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Voorwoord

Ontwikkelingen die u ongetwijfeld 
herkent. En die veel vragen van uw 
medewerkers. Maar die u tegelijkertijd 
kunt benutten als kansen voor groei en 
ontwikkeling van uw medewerkers. Dat 
laatste is natuurlijk een ideaalbeeld. 
De praktijk is soms weerbarstig. Want 
hoe zorgt u ervoor dat uw mede-
werkers positief staan tegenover die 
veranderingen? Hoe betrekt u ze bij 
nieuwe ontwikkelingen? En voorkomt 
u dat ze niet aan de kant staan of zelfs 
uitvallen. Dat ze een team worden? Als 
dat lukt, vergroot dat de kans op suc-
ces. Dan wordt die lastige competitie 
een leuke competitie. Met een team 
dat de uitdaging graag aangaat. Met 
spelers die willen spelen en zorgen dat 
ze fit zijn. 

Bij de afwegingen rondom het vraag-
stuk ‘eigenrisicodragerschap’ wil ik 
vooral weten of mijn team fit en vitaal 
is. Dat geeft mij het vertrouwen. En 
zeker is het ook belangrijk om vast 
te stellen waar de risico’s zitten, hoe 
groot ze zijn en hoe ik ze kan aanpak-
ken. En of ik die risico’s als onderne-
ming zelf wil dragen.

Veel vragen en de antwoorden zijn 
niet vanzelfsprekend en verschillen 
per organisatie. In deze Loyaal leest 
u er meer over. En als u een keer wilt 
sparren, dan kan dat. Wij beschikken 
over deskundigen die al vele teams 
hebben bijgestaan en die deze rol met 
alle plezier vervullen.

 
Wim Vliex
Algemeen directeur

Topsport met 
een fit en 

vitaal team
Ondernemen is topsport. Organisaties worden 

voortdurend uitgedaagd om zich aan te passen. 
Nieuwe wet- en regelgeving, de voortschrĳdende 

digitalisering, een nieuw informatiesysteem, weer een 
bezuinigingsronde en de zoveelste reorganisatie. 

“ Met een goed 
team wordt 

het een leuke 
competitie”
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Inbeeld

MET EEN 
CONSTRUCTIEVE 

DIALOOG BESPAAR 
JE VEEL GELD

Kies je voor eigenrisicodragerschap, dan kies je voor 
goed preventie beleid, vinden ze bij Scholengroep 
Spinoza in Leidschendam en Voorburg. 

‘Voor ons was het eigenlijk een simpele 
rekensom’, vertelt Jaap Willem Westhoek, 
hoofd P&O. Met acht scholen – van vmbo 
tot categoriaal gymnasium – en ongeveer 
650 werknemers is Spinoza een middel
grote organisatie. ‘Kies je voor UWV, dan 
betaal je jaarlijks een flink premiebedrag. 
Wij denken dat mogelijke lasten die 
voortvloeien uit arbeidsongeschiktheid 
niet opwegen tegen deze premie.’ Volgens 
Westhoek heb je die lasten voor een deel 
in de hand en kun je die met goed beleid, 
tot op zekere hoogte beperken. ‘Bij 
UWV betaal je ook voor werkgevers die 
bijvoorbeeld geen preventiebeleid voeren.’ 

DE MENS ACHTER DE WERKNEMER
‘Bovendien vinden wij dat we de 
begeleiding van zieke mede werkers beter 
doen dan UWV. Wij gaan bijvoorbeeld 
uit van een constructieve dialoog. Een 
werknemer die in de WIA terecht komt, 
zitten we niet meteen op de huid, omdat 
die tijd nodig heeft dit te verwerken. 
Maar we houden wel contact. Daarbij 
kijken we naar de mens achter de werk

nemer: wat speelt er in jouw leven en 
hoe kunnen wij helpen?’ Dat zijn volgens 
Westhoek best lastige vraagstukken. 
Neem een docent die in de WIA terecht 
komt met auditieve problemen. ‘Dan is 
een andere baan best ingewikkeld, je 
kunt dan ook kijken of vrijwilligerswerk 
een optie is. We proberen hoe dan ook 
maatwerk te leveren.’ 

