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VVP Event 
Inkomen
IN SAMENWERKING MET DE GOUDSE EN MOVIR ORGANISEERDE VVP OP 2 JUNI HET EVENT 

INKOMEN IN DE JAARBEURS IN UTRECHT. DE MIDDAG BESTOND UIT EEN PLENAIRE SES-

SIE MET NVIA-VOORZITTER PETER ABELSKAMP, EEN PANELDISCUSSIE WAARIN OOK 

LOUIS VAN DRUNEN (DIRECTEUR MOVIR) EN MARCEL MOONS (DIRECTEUR ZAKELIJK BIJ 

DE GOUDSE) AANSCHOVEN EN TWEE VERDIEPINGSWORKSHOPS VERZORGD DOOR ASTRID 

BLAAUW (MEDISCH ADVISEUR BIJ MOVIR) EN JAAP VISSER (PRODUCTSPECIALIST INKO-

MEN COLLECTIEF BIJ DE GOUDSE). “INKOMENSADVIES IS EEN INGEWIKKELD EN BOEIEND 

VAK. JUIST BIJ DERGELIJKE ZEER COMPLEXE MATERIE KUNNEN ADVISEURS HUN MEER-

WAARDE BEWIJZEN.”
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‘Inkomensadviseur 
is keihard
nodig’

VAN WERKNEMERSVERZEKERINGEN 

NAAR INKOMENSOPLOSSINGEN VOOR 

WERKENDEN. DAT IS DE ONTWIKKELING 

DIE GAANDE IS EN VAN ADVISEURS EEN 

STEEDS BREDERE KIJK VRAAGT, ALDUS 

NVIA-VOORZITTER PETER ABELSKAMP 

OP HET ONLANGS GEHOUDEN EVENT 

INKOMEN VAN VVP IN SAMENWERKING 

MET DE GOUDSE EN MOVIR.

TEKST TOON BERENDSEN, LENNART KIK EN WILLEM 

VREESWIJK |  BEELD RODNEY KERSTEND
e middag bestond uit een plenaire ses-

sie met Abelskamp, een paneldiscussie 

en twee workshops. Deze laatste werden 

verzorgd door de partners Movir en De 

Goudse.  

Aan de paneldiscussie deden mee: Abelskamp. Louis 

van Drunen (directeur Movir) en Marcel Moons (direc-

teur Zakelijk en bestuurslid Verzekeringen en Opera-

ties bij De Goudse). De discussie ging onder meer over 

het borgen van de toegankelijkheid tot de arbeidsonge-

schiktheidsverzekering (aov). Dit is alleen maar belang-

rijker geworden nu er steeds meer zzp’ers bijkomen.

Van Drunen riep de sector op zelf met een oplossing te 

komen. Want op een verplichte verzekering zit volgens 

hem niemand te wachten. “Maar dit is toch zo’n onder-

werp dat een politieke partij zomaar in haar nieuwe 

verkiezingsprogramma kan zetten. Dit risico moeten 

we niet bagatelliseren.”

Moons noemde het belangrijk om het juiste perspectief 

te blijven zien. “Welk probleem lossen we eigenlijk op? 

De helft van de mensen heeft geen behoefte aan een 

aov. Bijvoorbeeld omdat ze geld op de bank hebben of 

omdat hun partner ook werkt en er dus toch inkomen is, 

mocht iemand arbeidsongeschikt worden. Dan is er een 

groep die zo weinig verdient dat er geen verzekerd be-

lang is. En houden we 100.000 of hooguit 200.000 men-

sen over voor wie iets geregeld zou moeten worden.”

Voor die groep zou de financiële sector iets collectiefs 

kunnen optuigen, meende Van Drunen. “Dat is ver-

draaid lastig om vorm te geven zonder in een verplich-

te verzekering te komen. Immers: als iemand de aov-

premie nu te duur vindt, gaat hij ook niet betalen voor 

een vrijwillige verzekering. Een verplichte verzekering 

is in ieder geval niet de oplossing.”

PROVISIEVERBOD

Volgens sommigen heeft het provisieverbod bij aov 

de toegankelijkheid verminderd. Ook Van Drunen en 

Moons vinden dat het verbod een drempel heeft opge-

worpen. Volgens hen blijft het zaak om de consument 

de meerwaarde van een goed advies uit te leggen.

Moons: “De klant is wel bereid 150 euro per uur te be-

talen voor financiële planning, maar nog niet de helft 

daarvan voor aov-advies. Dat klopt niet.”

Van Drunen: “Er moet nog veel uitgelegd worden wat 

advies waard is. Enkele jaren geleden was er nog een 
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Meer dan ooit is er ook behoefte aan zijn kennis. “De in-

komensadviseur is keihard nodig.” Adviseurs moeten 

wel bereid zijn mee te bewegen met de markt, die om 

een steeds bredere kijk vraagt.

