale zaken als administratie, 
kwaliteit van systemen en data goed op 
orde hebben. Daarnaast moeten proces-
sen en afspraken helder zijn. Dat geldt 
natuurlijk altijd, maar nog meer wanneer 
je eigenrisicodrager bent.’

Organisaties doen het steeds 
beter
Dat veel organisaties het steeds beter 
doen, staat voor Sinning buiten kijf. Hij 
somt op: ‘Vooral grotere organisaties 
hebben meer expertise in huis. Ze kregen 
te maken met strakkere wetgevings-
kaders. Dat betekent dat organisaties 
moesten professionaliseren. Directies 
ondersteunen de HR-professionals daarin 
beter dan voorheen. Bij verzuimbeleid 
kijken organisaties breed. Het draait niet 
alleen om de begeleiding van zieke werk-
nemers, organisaties hebben ook meer 
aandacht voor preventie en duurzame 
inzetbaarheid.’ 

Flinke uitdagingen
Organisaties krijgen met de nodige 
uitdagingen te maken, weet Sinning. 
Om duurzame inzetbaarheid goed van 
de grond te krijgen, is langetermijnbe-

leid noodzakelijk. ‘Hoe organisaties dat 
moeten aanpakken, verschilt per geval. 
Langetermijnbeleid kan immers botsen 
met de snelheid van veranderingen in 
de maatschappij. Organisaties moeten 
steeds wendbaarder worden en dat vragen 
ze ook van hun medewerkers. Krijg je 
daarin je medewerkers mee? Het verzuim 
als gevolg van psychische klachten neemt 
toe als percentage van het totale verzuim. 
Dat heeft vaak te maken met druk en 
veranderingen in organisaties.’ 

Werkgevers zien graag dat de werknemer 
ook zelf de regie pakt. Maar dan moeten 
leidinggevenden los kunnen laten. Dat 
vraagt leiderschap, weet Sinning. ‘Me-
dewerkers moeten de regie ook kúnnen 
pakken. De oplossing ligt in een dialoog 
op basis van gelijkwaardigheid. Waarom 
doen we wat we doen en waarom zijn jul-
lie als medewerker daarin belangrijk? Die 
vraag wordt te vaak overgeslagen omdat 
we druk zijn met interne processen.’  

Gedeelde belangen
Gelukkig staan organisaties er niet 
alleen voor. Verzekeraars hebben gro-
tendeels hetzelfde belang, schetst Sin-
ning. ‘Namelijk een lage schadelast. Dat 
betekent lage uitkeringen en daardoor 
lage premies. Dat is ook het belang van 
de werkgever, plus dat hij met gezonde 
werknemers zijn doelen beter kan 
realiseren.’ Mocht een werkgever na een 
onafhankelijk adviestraject kiezen voor 
Loyalis, dan weten ze zich verzekerd 
van een goed interventiebudget, vindt 
Van Amersfoort. ‘Zowel op caseniveau 
om instroom te voorkomen als op inzet-
baarheid. Met haar re-integratiesubsidie 
bijvoorbeeld vergoedt Loyalis 50 procent 
van de kosten van haar preventieve dien-
sten. Daarmee sluit Loyalis prima aan bij 
hét thema van vandaag: inzetbaarheid. 
Eigenrisicodragerschap is daar een 
belangrijk onderdeel van.’ 

Veel wetten en ontwikkelingen zijn 
van belang geweest in het eigen
risicodragerschap. Een kleine greep: 

1998 Met de Wet PEMBA moe-
ten werkgevers naast een vaste 
WAO-basispremie een gedifferenti-
eerde premie betalen, waarvan de 
hoogte afhankelijk is van het aantal 
werknemers dat in de WAO komt. 
De werkgever kan eigenrisicodrager 
WAO worden en zich bijverzekeren 
met een Pemba-verzekering. 

2006 De wet Werk en Inkomen naar 
Arbeidsvermogen (WIA) biedt de 
mogelijkheid voor werkgevers om 
eigenrisicodrager te worden voor de 
arbeidsongeschiktheidslasten van hun 
werknemers met een WGA-uitkering.

2007 De markt voor de WGA-ver-
zekering wordt opengesteld voor 
private verzekeraars.

2017 Het eigenrisicodragerschap 
wordt uitgebreid met flexkrachten. 
Vanaf dan heeft de werkgever twee 
opties: eigenrisicodrager voor alle 
werknemers of alle werknemers verze-
keren bij het UWV.