Westhoek ziet de WIAperiode als 
een voortzetting van de begeleiding 
in het kader van de Wet Verbetering 
Poortwachter. Casemanager, werknemer 
en leiding gevende kijken, onder steund 
door de bedrijfsarts naar wat iemand 
wél kan. ‘Daarover voeren we een duur
zame dialoog. Als blijkt dat iemand 
nog wel kan werken, maar niet meer in 
zijn huidige functie, zoeken we met de 
werknemer naar geschikt werk. Zo voor
komen we zoveel mogelijk dat iemand 
in de WIA terecht komt. Met het ERD 
besparen we geld. En met ons preventie
beleid houden we onze mensen zo veel 
mogelijk binnenboord.’   
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Dossier
Loopbaanontwikkeling

EIGENRISICODRAGER
OF JUIST NIET, 
DAT IS DE VRAAG

Vóór 1 oktober nemen werkgevers weer een besluit 
over het eigenrisicodragerschap: ERD of UWV? Blijven 
of switchen? Zelf de verantwoordelijkheid nemen voor 
(ex-)medewerkers die in de ziektewet zitten, wanneer 
de loonbetalingsplicht niet meer geldt? Of minder 
premie betalen? Zelf de regie nemen op verzuim en re-
integratie? En herverzekeren, of niet?
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Het eigenrisicodragerschap (ERD) komt 
in twee smaken. Allereerst kunt u als 
werkgever het eigen risico dragen voor de 
Ziektewet. U bent maximaal 104 weken 
verantwoordelijk voor de Ziektewet
uitkering en de reintegratie van de 
exwerk nemer, vanaf het moment dat die 
ziek uit dienst gaat. Ten tweede kunt u 
kiezen voor het eigenrisicodragerschap 
voor een langer verzuimtraject: 
de Werkhervatting Gedeeltelijk 
Arbeidsgeschikten (WGA). Als het 
UWV een WGAuitkering toekent aan 
de (ex)werknemer blijft u nog tien jaar 
verantwoordelijk voor de WGAuitkering 
en de reintegratie.

Een werkgever die ERD is, zal er alles 
aan doen om instroom in de WGA te 
voorkomen. Hiervoor kan hij  externe 
expertise inschakelen. Zeker als de 
werkgever zich heeft herverzekerd voor 
de risico’s, ligt dit voor de hand. Loyalis 
biedt bijvoorbeeld casemanagement. 

EÉN LOKET VOOR 
CASEMANAGEMENT
WGA-casemanagement is een manier 
om langdurig verzuim aan te pakken. 
Loyalis heeft hier goede ervaringen 
mee. Om het casemanagement zo 
soepel mogelijk te laten verlopen, 
heeft Loyalis samen met ArboNed en 
SV Land één loket ingericht waarmee 
ze werkgevers met raad en daad 
bijstaan, om zo grip te krijgen op 
verzuim. 

Volgens Vivian Spronck, productmanager 
ERD bij Loyalis, pakt de aanpak voor alle 
partijen goed uit. ‘Met minder verzuim 
gaat onze schadelast omlaag en kunnen 
wij een gunstigere premie bieden. De 
werkgever heeft minder kosten en is 
minder tijd kwijt aan reintegratie. En de 
medewerker is eerder aan het werk, wat 
voor hem wel zo prettig is’, vat Spronck 
samen.

Een van de partijen die casemanagement 
uitvoert namens Loyalis, is ArboNed. 
 ArboNed ondersteunt bedrijven en 
organisaties die eigenrisicodrager zijn,  
met een gespecialiseerd team van 
des kundigen. Is het terecht dat een 
(ex) werk nemer aan het ERD van de 
werk gever wordt toegerekend? Zo ja, hoe 
kun nen werkgever en (ex)werknemer dan 
samen werken aan reintegratie en zo in
stroom in de WGA voorkomen? 

Vanaf de 42ste week van de arbeids
ongeschiktheid krijgt de werkgever 
inzicht in de kans op een toekomstige 
WGAuitkering. Ook krijgt hij advies 
om langdurig verzuim te bekorten en 
eventuele aanvullende interventies te 
plegen. 