Abelskamp, in het dagelijkse leven werkzaam bij Mer-

cer, maakte duidelijk dat het steeds minder gaat om 

werknemersverzekeringen, maar om oplossingen voor 

werkenden. Daaronder natuurlijk de zzp’ers die er dus 

steeds meer komen.

Maar ook de behoefte verandert, nu mensen langer 

moeten doorwerken, niet meer hun hele leven bij één 

baas blijven en vaker thuis werken. “Wat betekent dat 

voor de opbouw van het pensioen zoals wij dat nu ken-

nen? En wat is de impact op het stelsel van sociale ze-

kerheid? Sluiten alle voorzieningen en verzekeringen 

nog wel aan op de behoefte van de klant?” Het waren 

enkele van de vragen die Abelskamp de adviseurs in de 

zaal voorhield om hen te prikkelen na te denken over 

de veranderingen die hij ziet.

Overigens meent Abelskamp dat “op z’n minst een ba-

sisregeling toch wel handig zou zijn”. Een adviseur in 

de zaal zei wel te geloven in het basisinkomen; dan zou 

je veel andere regels kunnen schrappen. Dat lijkt voor-

alsnog een stap te ver, maar dat wet- en regelgeving 

flexibeler moeten om alle veranderingen bij te benen, 

is duidelijk.

Met de samenvoeging per 1 januari 2017 van WGA-

vast en WGA-flex wordt verder invulling gegeven aan 

het hybride stelsel. Een mooi stelsel, vindt Abelskamp. 

Maar het gaat in de nieuwe wereld niet langer alleen 

om verzekeren, of dit nu privaat of publiek is. Steeds 

meer beseffen bedrijven dat de crux is om de WGA-in-

stroom zo klein mogelijk te houden. Verzekeraars maar 

ook adviseurs kunnen op dat punt nog veel meer voor 

bedrijven betekenen dan ze nu al doen.

Het gaat ook niet altijd alleen maar om een geldelijke 

afweging, zei Moons. De verwachting is dat met name 

kleinere bedrijven niet zullen bewegen nu WGA-vast 

en WGA-flex worden samengevoegd. Waarom zou-

den ze ook uit het publieke bestel wíllen? Maar, aldus 

Moons, er kunnen ook andere afwegingen zijn: “Wil de 

werkgever de regie houden, voelt hij zich echt verant-

woordelijk voor zijn personeel?”

MEERWAARDE BEWIJZEN

Uiteindelijk, verwacht Jaap Visser (productspecialist In-

komen Collectief bij De Goudse), zullen vooral de mid-

delgrote en grote ondernemingen in beweging komen. 

Peter Abelskamp: ‘Adviseur 
moet bereid zijn mee te 
bewegen met de markt.’

drempel bij de adviseur zelf om het uit te leggen, maar 

ik denk dat we daar nu wel overheen zijn. Maar als 

branche moeten we nog meer voor het voetlicht bren-

gen dat goed advies geld kost.”

Van Drunen wees erop dat adviseurs bij de evaluatie 

van het provisieverbod volgend jaar hun mening kun-

nen geven. Maar hij noemt het vooral belangrijk om de 

mening van de klant te vragen. “De evaluatie mag geen 

feestje zijn van alleen sector en stakeholders.”

DUBBEL EN DWARS

Een goede inkomensadviseur is zijn geld dubbel en 

dwars waard, gelooft NVIA-voorzitter Peter Abelskamp. 
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In zijn workshop tijdens het VVP Event Inkomen be-

handelde hij in vogelvlucht de nieuwe WGA-spelregels 

en de consequenties voor bedrijven en de adviesprak-

tijk van adviseurs. 

“Inkomensadvies is een ingewikkeld en boeiend vak. 

Juist bij dergelijke zeer complexe materie kunnen advi-

seurs hun meerwaarde bewijzen.”

Visser ging onder meer in op de Wet verbetering hybri-

de markt. Dit wetsvoorstel regelt dat werkgevers die na 

1 juli 2015 het UWV de rug hebben toegekeerd hun pu-

blieke ‘staartlasten’ vanaf 1 januari 2017 niet meer zelf 

hoeven te financieren. Deze lasten worden voortaan uit 

de Werkhervattingskas gefinancierd. Dit betekent voor 

middelgrote en grote werkgevers dat overstappen naar 

verzekeraars interessanter wordt. 