Dossier
Eigenrisicodragerschap
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‘ OP TIJD 
INGRIJPEN  
VOORKOMT  
VEEL NARIGHEID’
Wie kiest voor eigenrisicodragerschap kiest 
voor eigen regie. Het is dan wel zaak dat u niet 
te lang wacht met interventies. Door op tijd 
in te grijpen, kunt u arbeidsongeschiktheid 
hopelijk voorkomen. 

Hoe groot is de kans dat een werknemer 
die langdurig ziek is arbeidsongeschikt 
wordt? Loyalis doet veel onderzoek 
naar verzuimcijfers en arbeidsonge-
schiktheid. Anja Wiersma, manager 
Consultancy bij Loyalis: ‘Als een 
werknemer langdurig ziek is, hebben 
we bepaalde momenten waarop van 
alles in gang wordt gezet. Bijvoorbeeld 
als uw werknemer 42 weken ziek is. De 
kans dat mensen die zo lang ziek zijn, 
uiteindelijk arbeidsongeschikt raken, is 
gelukkig nog vrij klein. Kijken we naar 
werknemers die al 92 weken niet kunnen 
werken door ziekte, dan zien we dat die 
die kans is verdrievoudigd!’ Werkgevers 
moeten zich ervan bewust zijn dat zij 
juist in de periode tussen 42 en 92 weken 
met een gerichte aanpak een groot 
verschil kunnen maken. Bijvoorbeeld 
door een specialist in te zetten die ruime 
ervaring heeft met de begeleiding van 
langdurig zieken. Groot voordeel van 
eigenrisicodragerschap is, dat je als 

werkgever zelf de regie houdt en in nauw 
overleg met je verzekeraar een aanpak 
kiest die past bij de situatie. Afhankelijk 
van wat een werknemer nodig heeft, zet 
je  interventies in.’ 

Als we kijken naar de cijfers van de af-
gelopen jaren, zien we dat het aantal ar-
beidsongeschikte werknemers toeneemt. 
‘De werkvloer telt meer zestigplussers 
dan ooit. Een groep die doorgaans vaker 
kampt met chronische ziekten. Aan de 
andere kant zien we dat jongeren hoge 
werkdruk ervaren en daardoor risico 
lopen op uitval.’ 

Des te meer reden om op tijd in te 
grijpen. Een verzekeraar zal dan ook 
steeds meer inzetten op preventie aan de 
voorkant, stelt Wiersma. 'Wij begeleiden 
werkgevers bij duurzame inzetbaarheid 
en vitaliteit. Op die manier kun je veel 
verzuim voorkomen. Arbeidsongeschikt 
raken wil immers niemand.’

Langdurig zieke werknemers die 
uiteindelijk arbeidsongeschikt 
worden,  tweede helft 2018.

17% 

34% 

52% 

week

 42
week

 72
week

 92
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Kort nieuws

U kent het wel: lange brieven vol ambtelijke taal, 
waarin de boodschap verstopt zit in de laatste 
alinea. Gelukkig proberen organisaties zich meer 
en meer te verplaatsen in de ontvanger. Dat doen 
we bij Loyalis ook. We testen onze brieven steeds 
vaker bij werknemers en passen de teksten aan op 
basis van hun reacties. Dankzij deze samenwerking 
komen we tot duidelijke brieven waaruit de lezer 
direct kan opmaken wat de bedoeling is.

Wilt u meedoen met ons klantenpanel?  
Neem contact op via www.loyalis.nl/klantenpanel. 

Bent u actief in de sociale zekerheid, direct 
of indirect? Loyalis biedt speciaal voor u 
een leergang Sociale Zekerheid. U ontwik-
kelt in korte tijd kennis en vaardigheden 
op het gebied van sociale zekerheid in uw 
sector. Daarnaast gaat u in op de achter-
grond van pensioen. De leergang bestaat 

uit verschillende interactieve modules die 
u realtime of on demand kunt doornemen. 
Loyalis biedt de leergang voor de secto-
ren VO, PO en MBO. 

Kijk op www.loyalis.nl/leergang voor meer 
informatie. 