Mocht een (ex)werknemer toch in de 
WGA belanden, dan onderzoekt ArboNed 
opnieuw of het ERD terecht is toegekend. 
Als dat nodig is, begeleidt ArboNed (ex)
werknemer en werkgever tot en met het 
twaalfde verzuimjaar. ‘Het is altijd goed 

om een paar extra ogen naar een dossier 
te laten kijken’, vindt Victoria Baranova, 
projectcoördinator ERD bij ArboNed. 

EERSTE AANSPREEKPUNT
ERD-specialist Baranova: ‘Wij zijn 
het eerste aanspreekpunt en weten 
waarop we moeten letten in wet- 
en regelgeving. Wij blijven naar 
het bredere perspectief kijken. 
Stel, bij een werkgever belanden 
vier werknemers op een rij met 
rugklachten in de Ziektewet Dan 
moeten we niet alleen focussen op 
iedere afzonderlijke case, maar ook 
algemene preventieve maatregelen 
in het bedrijf in gang zetten.’ 

‘Daarnaast is het écht een vak apart 
om het hele proces rond ERD in goede 
banen te leiden. ERD is niet voor elk 
bedrijf de beste optie’, vindt Baranova. 
‘Ik adviseer bedrijven die overwegen 
eigenrisicodrager te worden zich 
eerst goed te laten adviseren door een 
financieel adviseur. Een arbeids
ongeschikte werknemer kost je over de 
volledige periode van twaalf jaar rond de 
anderhalve ton, alleen al aan uitkeringen. 
Daar komen dan nog de kosten voor 
de begeleiding, de reintegratie en de 
eventuele loondoorbetaling bij.’

ArboNed ondersteunt landelijk ruim 
60.000 mkbondernemers met bij elkaar 
opgeteld dik 600.000 mensen op de 
loonlijst. Het terugdringen van verzuim, 
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het minimaliseren van arbeidsrisico’s 
en het zorgen voor gezonde en vitale 
medewerkers staan hoog op de agenda. 
Naast de inzet van de bedrijfsartsen, 
arbeidsdeskundigen en psychologen 
biedt ArboNed onder andere keuringen, 
preventief medisch onderzoek en 
verzuimbegeleiding.

Baranova ziet hoe veel werkgevers eens 
in de paar jaar het ERDvraagstuk tegen 
het licht houden. Werkgevers kunnen op 
1 april en 1 oktober bij de Belastingdienst 
een keuze maken. ‘Als bedrijven over
wegen ERD te worden, dan starten ze 
ruim van tevoren met de inventarisatie. 
En zoeken ze naar passende partners, 
zoals arbodienst en verzekeraar. Steeds 
vaker zie ik dat grip krijgen op verzuim, 
en daarmee op de kosten, een belangrijke 
afweging is om wél ERD te worden. Als 
werkgever ken je immers jouw werk
nemer of exwerknemer het beste. En 
weet je dus wie je bij reintegratie meer 
achter de broek moet zitten en wie je juist 
beter kunt loslaten. Dat werkt ook door 
in het terugdringen van verzuim.’ 
Loyalis stelt meerdere budgetten beschik
baar om verzuim te beteugelen. Ten 
eerste het vastgestelde vitaliteitsbudget, 
dat werkgevers naar eigen inzicht 
kunnen inzetten. Als werknemers in de 
WIA zitten, is verdere ondersteuning 
mogelijk. ‘Dat gaat in nauw overleg met 
de casemanager’, weet Spronck. ‘We 
zien dat steeds meer werkgevers daarvan 
gebruikmaken.’  

VERZUIM IN DE BOUW
Gert-Jan Klanderman is branche-
manager Bouw bij ArboNed. Het 
aan pakken van verzuim, gestimu-
leerd door het ERD van de werk-
gever, werpt volgens hem vruchten 
af. Binnen de klantenkring van 
ArboNed en branchespecialist 
ArboDuo is het verzuim 3,6 procent, 
tegenover het landelijk gemiddelde 
in de bouw van 4,3 procent.