Ook wordt op 1 januari 2017 de invoering van de Wet 

beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid 

vangnetters (BeZaVa) afgerond. Daarmee wordt WGA-

flex toegevoegd aan het hybride stelsel. De werkgever 

betaalt op dit moment voor WGA-flex altijd een gedif-

ferentieerde premie bij het UWV en heeft voor de  

WGA-vast de keuze tussen UWV of eigenrisicodrager-

schap. Straks krijgt hij voor het eerst óók de mogelijk-

heid om voor het volledige risico een eigen oplossing in 

te richten. 

Marcel Moons: ‘Werkgever  
zou eigen regie moeten  

houden.’

Louis van Drunen: ‘Branche 
kan nog beter uitleggen dat 

goed advies geld kost.’
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Jaap Visser: ‘Het gaat om 
mensen die weer aan het werk 

willen, niet om cijfers.’

VOORUIT KIJKEN

“Het UWV blikt terug, verzekeraars kijken vooruit”, al-

dus Visser. “Het UWV baseert de premie op de uitkerin-

gen van twee jaar terug en verzekeraars baseren hun 

premies op de te verwachten toekomstige schade van 

het specifieke bedrijf. Dat maakt het voor middelgrote 

en grote bedrijven met schadegevallen in veel geval-

len aantrekkelijk om over te stappen naar een verzeke-

raar. Maar misschien nog wel belangrijker, bij het UWV 

hebben  werkgevers geen invloed op het reïntegratie-

traject. Het UWV bepaalt wat er gebeurt. Als eigenrisi-

codrager blijven werkgevers verantwoordelijk voor de 

reïntegratie van (ex-) werknemers en bepalen ze met 

ondersteuning van de verzekeraar welk traject het bes-

te kan worden bewandeld. De werkgever betaalt niet 

alleen, maar bepaalt ook.”

Visser wees ook op de twaalfjaarspropositie die ver-

zekeraars graag in de markt zetten. Een totaalpakket 

– dus inclusief verzuimverzekering én Ziektewet-ei-

genrisicoverzekering – biedt volgens Visser veel voor-

delen. “Hoe eerder je kunt ingrijpen, hoe beter je kunt 

voorkomen dat zieke werknemers doorstromen naar 

de WGA. Werkgevers die het hele risico onderbren-

gen bij één verzekeraar, kunnen bovendien vaak reke-

nen op meer re-integratiebudget per werknemer. Bij 

De Goudse kunnen ze daarnaast rekenen op één aan-

spreekpunt gedurende die twaalf jaar, met alle voorde-

len van dien.”

Volgens Visser zal voor werkgevers tot circa 30 man 

personeel het absolute verschil in premie tussen ver-

zekeraars en het UWV minder groot zijn dan het rela-

tief soms lijkt. “De mogelijkheid om invloed te hebben 

op de reïntegratie van (ex-)werknemers en de aange-

boden dienstverlening zullen de keuze van deze groep 

werkgevers vaker bepalen. Voor de grote bedrijven zul-

len de premieverschillen, afhankelijk van hun schade-

verleden, wel aanzienlijk zijn. Met name grote bedrij-

ven met schades zullen vaker kiezen voor het private 

domein. Ook de middengroep van bedrijven van 30 tot 

100 medewerkers zal een gecalculeerde beslissing ma-

ken op basis van de gedifferentieerde premie bij het 

UWV en de premie bij een verzekeraar. Zowel voor mid-

delgroot als groot is het echter belangrijk om in de af-

weging ook mee te nemen dat actieve reïntegratie een 

werkgever helpt om instroom in de WGA te beperken 

en daarmee de hoogte van zijn toekomstige premie bij 

het UWV of een verzekeraar.”

In tegenstelling tot het UWV verwacht Visser dat de 

nieuwe spelregels leiden tot een uitstroom uit het pu-

blieke bestel van middelgrote en grote bedrijven die 

graag hun schadelast achter zich laten. Bedrijven die 

geen schadelast hebben, zullen misschien overwe-

gen terug te keren naar het UWV en kleine bedrijven 

blijven vooral waar ze zitten. “Bedrijven die nu bij het 

UWV zitten en een hoge schadelast hebben, doen er 

goed aan zich door een adviseur te laten adviseren over 

een private verzekering.”

Visser wees er adviseurs op de komende periode scherp 

te blijven. “Laat bestaande relaties met een WGA eigen-

risicoverzekering niet tussen de wal en het schip val-

len. Breng deze relaties in beeld, zie er op toe of deze be-

drijven een verlengingsvoorstel hebben ontvangen van 
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verzekeraars en kijk wanneer de nieuwe garantiever-

klaring vanuit de verzekeraar naar de Belastingdienst 

wordt gestuurd. Wordt deze niet toegestuurd, dan gaat 

een bedrijf immers voor drie jaar terug naar het UWV. 

Vergeet bovendien nooit dat het om mensen gaat. Het 

gaat niet om cijfers, maar om mensen die graag weer 

aan het werk willen. Als we ze daar bij kunnen helpen, 

is dat absolute winst.”