SAMEN MET WERKNEMERS

AAN DE SLAG MET 
SOCIALE ZEKERHEID
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NIEUW

Jaarlijks doen de medewerkers van Loyalis vrijwilligerswerk 
en verdienen daarmee geld voor een goed doel. Speciale 
ambassadeurs binnen Loyalis kiezen naar welk doel het geld gaat. 
Dit jaar was dat de kinderafdeling van SJG Weert. 

Een John Deere traptrekker en een hypermoderne schildersezel, en nog 
veel meer leuk speelgoed schonken we aan de kinderafdeling van SJG 
Weert. De kinderen gingen er direct enthousiast mee aan de slag. 

SPEELGOED VOOR 
KINDERAFDELING SJG WEERT

Vanaf 10 december biedt Loyalis nieuws en achtergronden in 
verschillende video’s die u online kunt bekijken: Studio Loyaal. 

Studio Loyaal verschijnt drie keer per jaar.  
Ga naar studio-loyaal.loyalis.nl en bekijk de eerste aflevering.

KIJK NAAR STUDIO LOYAAL

NIEUW VITALITEITSBUDGET
Maakt u gebruik van de re-integratiesubsidie van Loyalis? Deze subsidie is onderdeel 
geworden van ons Vitaliteitspakket. Daarom heet de subsidie voortaan Vitaliteitsbudget.

Kijk ook op www.loyalis.nl/vitaliteitsbudget of www.loyalis.nl/vitaliteitspakket
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Eigen 
risico  
of regie?

Column
Rien Seip

Uit de taalwetenschap – in het bijzonder de psycho-
linguïstiek – weten we dat woorden meer doen dan 
alleen beschrijven. Taalkeuze is niet neutraal en al 
helemaal niet onschuldig. Zo is het ook gesteld met 
de kreet “eigen risico dragen”. Voor de wetgever 
is dat een klinische term, maar taalkundig is het 
minder gelukkig gekozen, om twee redenen. In de 
eerste plaats houdt ons brein niet van het woord 
risico. Als het even kan vermijden we risico’s – ook 
hele kleine – en we zijn pas bereid risico te nemen 
als het echt onvermijdelijk is, als de situatie toch al 
deplorabel is of uit vermaak (denk aan sport of gok-
ken in het casino). Terwijl we toch heel goed weten 
dat risico’s horen bij het leven, zoals het weer hoort 
bij de seizoenen. In de tweede plaats suggereert ei-
gen risico dragen dat je een risico op je neemt dat 
je nog niet had. En dat klopt niet, want u draagt 
het financiële risico voor de uitkeringen van uw 
werknemers sowieso al via het premiesysteem. 

De essentie van eigen risico dragen is dus anders. 
De essentie is dat u samen met de (ex-)werknemer 
blijft werken aan diens re-integratie. “Blijft wer-
ken”, omdat u dit tijdens het verzuim ook al deed. 
Daarom doe ik een voorstel: laten we voortaan 
spreken van “eigen regie nemen”, dat is een betere 
beschrijving dan eigen risico dragen. Het klinkt bo-
vendien uitnodigender. Het creëert de nodige rust 
op basis waarvan u uw eigen rationele afweging 
kunt maken. Misschien wilt u de sores niet en vindt 
u twee jaar verzuimbegeleiding lang genoeg. Of 
u vindt de juiste partners waarmee u de uitdaging 
graag wilt aangaan. Omdat het om úw werknemer 
gaat die vaak jarenlang uw organisatie loyaal heeft 
gediend. En bij succes ervaart u één op één de 
financiële opbrengst, naast de voldoening van de 
geslaagde regievoering. U wilt niet alleen betalen, 
maar ook bepalen. Mijn boodschap: welke keuzes 
u ook mag maken, maak ze als (potentiële) regie-
nemer en laat u niet leiden (lijden?) door het woord 
“risico”. Last but not least: Loyalis helpt u graag bij 
de afweging én de uitvoering.
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DE MEDEWERKER 
AAN HET STUUR
Reclassering Nederland 
wil bijdragen aan een 
veilige samenleving, 
met zo weinig mogelijk 
cliënten die na een 
veroordeling nogmaals in 
de fout gaan. Dat vraagt 
veel van medewerkers, 
en dus trekt HR alles uit 
de kast om ze de ruimte 
te bieden hun taak 
optimaal in te vullen. En 
ze simpelweg lol te laten 
hebben in hun werk.  

