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Den Haag, 30 maart 2006

Met deze brief doe ik u, in overeenstemming met het wettelijke voor-
schrift, een verslag toekomen over de werking van de Wet Verbetering
Poortwachter (Wvp) in de praktijk.
Deze brief gaat vergezeld van een overkoepelend evaluatieonderzoek naar
de werking van de Wvp1.

De stuurgroep verbetering poortwachter, waarin alle partijen uit de prak-
tijk vertegenwoordigd zijn, kan zich vinden in het beeld dat het evaluatie-
onderzoek van de werking van de Wvp schetst. De stuurgroep is in de
gelegenheid gesteld commentaar te leveren op het evaluatieonderzoek;
dit commentaar is in het onderzoek verwerkt.

Deze brief bevat op basis van het verrichte evaluatie-onderzoek de
beleidsmatige conclusies over de werking van de Wvp en is als volgt
opgebouwd. Eerst wordt het doel van de Wvp geschetst. Daarna worden
de conclusies van het evaluatieonderzoek weergegeven. Tot slot volgen
de beleidsmatige conclusies die ik naar aanleiding van het onderzoek trek.

Doel van de Wvp

De Wvp is op 1 april 2002 in werking getreden. Doel van de Wvp is om
een actieve en doelgerichte aanpak van verzuimbegeleiding, reïntegratie
en werkhervatting te bevorderen en langdurig ziekteverzuim in de eerste
twee ziektejaren te voorkomen, en daarmee de instroom in de arbeids-
ongeschiktheidsregeling te beperken.
De primaire verantwoordelijkheid voor verzuimbegeleiding, reïntegratie
en werkhervatting ligt in de eerste twee ziektejaren bij werkgevers en
werknemers. Zij laten zich hierbij ondersteunen door bedrijfsartsen en
andere professionals, voor zover zij dit noodzakelijk en wenselijk achten.
De verantwoordelijkheid van werkgever en werknemer voor reïntegratie is
niet vrijblijvend. De wet bevat een aantal reïntegratieverplichtingen voor
werkgever en werknemer en een aantal instrumenten om elkaar op nako-
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ming van deze verplichtingen aan te spreken. Voorts wordt deze aanpak
ondersteund door een aantal prikkels, zoals de plicht van de werkgever
om bij ziekte het loon door te betalen en diens bevoegdheid tot sanctio-
neren als de werknemer weigert aan de reïntegratie mee te werken.
Een effectieve aanpak wordt voorts ondersteund door de regeling proces-
gang eerste en tweede ziektejaar. De processtappen, die daarin zijn neer-
gelegd, zijn gericht op meer reïntegratie-inspanningen van werkgever en
werknemer, waarbij het resultaat voorop staat: een betere begeleiding
door de bedrijfsarts, en een effectievere samenwerking tussen partijen. De
regeling markeert een aantal essentiële processtappen voor een effectieve
aanpak van verzuim en reïntegratie.
Wanneer aan het eind van de eerste twee ziektejaren een aanvraag voor
een arbeidsongeschiktheidsuitkering wordt ingediend beoordeelt het
UWV of werkgever en werknemer voldoende reïntegratie-inspanningen
hebben verricht (zgn. poortwachterstoets). Wanneer er onvoldoende
reïntegratie-inspanningen zijn verricht, legt het UWV een sanctie op aan
de werkgever c.q. de werknemer, indien de tekortkomingen aan de werk-
gever respectievelijk de werknemer zijn toe te rekenen.
Naast deze toetsende rol achteraf kan het UWV tijdens de ziekteperiode op
verzoek van de werkgever of werknemer een deskundigenoordeel geven
over het bestaan van ongeschiktheid tot werken, de aanwezigheid van
passende arbeid of de adequaatheid van reïntegratie-inspanningen.

Conclusies van het onderzoek

Over de Wvp zijn de afgelopen jaren veel studies, rapporten en statis-
tieken uitgebracht. Het uitgevoerde evaluatieonderzoek naar de werking
van de Wvp bevat een analyse op basis van het omvangrijke gepubli-
ceerde materiaal. Het onderzoek is voorts gebaseerd op nog niet gepubli-
ceerde studies onder zieke werknemers met een werkgever en onder
werknemers zonder werkgever (zgn. vangnetters). Deze studies die in
opdracht van mijn ministerie ten behoeve van deze evaluatie zijn verricht,
worden als bijlage meegezonden. Omdat het achterliggende materiaal
alleen betrekking heeft op het eerste ziektejaar is de reikwijdte van dit
evaluatieonderzoek daartoe beperkt.1

Het evaluatie-onderzoek schetst de ontwikkelingen in het ziekteverzuim en
de WAO-instroom sinds de invoering van de Wvp. Voorts geeft het onder-
zoek een beeld van de ontwikkelingen in de reïntegratie-inspanningen van
de diverse partijen, in de samenwerking tussen de partijen en met betrek-
king tot de processen in de ziekteperiode.