MEDISCHE ACCEPTATIE

Astrid Blaauw, medisch adviseur bij Movir, gaf de deel-

nemers tijdens haar workshop een kijkje in de keuken 

van de medische acceptatie van arbeidsongeschikt-

heidsverzekeringen. 

Een medisch adviseur, zo onderstreepte Blaauw, is 

geen verlengstuk van de verzekeraar maar een onaf-

hankelijke professional. “De medisch adviseur advi-

seert, maar de verzekeraar beslist.” In de praktijk van 

Movir wordt 90 tot 95 procent van de aanvragen geac-

cepteerd onder normale voorwaarden, maar in de ove-

rige gevallen is ‘maatwerk’ noodzakelijk. Dit kan lei-

den tot beperkende voorwaarden, een premietoeslag, 

een beperking van de eindleeftijd of een verlengde 

eigenrisicotermijn. Indien mogelijk krijgt de verzeker-

de een recht op herbeoordeling. “Alleen in het slecht-

ste geval wordt de aanvraag afgewezen. Als het kan 

krijgt iedere kandidaat-verzekerde een aanbod”, aldus 

Blaauw.

Uitgangspunt voor Movir is dat iedereen een zo eerlijk 

mogelijke premie krijgt. Maar niet alle risico’s zijn ver-

zekerbaar. Bij elke aanvraag geeft de medisch adviseur 

een zo goed mogelijk onderbouwd advies. De beoorde-

ling van het risico op arbeidsongeschiktheid is echter 

geen exacte wetenschap. Dat geldt helemaal als het 

gaat om het risico op de langere termijn. 

Bij de beoordeling van het risico op arbeidsongeschikt-

heid gaat het om de combinatie van alle risicofactoren. 

Blaauw: “De kans dat een tandarts met psoriases lang-

durig arbeidsongeschikt raakt, is beduidend kleiner dan 

bij een timmerman met schouderklachten. Een make-

laar met spataderen heeft een grote kans dat hij hier-

van hinder ondervindt in zijn beroep, terwijl een notaris 

met astma een kleine kans heeft op een kleine schade.”

In de praktijk komt het voor dat mensen die door hun 

arts volledig genezen zijn verklaard, toch alleen met be-

perkende voorwaarden worden geaccepteerd. “Dit leidt 

nog wel eens tot onbegrip of boosheid van de kandi-

daat-verzekerde”, aldus Blaauw. “De behandelend spe-

cialist kijkt op een andere manier naar zijn patiënt dan 

wij naar onze kandidaat-verzekerden. De specialist be-

schouwt de patiënt als genezen als hij klachtenvrij is. 

Wij leggen het accent juist op de kans dat er later – op-

nieuw – problemen kunnen ontstaan.”

Blaauw gaf het voorbeeld van kinderen die in hun jeugd 

succesvol zijn behandeld voor kanker. “Vaak kampen 

deze mensen op volwassen leeftijd met ernstige chroni-

sche ziekten als gevolg van de behandeling met chemo-

therapie of bestraling. Uit een recent Amerikaans on-

derzoek blijkt dat dit bij 98 procent van de onderzochte 

patiënten het geval is. Het risico op arbeidsongeschikt-

heid op latere leeftijd is bij deze mensen dus groot.” 

Astrid Blaauw: ‘Makelaar met 
spataderen heeft grote kans 

op kleine schade.’
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Een andere kijk op 
medische acceptatie

VRAAGT U EEN ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSVERZEKERING 

AAN, DAN WIL DE MEDISCH ADVISEUR VAN DE VERZEKE-

RAAR HET MEDISCH HEDEN EN VERLEDEN VAN DE VER-

ZEKERDE WETEN OM DE VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ 

TE KUNNEN ADVISEREN VOORDAT DE VERZEKERING GE-

SLOTEN WORDT. HET IS BELANGRIJK DAT DE VERZEKERDE 

DAARBIJ ALLES VERMELDT. MAAR WAAROM MOET HIJ AL-

LES MELDEN, OOK ALS ZAKEN HEM NIET RELEVANT LIJ-

KEN? EN WAAROM GEEFT EEN VERZEKERAAR SOMS BE-

PERKENDE VOORWAARDEN ALS DE VERZEKERDE GEEN 

KLACHTEN MEER HEEFT ÉN BOVENDIEN DOOR ZIJN ARTS 

VOLLEDIG GENEZEN IS VERKLAARD? 

