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Agenda 

•  Hoe zijn we hier beland? 
•  Welk probleem willen we oplossen? 
•  Weging NVIA scenario 
•  Oplossingsrichting Verbond 
•  Waar gaan we naartoe (en wat betekent dat 

voor de inkomensadviseur)?  
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Hoe zijn we hier beland? 

Maatschappelijke impact regeerakkoord: 
•  Het kost structureel 365 miljoen (min +- 150/200 

miljoen aan verzekeringspremie) 

•  Werkgevers houden 2 jaar verantwoordelijkheden en 
krijgen mogelijk eerder te maken met het UWV 

•  Werknemers bij kleine werkgevers hebben een 
grotere kans om aan de WIA poort te geraken 

•  Het voorstel leidt niet tot een toename van het aantal 
vaste contracten 

•  Het stelsel van sociale zekerheid wordt nog 
complexer 
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Hoe zijn we hier beland? 
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Telegraaf, 10 maart 2018 
 
‘Voer een standaardpolis in 
analoog aan de zorgverzekering 
met een doorsneepremie voor 
werkgevers’ 
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Het vast contract verliest al jaren aan populariteit  
 

Welk probleem willen we oplossen? 
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De arbeidsmarkt groeit uit elkaar 



Welk probleem willen we oplossen? 

Arbeidsmarkt en sociale zekerheid groeien uit 
elkaar 
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Welk probleem willen we oplossen? 

•  FNV: ‘het vast contract moet weer de 
standaard worden voor iedere werknemer’ 

•  VNO/MKB-NL: ‘de sociale zekerheid moet de 
arbeidsmarkt volgen en niet andersom’ 

Waar zit het gedeelde belang? 
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Welk probleem willen we oplossen? 
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FNV/
CNV 

VNO/ 
MKB-nl 

Waar zit het gedeelde belang? 

Verminder het ‘gedoe’ voor werkgevers met instandhouding van 
huidige arbeidsrechtelijke verhoudingen (en met wat meer 
verantwoordelijkheid voor de werknemer voor werkhervatting) 



Weging NVIA voorstel 

+   Minder complexiteit met helder keuze voor   
werkgevers 
+   Meer grip/sturing voor uitvoerders  
-  Geen draagvlak voor handhaven 10 jaar 

WGA 
-  Deur wordt opengezet voor inkorting 

ontslagverbod (geen draagvlak bij 
vakbeweging) 

-  Private keuring bij WGA reputatiegevoelig en 
complex in de uitvoering 
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Oplossingsrichting van het Verbond 
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•  Maak een onderscheid tussen taakverantwoordelijkheid voor 
de werkgever en procesverantwoordelijkheden;  

•  En maak het voor de werkgever mogelijk om die 
procesverantwoordelijkheden over te dragen naar een derde 
partij; 

•  Invulling kan onder meer via versterking van de positie van de 
casemanager; 

•  Verzuimverzekeraars kunnen dan met dienstverlening een 
‘herstelverzekering’ ontwikkelen 

Daarnaast: 
•  Vergroot de transparantie aan de kant van het UWV. 
•  Verbeter de effectiviteit van tweede spoor re-integratie. 
•  Vergroot het ‘eigenaarschap’ van de werknemer voor zijn of 

haar werkhervatting. 



Maar waar gaan we naartoe? 
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Scenario analyse de Argumentenfabriek voor het Verbond, 2016  
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Scenario analyse de Argumentenfabriek voor het Verbond, 2016  



Wat betekent dit voor de adviseur? 
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