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Update op de toekenningsbeslissing Ziektewet 
In onze vorige nieuwsbrief hebben wij uitgebreid stilgestaan bij de financiële risico’s en de noodzaak om de 

toekenningsbeslissing Ziektewet goed te controleren.  

 

Het blijkt dat de verzending van de brieven door het UWV slechts mondjesmaat op gang komt. Afgelopen 

vrijdag ontvingen wij de eerste berichten van werkgevers die een brief hadden ontvangen. Het is dus zeer goed 

mogelijk dat u de brief in de zomerperiode gaat ontvangen. Sluit u het bedrijf gedurende de vakantie of is er 

een beperkte bezetting? Zorg ervoor dat men op de hoogte is dat deze brief binnen gaat komen. U heeft 

slechts 4 weken na ontvangst van de brief de mogelijkheid te reageren. Het kan een kostbare aangelegenheid 

worden indien er door de zomervakantie geen actie wordt ondernomen.  

 

Controle en een juist bezwaar indienen is specialistenwerk. Wij bieden u de oplossing aan door deze 

werkzaamheden uit handen te nemen. Wij controleren de beschikking op alle relevante punten. Indien één of 

meerdere controlepunten afwijken van uw eigen administratie dan vragen wij de bijbehorende beslissing(en) 

op bij het UWV. Deze beslissingen worden door ons gecontroleerd of ze wettelijk en medisch correct zijn 

verlopen. Indien wij onvolkomenheden vinden, maken wij namens u bezwaar op de toekenningsbeslissing.  

 

 

Loonsancties voorkomen. 
Als een werknemer 104 weken arbeidsongeschikt is geweest heeft u als werkgever in principe geen 

loondoorbetalingsplicht meer. Uw werknemer heeft rond de 90st week een verzoek ingediend voor een WIA 

uitkering bij het UWV en u heeft hiervoor het re-integratieverslag naar het UWV toegezonden.  

Uit de cijfers van het UWV blijkt dat in toenemende mate de werkgever een loonsanctie opgelegd krijgt omdat 

het UWV van mening is dat er onvoldoende inspanning door de werkgever is uitgevoerd. In 2012 zijn 25% van 

de re-integratieverslagen afgekeurd en het UWV verwacht in 2013 35% van de re-integratieverslagen af te 

keuren.  

 

Voor een werkgever heeft dit forse financiële consequenties; minimaal 70% van het loon dient maximaal één 

jaar doorbetaald te worden (wat een eventuele verzuimverzekering niet vergoed) en de geconstateerde fouten 

dienen gerepareerd te worden.  

 

Een kritische blik van een expert kan veel schade voorkomen. Door het verzuimdossier rond week 70 grondig te 

analyseren kunnen wij beoordelen of uw dossier aan de door het UWV gestelde eisen voldoet. Indien dit niet 

het geval is dan helpen wij u in het oplossen van de geconstateerde gebreken. Heeft u een loonsanctie 

ontvangen? Wij onderzoeken of deze terecht is en helpen u in het verkorten ervan.  

 

 

Wat nooit te doen bij een ziekmelding vanwege een arbeidsconflict 
In de praktijk blijkt dat arbeidsconflicten regelmatig uit de hand lopen en vervolgens leiden tot langdurig 

ziekteverzuim. Een arbeidsconflict is medisch gezien geen verzuim maar een inadequate aanpak kan wel 

resulteren in langdurig verzuim, omdat dan de fysieke en psychische klachten op gaan spelen.  

Meldt een werknemer zich na een ruzie ziek, dan doet u er verstandig aan om de ziekmelding niet klakkeloos te 

accepteren. Blijkt bij het doorvragen dat de werknemer niets wil zeggen, dan is het van belang om de 

ziekmelding niet te accepteren, maar aan te geven dat deze beoordeling enkel door de arts gedaan kan 

worden. Blijkt het inderdaad om een conflict te gaan dan dienen partijen zo snel mogelijk om de tafel te gaan 

zitten, eventueel met een onafhankelijke mediator.  

Wordt het conflict niet opgelost, dan rest vaak niets anders dan een einde te maken aan de 

arbeidsovereenkomst vanwege verstoorde arbeidsverhoudingen. Deze weg kan niet bewandeld worden indien 

er (ook) sprake is van ziekteverzuim omdat dan het ontslagverbod van toepassing is.  
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Praktijkvoorbeeld 

Kort geleden werd onze hulp hiervoor

een vervelend afgelopen functioneringsgesprek. 

ingeschakeld en hebben wij duidelijk aangegeven wat de achterliggende redenen waren voor de ziekmelding

Tevens hebben wij expliciet de vraag gesteld of er sp

van de arts bleek het hier inderdaad om 

Door snel optreden van de werkgever en de bedrijfsarts zijn we tot een snelle oplossing gekomen

(verzuim)kosten minimaal zijn gebleven

 

 

Verzuimanalyses en inzicht in de kosten van verzuim
De diversiteit van verzuimkosten is enorm. Ze kunnen dan ook op de meest uiteenlopende manieren in kaart 

worden gebracht. De meest traditionele manie

te relateren aan de jaarloonsom. Dus een verzuimpercentage van bijvoorbeeld 3% maal de jaarloonsom zijn de 

verzuimkosten in Euro’s. dit geeft echter een volkomen verkeerd beeld indien de verzuim

veroorzaakt worden door de koffiedames, maar door een aantal managers met een hoog salaris! 

arbodienst verzuim in kalenderdagen i.p.v. werkdagen dan is de kans groot dat het verzuimpercentage 

verkeerd beeld geeft. Een ziekmelding 

een verschil van 66,66% in de kosten. 