TEKST JACQUELINE PIETERSEN-BAAS

Om uw klant te kunnen adviseren be-

schikt u als financieel adviseur over 

de benodigde diploma’s en vergunnin-

gen. U kent de wettelijke regelingen, 

de verzekeringstechnische risico’s en u 

kunt de verschillende oplossingen toe-

passen. Maar toch ontbreekt er één on-

derwerp aan al uw opleidingen: de me-

dische beoordeling door verzekeraars. 

Daarom gaf Astrid Blaauw, medisch ad-

viseur bij Movir, tijdens het VVP Event 

Inkomen inzicht in de medische accep-

tatie van arbeidsongeschiktheidsverze-

keringen. 

REGELS, PLICHTEN EN RECHTEN 

Het is goed om te weten dat verzeke-

raars niet zomaar iemand mogen keu-

ren of onderzoeken. Zo gelden er beper-

kingen voor verzekeringen onder een 

bepaald bedrag: de vragengrens. “Bo-

de uitkomst is van de medische beoor-

deling. Dit heet het ‘recht op eerste 

kennisneming’. De kandidaat-verze-

kerde moet bij de aanvraag vermelden 

of hij van dit recht gebruik wil maken;

2. het blokkeringsrecht, waarmee de 

kandidaat-verzekerde kan voorkomen 

dat verdere informatie over zijn medi-

sche situatie met de verzekeraar ge-

deeld wordt. 

Astrid: “Met het recht op eerste kennis-

neming voorkom je een formele afwij-

zing van de aanvraag. De kandidaat-ver-

zekerde kan dan de aanvraag intrekken 

voordat het advies van de medisch advi-

seur aan de verzekeraar wordt gegeven. 

Dit is belangrijk, want verzekeraars vra-

gen altijd of je eerder bent afgewezen 

voor een verzekering. Je kunt die vraag 

dan bij een nieuwe aanvraag naar waar-

heid met ‘nee’ beantwoorden. Op deze 

manier voorkom je dat een eerdere af-

wijzing het oordeel van de volgende ver-

zekeraar zou kunnen beïnvloeden.” 

TOTAALPLAATJE VAN ALLE RISICO’S

Op basis van de gezondheidsverklaring 

en alle verder verkregen medische infor-

matie beoordeelt de medisch adviseur de 

risico’s die de kans op arbeidsongeschikt-

heid verhogen. Deze risico’s zijn onder te 

verdelen in verschillende categorieën:

– aandoeningen die de verzekerde op dit 

moment heeft;

– aandoeningen die de verzekerde in het 

verleden had;

– andere medische risicofactoren, zoals 

erfelijke aandoeningen, cholesterol, 

roken en overgewicht;

– belastbaarheid beroep;

– eerdere arbeidsongeschiktheid.

ven deze grens mag een verzekeraar bij-

voorbeeld vragen stellen over erfelijke 

ziekten van de kandidaat-verzekerde of 

zijn familie. Ook mag de verzekeraar dan 

naar de resultaten van verricht erfelijk-

heidsonderzoek vragen”, voegt Astrid 

hieraan toe. De regels en ‘beperkingen’ 

staan beschreven in de Wet op de medi-

sche keuringen.

Er gelden niet alleen regels voor verze-

keraars, maar ook voor kandidaat-verze-

kerden. Zo hebben zij een ‘mededelings-

plicht’. Dit houdt in dat zij op alle vra-

gen eerlijk en volledig antwoord moeten 

geven. Daarmee voorkomen zij dat zij 

geen uitkering krijgen als zij arbeidson-

geschikt worden. Mensen die zich wil-

len verzekeren hebben ook rechten bij 

de medische beoordeling: 

1. het recht om als eerste te horen wat 
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“Bij de beoordeling van het risico op ar-

beidsongeschiktheid gaat het altijd om 

de combinatie van alle risicofactoren”, 

zegt Astrid. “De kans dat een advocaat 

met knieklachten langdurig arbeidson-

geschikt raakt, is beduidend kleiner dan 

dat dit bij een stratenmaker gebeurt. 

Goede knieën zijn voor een stratenmaker 

immers van essentieel belang om zijn 

beroep te kunnen uitoefenen.”

EEN ANDERE KIJK 

Is een kandidaat-verzekerde voor aan-

doeningen of ziekten door een specialist 

behandeld? Deze specialist kan de kandi-

daat-verzekerde volledig genezen verkla-

ren. Desondanks komt het voor dat een 

verzekerde toch de verzekering met be-

perkende voorwaarden krijgt aangebo-

den of in het slechtste geval de aanvraag 

wordt afgewezen. “Dit wil in de praktijk 

nog wel eens leiden tot onbegrip van de 

kandidaat-verzekerde”, vertelt Astrid. 

“De behandelend specialist kijkt op een 

andere manier naar zijn patiënt dan wij 

naar onze kandidaat-verzekerden. De 

specialist beëindigt de behandeling als 

de patiënt klachtenvrij is en beschouwt 

hem als genezen. Wij leggen het accent 

juist op de kans dat er later –opnieuw – 

problemen kunnen ontstaan.”