Volgens Klanderman is dat te danken 
aan de hechte samenwerking tussen 
onder meer Bouwend Nederland, de 
werkgevers, ArboNed en verzekeraars 
zoals Loyalis. Tegelijkertijd is het 
volgens hem te vroeg om te juichen. 
Door de stijgende AOWleeftijd neemt 
het langdurig verzuim toe, met name 
onder oudere bouwvakkers. ‘Dan gaat 
het bijvoorbeeld om klachten aan knie, 
schouder of rug, die deels zijn te wijten 
aan het gebrek aan hulpmiddelen op de 
bouwplaats in de beginjaren van hun 
loopbaan.’
Reden tot zorg is ook de toename van 
het psychisch verzuim. Zeker nu de 
markt weer op stoom is, is het structurele 
tekort aan gekwalificeerd Nederlands 
personeel voelbaar. Klanderman: ‘Op 
de bouwplaats zijn veel veranderingen: 
met een hoge werkdruk, veel meer 
onderaannemers op projecten en de 
inzet van personeel van buitenlandse 
komaf. Onder het kantoorpersoneel van 
bouwbedrijven zien we ook het aantal 
verzuimdossiers vanwege psychische 
klachten groeien.’

Dossier
Loopbaanontwikkeling

“Als werkgever 
ken je jouw 
werknemer  
het beste”
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De bouw kenmerkt zich door heel veel 
kleine bedrijven met vijf tot tien man 
personeel. ‘Of werkgevers kiezen voor 
ERD is vooral een financiële afweging’, 
zegt Klanderman. ‘Dan kiezen met name 
de grotere werkgevers voor ERD. Doordat 
in de bouwsector bedrijven met het aan
trekken van de markt meer spek op de 
botten hebben, zien we de bereidheid 
om te investeren in verzuimaanpak 
groeien. Ook bij verzekeraars merken we 
dat steeds meer middelen beschikbaar 
komen om langdurige uitval tegen te 
gaan. ‘Het mes snijdt aan twee kanten: 
de werknemer blijft fit en vitaal en de 
werkgever/branche houdt de broodnodige 
ervaring binnenboord’, vindt de branche
manager.

JUISTE INSCHATTING 
Klanderman is te spreken over het 
casemanagement, zoals Loyalis 
dat samen met ArboNed en inter-
mediairs Robidus en Aon, heeft 
ingevuld. ‘Zo moet de werkgever 
in week 42 aan de verzekeraar ver-
plicht melden als een werknemer 
ziek is en dan is extra inzet mogelijk. 
In week 78 doen we als ArboNed 
een extra scan om in te schatten of 
iemand wel, niet of misschien na 104 
weken de WIA instroomt.’

Voor de aanpak van psychisch verzuim 
heeft ArboNed de zogenoemde DAAN 
aanpak (Digitale Autoanamnese 
ArboNed). ‘Dit is een handvat voor 
bedrijfs artsen voor hoe ze, volgens 

een protocol, kunnen omgaan met de 
begeleiding van de werknemer’, zegt 
Klanderman. ‘Dit protocol is gebaseerd 
op alle data die we de afgelopen 25 jaar  
hebben verzameld. Werkgever en werk
nemer krijgen, na de eerste intake, 
een aanvullende vragenlijst. Op basis 
van die informatie maakt ArboNed 
een risicoinschatting en werkgever en 
werknemer ontvangen een gericht advies. 
De arbeidsongeschikte werknemer wordt 
vervolgens versneld opgeroepen voor 
een bezoek aan de bedrijfsarts. De winst 
ten opzichte van eerst zes weken thuis
zitten zien we terug. De besparing in 
verzuimdagen is aanzienlijk. En uiteraard 
blijft de arts altijd zijn of haar eigen 
afweging maken in de spreekkamer. 
De onafhankelijkheid is te allen tijde 
geborgd.’
‘Is het instroomrisico hoog’, zegt 
ERD specialist Baranova, ‘dan kunnen 
we de werkgever helpen op tijd actie 
te ondernemen. Bijvoorbeeld met 
een specialistische interventie, een 
omscholings of coachingstraject. 
Loyalis is dan vaak bereid daarvoor 
een investering te doen, omdat wij als 
deskundigen het nut van zo’n interventie 
goed kunnen onderbouwen.’