Nu verzuim en arbeidsongeschiktheid in toenemende mate een issue worden voor de financiële kant van een 

bedrijf of organisatie is het ook logisch 

Om gericht te kunnen werken aan het reduceren van de verzuimlasten is het 

verkrijgen in de huidige en de te verwachten kosten. 

 

 

 

Inzicht in deze hoofdgroepen levert de basis op om uw verzuimbeleid en protocol vorm te geven. Deze 

informatie maakt het daarnaast mogelijk om 

beheersbaar maken, reduceren en voorkomen waarbij voortijdig duidelijkheid is over de return on investment.

 

 

Wilt u meer informatie ontvangen over één van deze onderwerpen en de oplossingen die wij kunnen

U kunt ons bereiken op 085-877 14 65  of per mail 

 

 

 

Aan of afmelden van deze nieuwsbrief kan via 

•verzuimduur

•verzuimfrequentie

•per afdeling / functiegroep / bedrijfsonderdeel

Directe 
loonkosten

•vervangingskosten

•kwaliteitsverlies

•productieverlies

indirecte 
loonkosten

•Mogelijke sanctiekosten

•WGA kosten

•BeZaVa kosten

uitgestelde 
loonkosten

 

 

 

rvoor gevraagd door een werkgever. Een werknemer had zich ziek gemeld na 

vervelend afgelopen functioneringsgesprek. Na overleg met de werkgever hebben wij de bedrijfsarts 

wij duidelijk aangegeven wat de achterliggende redenen waren voor de ziekmelding

expliciet de vraag gesteld of er sprake was van een arbeidsconflict. Uit de terugkoppeling 

het hier inderdaad om een arbeidsconflict te gaan zonder verdere medische beperkingen. 

Door snel optreden van de werkgever en de bedrijfsarts zijn we tot een snelle oplossing gekomen

zijn gebleven. 

Verzuimanalyses en inzicht in de kosten van verzuim 
De diversiteit van verzuimkosten is enorm. Ze kunnen dan ook op de meest uiteenlopende manieren in kaart 

worden gebracht. De meest traditionele manier is dat de kosten worden berekend door het verzuimpercentage 

te relateren aan de jaarloonsom. Dus een verzuimpercentage van bijvoorbeeld 3% maal de jaarloonsom zijn de 

verzuimkosten in Euro’s. dit geeft echter een volkomen verkeerd beeld indien de verzuim

veroorzaakt worden door de koffiedames, maar door een aantal managers met een hoog salaris! 

arbodienst verzuim in kalenderdagen i.p.v. werkdagen dan is de kans groot dat het verzuimpercentage 

ziekmelding van vrijdag t/m zondag of van maandag t/m woensdag geeft namelijk 

een verschil van 66,66% in de kosten.  

Nu verzuim en arbeidsongeschiktheid in toenemende mate een issue worden voor de financiële kant van een 

ook logisch om verzuim vanuit een bedrijfseconomische visie 

Om gericht te kunnen werken aan het reduceren van de verzuimlasten is het dus van belang meer inzicht te 

verkrijgen in de huidige en de te verwachten kosten. Er zijn daarvoor drie hoofdgroepen 

 

levert de basis op om uw verzuimbeleid en protocol vorm te geven. Deze 

informatie maakt het daarnaast mogelijk om gericht projecten uit te voeren die de financiële risico’s 

beheersbaar maken, reduceren en voorkomen waarbij voortijdig duidelijkheid is over de return on investment.

Wilt u meer informatie ontvangen over één van deze onderwerpen en de oplossingen die wij kunnen

877 14 65  of per mail consulting@convalsense.nl  

Aan of afmelden van deze nieuwsbrief kan via nieuwsbrief@convalsense.nl  

verzuimduur

verzuimfrequentie

per afdeling / functiegroep / bedrijfsonderdeel

vervangingskosten

kwaliteitsverlies

productieverlies

Mogelijke sanctiekosten

WGA kosten

BeZaVa kosten

en werknemer had zich ziek gemeld na 

hebben wij de bedrijfsarts 

wij duidelijk aangegeven wat de achterliggende redenen waren voor de ziekmelding. 

rake was van een arbeidsconflict. Uit de terugkoppeling 

verdere medische beperkingen. 

Door snel optreden van de werkgever en de bedrijfsarts zijn we tot een snelle oplossing gekomen waardoor de 

De diversiteit van verzuimkosten is enorm. Ze kunnen dan ook op de meest uiteenlopende manieren in kaart 

r is dat de kosten worden berekend door het verzuimpercentage 

te relateren aan de jaarloonsom. Dus een verzuimpercentage van bijvoorbeeld 3% maal de jaarloonsom zijn de 

verzuimkosten in Euro’s. dit geeft echter een volkomen verkeerd beeld indien de verzuimdagen niet 

veroorzaakt worden door de koffiedames, maar door een aantal managers met een hoog salaris! Noteert uw 

arbodienst verzuim in kalenderdagen i.p.v. werkdagen dan is de kans groot dat het verzuimpercentage een 

of van maandag t/m woensdag geeft namelijk 

Nu verzuim en arbeidsongeschiktheid in toenemende mate een issue worden voor de financiële kant van een 

visie te gaan managen.  

van belang meer inzicht te 

te onderscheiden: 

levert de basis op om uw verzuimbeleid en protocol vorm te geven. Deze 

projecten uit te voeren die de financiële risico’s 

beheersbaar maken, reduceren en voorkomen waarbij voortijdig duidelijkheid is over de return on investment. 

Wilt u meer informatie ontvangen over één van deze onderwerpen en de oplossingen die wij kunnen bieden? 