Om het verschil te verduidelijken geeft 

Astrid een praktijkvoorbeeld van een 

kandidaat-verzekerde die een hartinfarct 

heeft gehad. “Door het plaatsen van 

stents kan hij weer normaal functione-

ren en is zijn belastbaarheid goed. Maar 

zijn risico op arbeidsongeschiktheid ten 

gevolge van hart- en vaatziekten is wel 

blijvend verhoogd. Als iemand een hart-

infarct heeft gehad, duidt dat op alge-

heel vaatlijden. De lange termijn prog-

nose hiervan is onzeker. Niet alleen is de 

kans op een herhaling van aandoenin-

gen van het hart en de vaten verhoogd, 

ook kunnen door vaatlijden allerlei ande-

re (diffuse) klachten ontstaan zoals moe-

heid, verminderde energie en problemen 

met het geheugen.” 

Een medisch specialist zal bij de beoorde-

ling of iemand is genezen geen rekening 

houden met de eventuele latere compli-

caties van een behandeling. Astrid: “Een 

zeer hoog percentage patiënten dat als 

kind succesvol is behandeld voor kanker 

kampt op volwassen leeftijd met één of 

meer, vaak ernstige, chronische ziekten 

ten gevolge van de behandeling met bij-

voorbeeld chemotherapie en bestraling. 

Denk daarbij aan hartafwijkingen en 

longproblemen. Uit een onderzoek dat 

The Journal of the American Medical As-

sociation (JAMA) publiceerde blijkt dat bij 

ruim 98 procent van de onderzochte pa-

tiënten het geval. Het risico op arbeidson-

geschiktheid op latere leeftijd is bij deze 

mensen dus groot.”

HET ADVIES

Een verzekeraar is vrij om zijn eigen ac-

ceptatiebeleid te bepalen. Astrid: “Mo-

vir bepaalt welk risico ze wil accepte-

ren. Zij heeft haar verzekeringstarieven 

gebaseerd op een gemiddelde kans op 

arbeidsongeschiktheid. Om kandidaat-

verzekerden toch een arbeidsongeschikt-

heidsverzekering te kunnen laten slui-

ten, adviseert de medisch adviseur bij 

een hoger dan gemiddeld risico beper-

kende voorwaarden. Dat kan een pre-

mietoeslag, verkorte looptijd of uitslui-

ting zijn. De verzekerde ontvangt dan 

geen uitkering als hij arbeidsongeschikt 

wordt ten gevolge van de uitgesloten 

aandoening. Verwachten wij dat de ver-

hoogde kans op arbeidsongeschiktheid 

in de toekomst kan verminderen, dan is 

een herbeoordeling mogelijk.” 

Is het risico té hoog, dan zal een medisch 

adviseur de verzekeraar adviseren om de 

aangevraagde verzekering niet aan te 

bieden. Het is goed om te weten dat er 

voor kandidaat-verzekerden van wie de 

aanvraag wordt afgewezen een vangnet-

verzekering bestaat, mits zij de aanvraag 

hiervoor indienen binnen 15 maanden na 

de start als zelfstandig ondernemer. 

Astrid Blaauw:  
‘Na een hartinfarct 

blijft het risico 
op arbeids-

ongeschiktheid 
groot.’ Tips voor invullen 

gezondheidsverklaring
Heeft uw relatie moeite met het invul-

len van de gezondheidsverklaring? De 

volgende tips maken het makkelijker:

 Lees voor het invullen van de ge-

zondheidsverklaring de toelichting 

goed door.

 De huisarts kan een uitdraai van het 

medisch journaal verstrekken, een 

handige geheugensteun bij het in-

vullen van de gezondheidsverkla-

ring.

 Bij twijfel kunnen de medisch advi-

seurs van Movir de persoonlijke si-

tuatie ook telefonisch doorspreken 

en vragen van kandidaat-verzeker-

den over het invullen van de ge-

zondheidsverklaring beantwoorden.
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Peter Abelskamp: ‘Bedrijven 
meest gebaat bij beperken 

instroom.’
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“IK DAAG INKOMENSADVISEURS WEL EENS UIT 

OM DE OPLEIDING ARBEIDS- EN ORGANISATIE-

PSYCHOLOGIE TE VOLGEN.” MET DEZE 

UITSPRAAK VAT NVIA-VOORZITTER PE-

TER ABELSKAMP DE VERANDERDE ROL 

VAN DE INKOMENSADVISEUR TREF-

FEND SAMEN. “DE INKOMENSADVI-

SEUR ONTWIKKELT ZICH VAN TUSSENPERSOON 

IN VERZEKERINGEN NAAR ECHTE ADVISEUR, 

DIE SNAPT DAT WERKEN AN SICH VERANDERT.”