“Bij hoge instroom kunnen we de 
werkgever helpen op tijd actie te 

ondernemen”
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Kort nieuws

Hebt u een zuiver collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering of een WGA-ERD 
verzekering? Sinds kort biedt Loyalis daar een Vitaliteitspakket bij aan. Dit totaalpakket 
bestaat uit diverse diensten, een budget voor bijvoorbeeld preventieactiviteiten en 
kortingen. Het vitaliteitspakket kunt u inzetten om uw medewerkers gezond en vitaal 
te houden. Zo kunt u langdurige uitval en arbeidsongeschiktheid zo veel mogelijk 
voorkomen. 

Kijk ook op loyalis.nl/vitaliteitspakket

VITALITEITSPAKKET LEGT 
FOCUS OP PREVENTIE

EXPERTTAFEL PERSONEELZORG 2019 
Speciaal voor HR-adviseurs van Nederlandse ziekenhuizen organiseerde Loyalis afgelopen zomer de 
eerste ‘Experttafel PersoneelZorg’. Tijdens deze interactieve bijeenkomst hebben de deelnemers 
verschillende situaties op het gebied van inzetbaarheid uitgebreid met elkaar besproken. Wat blijkt? 
De deelnemers waren al best ver met duurzame inzetbaarheid en vitaliteit. Maar toch konden ze 
nog van elkaar leren tijdens deze experttafel.  

Kijk op personeelzorg.nl

Op 19 september 2019 vindt weer de Politie Sportdag 
plaats in Biddinghuizen. Loyalis sponsort ieder jaar 
dit sportieve evenement. We hebben een eigen 
stand waar we onder andere fruit uitdelen aan de 
deelnemers. En Loyalis verloot dit jaar een fiets!

LOYALIS DEELT FRUIT UIT 
OP POLITIE SPORTDAG
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VITALE MEDEWERKERS IN 
EEN GEZONDE ORGANISATIE

Voor een gezonde organisatie, letterlijk én figuurlijk, 
zijn vitale medewerkers onmisbaar. Zij zijn immers 
de motor van uw organisatie. Binnen organisaties 
is het woord 'promotie' vaak gemeengoed, waarbij 
de werknemer een stap omhoog zet in zijn carrière. 
Terwijl steeds meer oudere werknemers juist 
behoefte hebben om een stap opzij of zelfs terug te 
doen in hun carrière. We noemen dat remotie. Sinds 
kort biedt Loyalis de remotiescan aan. Benieuwd of 
remotie past binnen uw organisatie? 

Kijk op loyalis.nl/vitaliteit voor meer informatie.  

Werkdruk kent vele oorzaken: tekort aan personeel, administratieve rompslomp, 
disbalans in werk en privé. UMC Utrecht pakt de kwaal op meerdere manieren 
aan. P&O-directeur Corrie Scholman legt uit hoe. 

Lees het interview op loyalis.nl/werkdruk-umc 

HOE GAAT UMC UTRECHT 
OM MET WERKDRUK?
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Eigenrisicodragen 
voor de WGA,  
waarom eigenlijk niet?

Column
Henk Konings

Bent u als werkgever verzekerd bij het UWV, dan 
draagt u deze medewerker over aan het UWV  
en in ruil daarvoor stijgt twee jaar later uw gediffe
ren tieerde premie. U heeft geen invloed meer op 
het proces van terugkeer naar werk en daarmee 
op de beperking van uw schade. Vaak wordt de 
medewerker ontslagen, met bijkomend risico dat 
hij volledig uit beeld verdwijnt. En zich misschien in 
de steek gelaten voelt.

Waarschijnlijk wilt u liever, met die medewerker, 
het stuur op de weg naar herstel en terugkeer naar 
werk in handen houden. Niet alleen omdat dit op 
termijn uw financiële schade kan beperken. Maar 
ook omdat het voor de medewerker van belang 
is zover te herstellen dat terugkeer naar werk 
mogelijk is. Ook voor hem betekent dat beperking 
van financiële schade. En meer nog: werk betekent 
contact met collega’s, zelfontplooiing en het gevoel 
weer mee te tellen.