Reclassering Nederland begeleidt 
verdachten en veroordeelden vanaf het 
moment dat iemand door de politie is 
opgepakt tot na zijn detentie of veroor-
deling. ‘Op het moment dat mensen als 
verdachte worden aangemerkt brengen 
wij advies over hen uit’, vertelt Hoofd 
P&O Monique van Walt van Praag. ‘En 
wel zo dat een officier van justitie of 
een rechter gewogen kan beslissen over 
voorwaarden of straffen. Als reclasse-
ring brengen wij adviezen uit aan de 
rechterlijke macht en het gevangenis-
wezen. Daarnaast houden wij toezicht, 

�
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we proberen het gedrag te beïnvloeden 
en risico’s te beheersen. En tot slot laten 
we werkstraffen uitvoeren.’ 

INTEGRAAL WERKEN 
Reclassering Nederland is georganiseerd 
in vijf regio’s, die gekoppeld zijn aan 
arrondissementen. Daarbinnen zijn units 
werkzaam, die grotendeels georga-
niseerd zijn volgens de drie diensten 
(Advies, Toezicht en Werkstraf) die 
Reclassering Nederland verricht. Dat is 
overigens wel aan het veranderen, merkt 
Van Walt van Praag op. ‘We willen meer 
integraal gaan werken en de cliënt meer 
centraal stellen. We kijken nog hoe dat 
moet doorwerken op de organisatie.’ 
Medewerkers van Reclassering 
 Nederland krijgen veel ruimte om zelf 
invulling te geven aan hun werk, zodat 
zij hun taken nog beter kunnen vervul-
len. Teamontwikkeling en samenwerking 
helpen daar ook bij. 

DUURZAME INZETBAARHEID
Een ander groot HR-thema gaat over 
het individu. Hoe blijft de medewerker 
vitaal, energiek en met plezier in zijn 
zware baan overeind? Dat zijn meteen 
thema’s die raken aan ziekteverzuim-
beleid en duurzame inzetbaarheid. Nu 
is het ziekteverzuim nog te hoog, vindt 
Van Walt van Praag. ‘Deels heeft dat 
te maken met de snelle veranderingen 
in onze maatschappij. Als medewer-
kers daarin niet mee kunnen, heeft dat 
mogelijk effect op de gezondheid. Wij 
zetten nu sterk in op het gesprek tussen 
leiding gevende en medewerker, met onze 
ondersteuning daarin. Dat is echt maat-
werk, afhankelijk van de zieke mede-
werker. Hoe pak je dat op als leiding-
gevende, heb je oog voor de problemen 

van die medewerker, hoe voer je de 
gesprekken? Maar de medewerker blijft 
aan het stuur. Sommige medewerkers 
pakken dat goed op, andere hebben daar 
moeite mee. Wij faciliteren en onder-
steunen de mede werker daarin zo goed 
mogelijk.’  Reclassering Nederland helpt 
bijvoorbeeld door coaching- en loop-
baantrajecten aan te bieden, zodat mede-
werkers zelf kunnen reflecteren: wat wil 
ik, waar zit mijn kracht, wat is een goede 
plek voor mij, etc. ‘Want uiteindelijk ligt 
de oplossing bij de medewerker’, conclu-
deert Van Walt van Praag. 

Ook gezonde medewerkers biedt 
 Reclassering Nederland de faciliteiten 
om stil te staan bij hun ambities. ‘Ze 
kunnen een gesprek aanvragen bij een 
loopbaanadviseur. En we bieden online 
tools aan waarmee medewerkers aan de 
slag kunnen.’ 

CONTACT HOUDEN
Hoe helpt Reclassering Nederland de 
zieke medewerker om snel weer aan de 
slag te gaan? ‘Heel belangrijk voor med-
ewerker én leidinggevende: laat het niet 
gaan! Houd contact’, stelt Van Walt van 
Praag met nadruk. ‘Als het langer duurt 
dan een paar dagen, schakel dan de be-
drijfsarts in. En kijk wat mensen nog wel 
kunnen. Binding met het arbeidsproces 
helpt mensen snel terug te komen.’