TEKST TOON BERENDSEN |  BEELD RODNEY KERSTEN

Rol inkomens- 
adviseur 
verandert

A
belskamp, in het dagelijkse leven Busi-

ness Leader Health&Workforce Risk 

Management Netherlands bij Mercer: 

“We hebben het nu steeds over duur-

zame inzetbaarheid van medewerkers. 

Maar wat betekent dit nou precies? 

Duurzaam inzetbaar houdt in dat mensen fit en gemo-

tiveerd genoeg blijven om langer te kunnen doorwer-

ken, nu de AOW-leeftijd opschuift. Pak de statistieken 

erbij en je ziet dat ouderen niet vaker, maar gemiddeld 

wel langer ziek zijn. En de WIA-instroom verdubbelt 

vanaf 55 jaar, afgezet tegen de instroom op 40-jarige 

leeftijd. Dat is niet erg, maar dit soort data zijn de basis 

van een meer adviserende rol.

“Ik spreek zelf geregeld vijftigers die het idee hebben dat 

ze fulltime aan de slag moeten blijven tot hun 68ste of 

misschien nog wel langer. Niet zelden blijkt echter dat 

ze het financieel niet meer nodig hebben om fulltime te 

werken. Ik ken mensen die er tegen deze achtergrond 

voor hebben gekozen een dag minder te gaan werken 

en die daar heel blij mee zijn. En dus hun pensioen heus 

wel gaan halen, ook al schuift dat een paar jaar op.

“Duurzaam inzetbaar zijn, betekent dat niet ook een 

stukje eigen verantwoordelijkheid van werknemers? 

Ik stel wel eens de vraag: stel dat het bedrijf waar je 

werkt morgen failliet gaat, welke kans heb jij dan op de 

arbeidsmarkt van nu? Wanneer heb jij voor het laatst 

een cursus gevolgd? Natuurlijk moeten werkgevers 

hun medewerkers faciliteren, maar het is ook belang-

rijk dat werknemers inzien dat ze zelf keuzes maken.”

Dit laatste is des te belangrijker omdat het werken in 

Nederland op zich verandert. Kijk naar het explosief 

groeiende aantal zzp’ers. Op zich is een zzp’er voor een 

bedrijf dat met hem samenwerkt geen ziekte- of ar-

beidsongeschiktheidsrisico. Maar er ontstaan weer an-

dere vraagstukken.

FLEX ALS NIEUWE NORM

Abelskamp: “Flex wordt steeds meer de norm. Maar hoe 

zorg je nou dat ze hart voor je zaak hebben? De binding 

is doorgaans veel minder. Passen benefits zoals we ze 

kennen nog wel bij deze ontwikkeling? Moet je nog wel 

een uitgebreide pensioenregeling met een eigen pensi-

oenfonds met verplichte deelname willen hebben?

“In onze gesprekken met werkgevers merken we dat 

steeds meer bedrijven en organisaties inzien dat er een 

andere aanpak nodig is. In essentie komt het er op neer 

dat steeds meer bedrijven begrijpen dat ze hun pro-

ductiviteit kunnen verhogen door het zo laag mogelijk 

houden van de instroom in de WIA. Natuurlijk ook om-

dat ze dan het voordeligst uit zijn, maar ook omdat het 

goed is voor hun bedrijfscontinuïteit.

“Maar we moeten als inkomensadviseurs zeker nog 

wel aan de weg timmeren. Iedere werkgever die je 

het vraagt, vindt het belangrijk om goed voor zijn per-

soneel te zorgen. Maar als je doorvraagt: wat doe je 

dan precies voor je mensen, dan blijft het nog te vaak 

stil. En je merkt toch dat werkgevers gewend zijn aan 
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de tussenpersoon die binnenstapt om een verzekering 

te verkopen. Dat beeld ijlt na. Het is dus heel belang-

rijk je verhaal op te bouwen rond de klant in plaats van 

rond verzekeringen. Misschien heeft de werkgever die 

verzekeringen wel nodig, maar ze vormen dan hooguit 

nog het sluitstuk.” De 12-jaarspropositie bij werkgevers 

aanprijzen alleen maar vanuit provisiemotief, is dan 

ook iets wat echt niet meer bij deze tijd past.

SAMENVOEGING

Adviseurs kunnen hun toegevoegde waarde momen-

teel natuurlijk uitstekend bewijzen. Per 1 januari wor-

den WGA-vast en WGA-flex immers samengevoegd. 

Grote vraag voor werkgevers: is het interessant om in 

dit verband eigen-risicodrager te blijven of te worden?