Het argument van 'goed werkgeverschap' is dan 
ook een ijzersterk argument om het eigenrisico
dragerschap voor de WGA serieus te overwegen.

Graag helpt Loyalis Kennis en Consult u bij het 
onderzoeken van alle aspecten die nodig zijn om te 
komen tot een keuze voor wel of geen ERD.

Eigenrisicodrager worden kan een aantrekkelijke 
keuze zijn. Een werkgever kan met een 'schone lei' 
beginnen als eigenrisicodrager. U laat immers alle 
lopende WGAuitkeringen en het risico op instroom 
van alle zieke medewerkers achter bij het UWV. 
Dat betekent dat u de eerste twee jaar van het 
eigenrisicodragerschap geen instroom in de WGA 
zult hebben. De eerste instromer moet immers nog 
ziek worden op het moment van de overstap naar 
het eigenrisicodragerschap.

Maar hoe bepaalt u of dit ook de juiste stap is voor 
uw organisatie? Het is verleidelijk om die keuze te 
maken op basis van mogelijk financieel voordeel. 
Maar zijn er nog andere argumenten?

Eigenrisicodragen voor de WGA heeft alles te 
maken met verzuim en reintegratiebeleid. Een 
medewerker wordt ziek en de medewerker, zijn 
leiding gevende, HR en de bedrijfsarts zetten zich 
gezamenlijk in voor een voorspoedige terug keer  
naar de werkvloer. Maar soms loopt het anders. 
Door de aard van de aandoening blijkt het niet 
haalbaar om binnen twee jaar weer volledig 
inzet baar te zijn. Dan kijkt het UWV naar de mede
werker en komt tot de conclusie dat er sprake is 
van arbeidsongeschiktheid, in meer of mindere 
mate, tijdelijk of blijvend. De medewerker krijgt 
een WIAuitlering toegekend.
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De verzuimcijfers bij 
universiteiten zijn relatief 
hoog. Ook bij de Radboud 
Universiteit neemt het 
verzuim toe. Reden 
genoeg om de oorzaken 
daarvan eens goed onder 
de loep te nemen. 

Daarvoor is Radboud een speciale 
taskforce gestart: ‘Gezondheid en 
preventie verzuim’. De nadruk ligt op de 
begeleiding van zieke medewerkers en 
het voorkomen van instroom in de WIA. 
Ook vitaliteit  bij zowel jonge als oudere 
arbeidskrachten  staat op de agenda. En 
HRmedewerkers krijgen extra scholing 
over de complexe wetgeving.

Met vijfduizend medewerkers is de 
Radboud Universiteit in Nijmegen een 
werkgever van formaat. Ruim de helft 
is wetenschappelijk personeel, verdeeld 
over zeven faculteiten en twee Europese 
onderzoeksfaciliteiten. Daarnaast zijn 
de ondersteunende diensten onder
gebracht bij Radboud Services. Het zorgt 
voor diversiteit in de organisatie én voor 
een eigen cultuur. 
Een van de prioriteiten op personeels
vlak is het bevorderen van leiderschap, 
zowel van de leidinggevende als van de 
mede werkers die meer ruimte krijgen 
om hun kwaliteiten te ontplooien. 

�

RADBOUD UNIVERSITEIT 
WIL GRIP OP VERZUIM
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Goed leiderschap, zo concludeert 
de ambitieuze universiteit, vormt de 
basis van een goed HRbeleid. ‘We 
vinden het belangrijk dat mensen 
binnen hun dienst of onderzoeksterrein 
autonoom initiatieven en beslissingen 
kunnen nemen’, zegt Ivo van Koolwijk, 
projectmanager bij de Dienst Personeel 
en Organisatie. 

