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Betreft: Gespreksinzet CNV, FNV en VCP bij het gesprek over ‘spoor 4’ (ziekte en 
arbeidsongeschiktheid): ‘Zet de werkende centraal’  
 
 
Geachte heer Koolmees, 
 
U heeft ons, CNV, FNV en VCP, uitgenodigd voor een gesprek aanstaande donderdag over 
werken, ziekte en arbeidsongeschiktheid, het zogeheten ‘vierde spoor’; een gesprek over 
de ‘WIA-bezuinigingen’, de ‘loondoorbetaling bij ziekte’ en de 
‘arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp’ers’.  
 
Over dit samenhangende vraagstuk gaan wij uiteraard het gesprek met u aan. Voor een 
goed en vruchtbaar gesprek geven wij u met deze brief op voorhand onze boodschap mee, 
met daaraan gekoppeld zeven concrete voorstellen.   
 
“Zet de werkende centraal:  
Wie werkt en ziek wordt verdient adequate inkomensbescherming en een goede 
begeleiding terug naar werk. Daar is iedereen bij gebaat.” 
 
Het is een risico dat ons helaas allemaal kan overkomen: (ernstig) ziek worden of een 
ongeval krijgen. Dat brengt meteen veel zorgen met zich mee: hoe lang duurt het voordat 
je weer beter bent? Welke zorg heb je nodig en hoe regel je dit? Maar het heeft ook 
gevolgen voor je werk als je dit door ziekte of een ongeval (tijdelijk) niet meer kan doen. 
CNV, FNV en VCP vinden dat elke werkende in zo’n situatie recht heeft op voldoende 
inkomensbescherming en een goede begeleiding terug naar eigen of ander werk. Want dat 
kan je als werkende niet alleen, en ziek zijn is al belastend genoeg.  
 
Zet de werkende centraal, dat is ons pleidooi. Want bij dit vraagstuk gaat het vrijwel altijd 
alleen over kosten en lasten. We vergeten de werkende zelf, die ongevraagd wordt 
getroffen door ziekte of een ongeval. En die alle hulp en ondersteuning kan gebruiken bij 
de terugkeer naar werk. Hulp en ondersteuning waar uiteindelijk ook zijn werkgever en de 
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arbeidsmarkt bij gebaat zijn. Want alleen met een goed vangnet en de juiste begeleiding 
houd je deze werkenden ‘van de kant’. Dat vraagt om een goed stelsel voor de 
verzekering van ziekte en arbeidsongeschiktheid, voor werknemers, maar ook voor 
zelfstandigen. 
 
In het regeerakkoord staan diverse maatregelen die de bescherming van zieke en 
arbeidsongeschikte werknemers in de volle breedte aantasten. Bijvoorbeeld het verkorten 
van de WGA-risicoperiode voor werkgevers van 10 naar 5 jaar. Of het afschaffen van de 
zogenoemde loonsanctie voor werkgevers die eigenrisicodrager zijn voor de 
arbeidsongeschiktheidsverzekering. Daarmee vervalt het toezicht op de re-integratie-
inspanningen van deze werkgevers en staan hun werknemers met lege handen. Het 
regeerakkoord bevat ook forse bezuinigingen op diezelfde 
arbeidsongeschiktheidsverzekering: de WIA.  
 
Prikkels voor werkgevers om zich in te spannen voor de re-integratie van werknemers 
worden met de voorgestelde maatregelen verkleind. Het vangnet dat er zou moeten zijn 
na twee jaar ziekte wordt ondergraven. Daarnaast wordt er niets gedaan voor een andere 
groep werkenden die op dit moment helemaal geen bescherming geniet: de zelfstandige. 
Terwijl deze zelfstandige dezelfde risico’s loopt als zijn collega op de bouwplaats die 
toevallig in loondienst is. 
 
Onacceptabel, vinden CNV, FNV en VCP. En ook nog eens niet effectief. De onderliggende 
motivering van het kabinet voor deze maatregelen is ‘om meer mensen die nu aan de kant 
staan aan het werk te helpen’. Het CNV, FNV en VCP zien niet in hoe het afbreken van 
onze sociale zekerheid hieraan gaat bijdragen. Ook niet als je links of rechts wat extra 
budget vrijmaakt voor scholing of begeleiding. En juist goede begeleiding van zieke 
werknemers vergroot de kans op terugkeer naar werk. Voor maatregelen die re-
integratieprikkels voor werkgevers verkleinen geldt het omgekeerde. Ons stelsel werkt, 
omdat hierin voor zowel werknemers als werkgevers prikkels zijn ingebouwd om werk te 
maken van re-integratie. Haal je hier prikkels uit weg, dan zullen de re-integratie 
inspanningen van werkgevers verminderen. Waardoor er uiteindelijk meer mensen aan de 
kant blijven staan en aan het einde van de rit een beroep moeten doen op de WIA. 
 