Het evaluatie-onderzoek wijst uit dat inderdaad substantiële volume-
effecten op ziekteverzuim en WAO-instroom zijn bereikt sinds de invoering
van de Wvp. Geconstateerd wordt dat de winst in verzuimdaling vooral is
opgetreden bij het langdurig verzuim. Hoewel de precieze mate waarin de
Wvp heeft bijgedragen aan de daling van de WAO-instroom niet nauw-
keurig is vast te stellen, is het volgens het onderzoek evident dat de Wvp
hieraan in positieve zin heeft bijgedragen.
Een succesfactor daarbij is de inbedding van de Wvp in het bredere
beleid: de Wvp past naadloos bij de beleidsinzet naar meer activering in
de sociale zekerheid en een primaire rol daarbij voor werkgevers en werk-
nemers in de arbeidsorganisatie.
Een andere succesfactor die heeft geleid tot een beperking van de
instroom in de WAO wordt gevormd door twee specifieke Wvp-instru-
menten: allereerst de mogelijkheid voor werkgevers en werknemers om
een verlenging van de loondoorbetalingsperiode te vragen en in de
tweede plaats doordat in de meeste gevallen waarin een loonsanctie aan
de werkgever is opgelegd het later niet tot een hernieuwde aanvraag voor
een arbeidsongeschiktheidsuitkering komt.

1 De verlenging van de loondoorbetalings-
periode kreeg zijn materiële werking eerst op
1 januari 2005, zodat over de resultaten
daarvan nog geen onderzoek beschikbaar is,
waaruit een beeld kan worden afgeleid.
Voorzien wordt dat een evaluatie van die wet
vóór 1 januari 2007 naar uw Kamer zal gaan.
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De verankering van de Wvp in het veld door middel van de stuurgroep
verbetering poortwachter blijkt ook een succesfactor te zijn. Het onderzoek
geeft aan dat de stuurgroep veel activiteiten heeft ontplooid om de
werking van de Wvp in de praktijk goed te laten verlopen en het maat-
schappelijk draagvlak voor de Wvp heeft vergroot.

Het evaluatie-onderzoek wijst uit dat de inspanningen in het eerste ziekte-
jaar sinds de periode vóór de Wvp aanwijsbaar zijn toegenomen. Werkne-
mers hervatten het werk sneller sinds de Wvp. Met name de inspanningen
van de werkgever en de bedrijfsarts zijn aanwijsbaar toegenomen. Ook
wordt een intensievere samenwerking tussen bedrijfsartsen en werkge-
vers gemeld.
De processtappen volgens de regeling procesgang blijken in veel gevallen
te worden gevolgd.
Het evaluatie-onderzoek signaleert dat door de Wvp eerder zicht ontstaat
op onderliggende arbeidsconflicten tussen werkgever en werknemer dan
in de tijd vóór de Wvp en dat het aan werkgever en werknemer is om
hierin een constructieve aanpak te kiezen.
Het deskundigenoordeel wordt sinds de invoering van de Wvp vaker
toegepast. Voorts zijn sinds de invoering van de Wvp nieuwe soorten
deskundigenoordeel ingevoerd.

Voorts geeft het evaluatieonderzoek aan dat een aantal bezwaren die vóór
de invoering nog tegen de Wvp zijn geuit inmiddels is vervallen. De
verantwoordelijkheidsverdeling is duidelijk, er is meer transparantie in het
proces gekomen, de reïntegratie-inspanningen zijn niet vrijblijvend en
afdwingbaar en de voor de Wvp verwachte toename van privacy-
problemen is uitgebleven. Voorts bieden de processtappen van de rege-
ling procesgang eerste en tweede ziektejaar een goed houvast voor een
actief verzuim- en reïntegratiebeleid van bedrijven.

Verder signaleert het evaluatie-onderzoek dat een bijzondere positie bij
ziekte wordt ingenomen door vangnetters zonder werkgever. Kenmerkend
voor deze groep is dat zij bij ziekte geen baan hebben waarnaar zij, bij
herstel, kunnen terugkeren. Het UWV is verantwoordelijk voor verzuim-
begeleiding en reïntegratie. Vangnetters, zo stelt het onderzoek vast,
hebben in het algemeen een hoger risico om in de arbeidsongeschikt-
heidsregeling te komen. Een positief punt is dat de instroom van uitzend-
krachten in de arbeidsongeschiktheidsregeling de afgelopen jaren is
gedaald.