ONDERZOEK DE FEITEN
De Radboud Universiteit zet alle zeilen 
bij om het verzuim, zowel kort als 
lang durend, aan te pakken. Met een 
verzuimcijfer van 3,65 procent doet de 
Nijmeegse universiteit het niet slecht in 
de universitaire sector, maar de stijgende 
lijn baart zorgen. Het college van bestuur 
heeft daarom groen licht gegeven voor 
de taskforce. ‘Dit is in gang gezet om 
zowel de verzuimbeheersing als –
preventie te ontwikkelen’, licht Ivo van 
Koolwijk toe. ‘Het heeft dus een harde 
én een zachte kant.’
Een belangrijk speerpunt voor de 
taskforce is bewustwording over het 
verzuim en de oorzaken daarvan. ‘We 
zijn een universiteit, dus onderzoek doen 
naar de feiten past ons wel. Door meer 
te weten, hopen we ook duidelijker in 
beeld te krijgen hoe we kunnen sturen op 
het terugdringen van verzuim. Wat zijn 
de achterliggende oorzaken en geschikte 
interventies? Kortom: we willen regie op 
verzuim.’
Bij die regie speelt intermediair Robidus 
een belangrijke rol. Naast advies over de 
financiële strategie en de veranderende 
wetgeving, zet Robidus één centrale 
online administratie in (HRControlNet) 
om medewerkers en exmedewerkers 
tijdens hun arbeidsongeschiktheid te 
volgen. ‘Zo heeft Radboud realtime 
in zicht in alle statistische gegevens 
over verzuim, zowel in kosten als in 
aantallen’, vertelt Denise Dekker, senior 
risk consultant bij Robidus. 

De samenwerking tussen verzekeraar 
Loyalis, de assurantietussenpersoon en 
de Radboud Universiteit pakt volgens 
Dekker heel goed uit. ‘Het gezamenlijke 
doel is inzetbaarheid bevorderen en 
uitstroom voorkomen. We zien in de 
praktijk dat deze aanpak werkt. Binnen 
de taskforce ‘Gezondheid en preventie 
verzuim’ is nu extra aandacht voor 
de verzuimproblematiek en worden 
alle zaken die daarop invloed hebben 
gebundeld. Dat is heel waardevol.’

Binnen de Radboud Universiteit buigt 
een HRteam zich over de vraag stukken, 
ondersteund door reintegratiedeskundige 
Mieke Snellen en de eigen arbodienst van 
zowel de universiteit als het gelijknamige 
universitair medisch centrum. Binnen zo’n 
grote onderzoeks en onderwijs instelling 
is het zaak om zieke werk nemers goed  
in beeld te hebben, vindt Snellen. 
‘Bijvoorbeeld om het verschil te weten 
tussen iemand die drie weken thuis zit met 
een griepje óf met mentale klachten.’ 

MENTALE KLACHTEN
Wat opvalt bij de universiteit is dat een 
aanzienlijk deel van het verzuim is toe 
te schrijven aan mentale klachten. ‘Er is 
een relatief grote instroom van veel jonge 
medewerkers, die vaak als promovendi in 
dienst zijn, in de WIA en daarover maken 
wij ons zorgen’, verwoordt Van Koolwijk. 
Volgens Snellen nemen stress en werk
druk universiteitsbreed toe. ‘Docenten 
zijn steeds meer tijd kwijt aan de 
begeleiding van studenten en het ver
werven van onderzoeksgelden. Een deel 
van het werk verschuift dan lang zaam 
naar de avond, het weekend of zelfs de 
vakantie. Op een gegeven moment is 
dat voor veel mensen niet meer vol te 
houden. De groep jonge medewerkers 
houdt veel ballen tegelijkertijd in de 
lucht: hun carrière, de zorg voor jonge 
kinderen, een druk sociaal leven....’