Volgens Abelskamp speelt de vraag vooral bij grotere 

ondernemingen. “Bij Mercer zeggen we tegen bedrij-

ven tot 30 werknemers: waarom zou je niet in het pu-

blieke stelsel willen blijven? Voor de hele grote bedrij-

ven is publiek of privaat een ander issue; zij zijn prima 

in staat het risico zelf te dragen, mits ze zeker weten 

dat ze grip hebben op hun verzuim en instroom. Dan 

willen ze eigenlijk zo min mogelijk verzekeren. Onze 

indruk is dat een derde van de werkgevers het vraag-

stuk heeft opgepakt, maar dat twee derde er nog niet 

echt mee bezig is of nog onbewust is. Dat verbaast ons, 

want het gaat om veel geld.”

VERBETERD

Is Nederland nu uiteindelijk beter af gebleken met al 

die veranderingen in de sociale zekerheid? Abelskamp 

vindt van wel. “Het is ooit begonnen bij Lubbers, die zei 

‘Nederland is ziek’. We waren het normaal gaan vinden 

dat zoveel mensen niet deelnamen aan het arbeidspro-

ces. Ondertussen waren samenleving en werkgevers er 

heel veel geld aan kwijt. Het verslechterde onze interna-

tionale concurrentiepositie. Gevolg: minder productie, 

meer werklozen. Dankzij alle ingrepen is dit sterk ver-

beterd. Dat zonder dat de rechten van werknemers echt 

zijn aangetast. En natuurlijk hebben werkgevers finan-

Trots op wat met NVIA is bereikt
Voorzitter Peter Abelskamp is trots op wat de Neder-

landse Vereniging Inkomen Adviseurs (NVIA) sinds de 

oprichting in 2014 heeft bereikt. “We staan goed op de 

radar van ministerie, Verbond van Verzekeraars en an-

dere stakeholders. Wij hebben input geleverd op een 

aantal belangrijke dossiers. Dat de balans terugkeert 

tussen privaat en publiek, is bijvoorbeeld mede te dan-

ken aan een doorslaggevend gesprek dat een van onze 

leden op het ministerie heeft gevoerd”, zegt Abels-

kamp. De NVIA komt vanuit haar expertise ook pro-

actief met oplossingsrichtingen. Zo werd tijdens een 

bijeenkomst die de vereniging op 26 mei jongstleden 

hield, een alternatief plan gepresenteerd voor de pro-

blematiek van twee jaar doorbetaling bij ziekte.

Terwijl de NVIA succesvol is met de belangenbeharti-

ging, blijft het aantal leden achter. Een van de speer-

punten voor de komende tijd is dan ook ledengroei. Mo-

menteel telt de NVIA honderd leden. Het aantal leden 

groeit inmiddels door een toenemend aantal bedrijfs-

lidmaatschappen. Verdere groei wil de vereniging door 

nog meer zichtbaar te zijn als standsorganisatie en door 

meer bijeenkomsten en seminars te organiseren. De 

NVIA wil leden nog meer helpen Permanent Actueel te 

zijn. Abelskamp: “Accountants bijvoorbeeld hebben een 

PE-systeem. Inkomensadviseurs hebben dit niet. Wij 

zijn bezig een systeem op te zetten.”

De NVIA zal zich nadrukkelijk niet ontwikkelen tot oplei-

dingsinstituut. “Wij zien het als onze taak eisen te ob-

jectiveren en het niveau te bewaken.” Dit niveau is dui-

delijk bovenwettelijk. “Uiteindelijk hopen we dat alle 

adviseurs gaan voor het Register Inkomensadviseurs”, 

zegt Abelskamp. Deze erkenningsregeling werd in 2015 

opengesteld door de SAR, met input van de NVIA. Mo-

menteel zijn er twaalf adviseurs erkend. Het Register In-

komensadviseurs (RIA) laat volgens Abelskamp zien dat 

de sector niet altijd de wetgever nodig heeft om zaken 

af te dwingen. “Het is cruciaal dat wij als sector laten 

zien dat wij kwaliteit zelf kunnen borgen.”

‘Het is heel belangrijk je 
verhaal op te bouwen 
rond de klant in plaats 
van rond verzekeringen’

cieel belang bij het beperken van de instroom. Maar ik 

geloof dat werkgevers ook meer oprechte belangstelling 

hebben voor het welzijn van hun werknemers.

“Daar ligt ook onze toekomst als inkomensadviseur. En 

ga nou niet zeggen: mkb-bedrijven zijn te klein om hun 

medewerkers te helpen gezond en fit te blijven. Wees 

creatief, dan kun je heus wel iets bedenken om ook 

deze bedrijven te helpen de instroom aanvaardbaar te 

houden.” 