Het evaluatieonderzoek signaleert tot slot nog een aantal verbeter-
mogelijkheden. Deze hebben betrekking op de volgende specifieke
punten: de informatie aan werknemers en werkgevers uit het MKB; de
samenwerking en informatieoverdracht tussen bedrijfsartsen en het UWV;
de rol van het deskundigenoordeel, met name bij conflictsituaties; de
interne werkinstructies van het UWV; de competenties van werknemers en
leidinggevenden; de rol van de casemanager en de administratieve belas-
ting.

Beleidsconclusies

Uit het evaluatie-onderzoek komt naar voren dat de Wvp ruimschoots aan
zijn doel beantwoordt en effectief is gebleken. De Wvp heeft een krachtige
impuls gegeven aan de tijdige aanpak van ziekteverzuim en reïntegratie
door arbeidsorganisaties en daarmee aan de daadwerkelijke beperking
van het ziekteverzuim en instroom in de arbeidsongeschiktheidsregeling.
De substantiële daling van het ziekteverzuim en de instroom in de
arbeidsongeschiktheidsregeling illustreren dit.
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Voorts kan worden geconcludeerd dat de aanpak volgens de Wvp kan
rekenen op een breed maatschappelijk draagvlak. Met de onderzoekers
ben ik van mening dat de stuurgroep verbetering poortwachter een
belangrijke rol heeft gespeeld bij de implementatie van de Wvp in de
praktijk en het oplossen van praktische knelpunten.

Ook na invoering van de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen
(WIA), die per 29 december 2005 in werking is getreden, blijft de aanpak
volgens de Wvp in de eerste twee ziektejaren van groot belang. De Wvp
staat immers voor de reïntegratie-inspanningen die werkgever en werk-
nemer gedurende de ziekteperiode verrichten, met een toetsing achteraf
door het UWV in het kader van de poortwachterstoets, en gaat dus aan de
claimbeoordeling voor de WIA vooraf. Dit is in de WIA gehandhaafd.

Uiteraard is het van belang dat de positieve ervaringen die met de Wvp
zijn opgedaan, worden onderhouden en waar nodig verder worden onder-
steund. Ook praktische hulpmiddelen zijn hierbij van groot belang. Een
voorbeeld hiervan is de «Reisgids voor de werknemer» die door het Breed
Platform Verzekerden & Werk in het najaar van 2005 is uitgebracht. Deze
gids treft u als bijlage aan. De gids biedt een praktisch hulpmiddel waarbij
de werknemer in elk stadium van zijn ziekmelding tot eventuele werk-
hervatting informatie vindt en het tevens als werkboekje kan gebruiken
tijdens zijn ziekteperiode.
Wat betreft de in het evaluatie-onderzoek gesignaleerde verbeter-
mogelijkheden merk ik het volgende op. Deze verbetermogelijkheden
raken niet de hoofdstructuur van de Wvp, maar gaan met name partijen in
het veld aan: werkgevers, werknemers en degenen die hen ondersteu-
ning, zoals arbodiensten en bedrijfsartsen, en het UWV. De onderzoekers
wijzen erop dat al diverse verbeterinitiatieven lopen. De stuurgroep verbe-
tering poortwachter heeft onlangs zelf ervaringen en verbetersuggesties
rond de procesgang poortwachter geïnventariseerd. Inhoudelijk spoort
dat met de verbetermogelijkheden in het evaluatieonderzoek. De stuur-
groep start een traject om dit uit te werken in verbeteringen van met
name de praktische uitvoering van de procesgang. De bijlage bevat een
overzicht van bedoelde verbetermogelijkheden en lopende actie.

Tot slot onderschrijf ik de bevinding van het onderzoek dat aparte
aandacht nodig is voor de groep zieke werknemers zonder werkgever, de
vangnetters. Deze bevinding past bij mijn streven om voorstellen uit te
werken die de uitvoering ondersteunen bij een verdere activering van de
vangnet-ZW. Zo ben ik, mede naar aanleiding van de bevinding van het
IWI-rapport over vangnetters, tot de conclusie gekomen dat de huidige
redactie van artikel 19 Ziektewet, waarin het ziektebegrip is omschreven,
de activering van vangnetters kan belemmeren. Ik acht dit ongewenst en
zal op dit punt een wetswijziging voorbereiden. Hiermee geef ik tevens
invulling aan mijn toezegging bij mijn brief van 7 februari naar aanleiding
van het IWI-rapport (kamerstukken II, 2005–2006, 28 719, nr. 33). Voorts zal
ik in vervolg op de evaluatie van de Wvp bezien of het wenselijk is om te
komen tot een beschrijving van de procesgang voor vangnetters. Hierdoor
moet duidelijker worden wat UWV en de vangnetter voor wat betreft de
reïntegratie wederzijds concreet van elkaar mogen verwachten. Tot slot
heb ik, naar aanleiding van het evaluatieonderzoek, de aandacht van het
UWV gevraagd voor preventie en reïntegratie van vangnetters.

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
A. J. de Geus
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