OPLEIDINGSHUIS
Naast Reclassering Nederland voeren 
ook Stichting Verslavingsreclassering 
GGZ (SVG) en het Leger des Heils 
 reclasseringswerk uit. Reclassering 
Nederland is de grootste van de drie 
en werkt integraal; het Leger des Heils 
richt zich vooral op dak- en thuislozen 

en jeugd en SVG vooral op verslavings-
problematiek. Het gaat om een hechte 
samenwerking, met bijvoorbeeld afspra-
ken over de verdeling van het werk en 
de wijze waarop dat wordt ingevuld. Een 
mooi voorbeeld van die samenwerking 
vindt Van Walt van Praag het opleidings-
huis, waar opleidingen worden ontwik-
keld en medewerkers bijgespijkerd wor-
den. ‘Dat gebeurt in de klas, maar net zo 
goed op de werkvloer’, legt Van Walt van 
Praag uit. ‘Er is veel aandacht voor het 
bijblijven in je vak, zodat medewerkers 
grip houden op hun werk en voldoende 
toegerust blijven voor de toekomst. Als 
een opleiding is afgerond, kan een mede-
werker ervoor kiezen een vervolgtraining 
te volgen. Toen ik hier kwam, was dit 
een van de dingen waar ik echt van onder 
de indruk was.’

�
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STRATEGISCHE PERSONEELS
PLANNING
Ook de reclassering merkt dat het 
moeilijker wordt om mensen te werven. 
‘We merken dat mensen meer keuze-
mogelijkheden hebben. Zelf kijken we 
in hoeverre we het juiste beeld neerzet-
ten van de reclassering. De doelgroep 
mannen bijvoorbeeld laat zich, waar-
schijnlijk  vanwege het sociale karakter 
van veel van onze functies, wat moeilij-
ker aanspreken. Een wat betere verde-
ling tussen mannen en vrouwen zou fijn 
zijn. Hetzelfde geldt voor mensen met 
een niet-Westerse achtergrond. Ook 
daarmee zijn we bezig: hoe kunnen we 
die doelgroep meer aanspreken om het 
mooie werk hier op te pakken.’ Ook 
over strategische personeelsplanning 
denkt Reclassering Nederland na. ‘We 

hebben veel informatie en instrumenten 
beschikbaar, maar het omzetten naar 
acties, zeker voor de langere termijn, 
kan nog wat steviger. We overleggen 
nu met de leidinggevenden: voor welke 
opgaven staan we en welke medewer-
kers en middelen zetten we zo efficiënt 
mogelijk in?’ 

EIGEN REGIE
Reclassering Nederland is eigenrisi-
codrager voor de Werkloosheidswet 
(WW), de WGA en de Ziektewet. ‘Als 

mensen hier worden ontslagen, betalen 
wij de WW. De hele re-integratie, het 
traject van werk naar werk, ligt bij 
ons. En datzelfde geldt voor ziekte en 
arbeidsongeschiktheid. Zo houden we 
zelf de regie.’ Voor het eigenrisico-
dragerschap WGA hebben ze een WGA 
Garantie bij Loyalis. En verder neemt 
Reclassering Nederland de aanvullende 
arbeidsongeschiktheidsverzekering, 
een aanvullende uitkering bij arbeids-
ongeschiktheid van de werknemer, af. 
Tot volle tevredenheid overigens: ‘De 
financiële afhandeling verloopt vlot en 
probleemloos. De Loyalis-mensen zijn 
goed bereikbaar, zowel telefonisch als 
per mail. Er ze denken prima met ons 
mee. Als ik mijn oor in de organisatie 
te luisteren leg, kom ik tot het rapport-
cijfer 9.’   

“ Uiteindelijk ligt de 
oplossing bij  

de medewerker"
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Van alle zieke werknemers 
die tien jaar geleden in de 
WGA terechtkwamen, was 
bij eigenrisicodragers eind 

2017 20% hersteld. 
Bij werkgevers die via 

UWV verzekerd zijn, lag dit 
percentage op 16%.

De doorstroom naar de 
IVA is aanzienlijk hoger bij 
eigenrisicodragers. Van de 

werknemers van publiek 
verzekerden die in 2010 de 

WGA instroomden, was in 2017 
27% doorgestroomd en van 

eigenrisicodragers 42%.

96% van de 
werknemers die 42 
weken ziek zijn, heeft 

een vast contract.
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.2 Bij eigenrisicodragers en 

werkgevers die publiek 
verzekerd zijn, belanden 
procentueel ongeveer 

evenveel werknemers in de 
WGA (Regeling werkhervatting 
gedeeltelijk arbeidsgeschikten). 

In 2017 rond de 0,13%.