KOSTEN BESPAREN
Radboud Universiteit is eigenrisicodrager 
en de toename van instroom in met name  
de WGA brengt hoge kosten met zich 
mee. De begeleiding van deze mede
werkers, zowel in als uit dienst, vraagt 
specialistische kennis en kunde over re 
integratie. Daarnaast wil de universiteit 
meer duidelijkheid over wie waarom 
uit valt. Binnen welke functies is het 
verzuim het grootst? Geldt dat voor zowel 
mannen als vrouwen en voor zowel de 
jongere als oudere werk nemer? ‘Daar 
willen we ons eerst op focussen’, zegt Van 
Koolwijk. ‘Met de geanonimiseerde data 
uit onze centrale administratie kunnen 
wij antwoorden geven en trends in beeld 
brengen’, weet Dekker. ‘We zien met 
name een grote uitstroom uit de WGA in 
vergelijking met de rest van Nederland en 
dat is natuurlijk heel positief.’
Voor de Radboud Universiteit is het ook  
belangrijk dat de dienst Personeel en 
Organisatie in de spiegel kijkt en op de  
werk vloer uitlegt wie welke verantwoor
delijkheid heeft in de aanpak van ver
zuim. ‘Daarnaast kan de samen werking  
met de bedrijfsarts vaak beter en is meer  
scholing over de Wet verbetering poort
wachter nodig’, zegt Van Koolwijk. ‘We 
willen bij alle verschillende faculteiten 
casemanagers inzetten, die ervaring 
hebben met de begeleiding van zieke 
werknemers. Doordat individuele leiding
gevenden of HRmedewerkers relatief 
weinig met langdurig ziekte verzuim te 
maken krijgen, ontbreekt de kennis. Zo’n 
pakket aan maatregelen hoort ook bij 
onze rol als eigenrisicodrager.’  

De Radboud Universiteit is, zoals 
alle eigenrisicodragers, voor tien jaar 
verantwoordelijk voor de loondoor
betaling en begeleiding van langdurig 
zieke medewerkers. ‘De kosten daar
van hebben we in beeld: met het terug
brengen van het verzuim met een tiende 
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procent kunnen we ongeveer 180.000 
euro aan bruto loonkosten besparen. 
Dat betekent dus dat preventie loont’, 
concludeert Van Koolwijk. ‘We kunnen 
de kosten koppelen aan investeringen 
in het welzijn van personeel. We zijn 
als taskforce pas op 1 januari van start 
gegaan, maar we willen binnenkort 
een streefcijfer noemen voor verzuim, 
waarop we als organisatie gaan sturen.’

Naast een collectieve WIAinkomens
verzekering heeft de onderwijsinstelling 
een WGAverzekering bij Loyalis. Daar
door kunnen ze, via hun intermediair 

Robidus, ook een beroep doen op extra  
financiële ondersteuning. Zo is een breed  
scala aan interventies mogelijk, van 
loop baancoaching tot belastbaarheids
onderzoek en medische expertise, alles 
om de gezondheid te bevorderen en het 
verzuim te beteugelen. ‘Cofinanciering 
biedt ons gewoon extra mogelijkheden’, 
oordeelt Van Koolwijk.
Op de universiteit worden voorbereidin
gen getroffen om een vitaliteitspro
gramma vorm te geven (Fit in Balans), 
gericht op de duurzame inzetbaarheid 
van personeel. Ook op het gebied van 
loop baanontwikkeling kunnen mogelijk

heden beter worden benut. ‘Zo heeft de 
universiteit eigen elearningfaciliteiten 
die we veel breder zouden kunnen in
zetten’, zegt Snellen. Volgens haar is het 
bij reintegratie de grootste uitdaging om 
bij herplaatsing over de muren van de  
verschillende faculteiten heen te kijken.  
‘Het is logisch dat, als je een onderzoeks
terrein hebt gekozen, je dat niet zomaar 
opgeeft als je arbeidsongeschikt raakt. 
Maar binnen zo’n grote organisatie als 
het Radboud zijn er bijna altijd mogelijk
heden om, soms op een heel ander 
terrein, weer aan het werk te komen.’

“ Goed leiderschap vormt de basis  
voor een goed HR-beleid”
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Prikkels om  
verzuim  

tegen te gaan:  
16%

Begeleiding  
bij verzuim en  
re-integratie:  

23%

WAT DOEN  
BEDRIJVEN AAN 

PREVENTIE? 
TOP 3 MAATREGELEN:
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van de bedrijven neemt géén 
maatregelen op  het gebied 
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