Vanuit bovenstaande boodschap doen CNV, FNV en VCP daarom de volgende zeven 
concrete voorstellen: 
 

1. Neem geen maatregelen die ons stelsel van ziekte en arbeidsongeschiktheid 
ondergraven. Het huidige stelsel van wederzijdse re-integratieverplichtingen en 
financiële prikkels zorgt voor een grotere kans op werkhervatting en een 
verminderde instroom in de WIA. Maatregelen die deze verplichtingen en prikkels 
(gedeeltelijk) wegnemen leiden daarentegen al snel tot een afname van de re-
integratiekansen en een toename van de kans om in de WIA te belanden. Het 
CNV, FNV en VCP zijn voorstander van een gedeelde verantwoordelijkheid voor 
werkgever en werknemer in het re-integratieproces en een eerlijke en gelijke kans 
voor zieke werknemers op een terugkeer naar werk. 

 
2. Investeer in goede begeleiding van kleine werkgevers die te maken krijgen met 

een zieke werknemer. Of die willen investeren in preventie, maar het lastig vinden  
dit vorm te geven. Ondersteuning van (kleine) werkgevers kan bijvoorbeeld in 
samenwerking met sociale partners sectoraal worden georganiseerd, zoals bij 
Stigas.1 Voor de begeleiding van werknemers bij zowel kleine als grote werkgevers 
pleiten wij voor het instellen van een bedrijfsarts die niet financieel afhankelijk is 
van de werkgever. 

 
3. De bezuinigingen op de WIA zijn onacceptabel en moeten van tafel. De 

maatregelen zorgen er simpelweg voor dat straks minder mensen een uitkering 

1 Stigas is een initiatief van LTO Nederland, CUMELA Nederland, Branchevereniging VHG, FNV en CNV 
Vakmensen en adviseert werkgevers, werknemers en zelfstandigen in agrarische en groene sectoren 
over onder andere preventie en verzuimbegeleiding. 
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krijgen en de zwaarste arbeidsongeschiktheidscategorie mogelijk een lagere 
uitkering krijgt. CNV, FNV en VCP vinden dat we met de aangekondigde 
bezuinigingen door de bodem van ons sociale vangnet zakken. Het gaat hier om 
het invoeren van een inkomenseis voor de categorie die 80 tot 99% 
arbeidsongeschikt is, op straffe van het verlies van de loongerelateerde uitkering. 
Deze werknemers zijn nagenoeg volledig arbeidsongeschikt. Juist voor dit soort 
situaties bestaat er een werknemersverzekering. Daarnaast gaat het om het 
aanscherpen van het Schattingsbesluit, waardoor de mate van 
arbeidsongeschiktheid straks aan één functie kan worden opgehangen. Door de 
jaren heen zijn de criteria voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering al diverse 
keren aangescherpt. Met de maatregelen zoals aangekondigd in het regeerakkoord 
wordt daar nu nog een schepje bovenop gedaan. Het 
arbeidsongeschiktheidscriterium wordt nog theoretischer dan het nu al is, terwijl 
dat juist minder het geval zou moeten zijn.  

 
4. Investeer in goede begeleiding en (om)scholing van zowel de werknemers die 

uiteindelijk in de WIA komen, als ook voor de groep die daar nu buiten valt: de 
zogeheten ‘35-minners’. CNV, FNV en VCP vinden het positief dat voor deze groep 
inmiddels meer budget is vrijgemaakt, maar dit is slechts een begin. Structurele 
begeleiding van de 35-minners en de WIA-gerechtigden is hard nodig. 
 

5. Verlaag de ondergrens voor toegang tot een WIA-uitkering van 35% 
arbeidsongeschikt naar 15% arbeidsongeschikt. Bij de invoering van de WIA was 
het doel dat 35-minners zoveel mogelijk in dienst zouden blijven van hun eigen 
werkgever. In de praktijk blijkt dit maar weinig te gebeuren en moet deze groep 
met een arbeidsbeperking een beroep doen op een WW-uitkering. De huidige 
ondergrens van 35% arbeidsongeschiktheid is door de Internationale 
Arbeidsorganisatie (ILO) al meerdere keren als een te hoge drempel voor 
beroepsziekten aangemerkt. 

 
6. Stimuleer werkgevers om arbeidsongeschikte werknemers ook daadwerkelijk aan 

te nemen. Want dit gebeurt nu nog veel te weinig. Om mensen ‘van de kant halen’ 
is niet alleen een uitkeringsgerechtigde nodig die graag wil werken, maar ook een 
werkgever die hem of haar die kans wil geven. En vooral aan dat laatste schort 
het: slechts 11% van de werkgevers denkt de komende jaren iemand met een 
arbeidsbeperking aan te gaan nemen.2 Aan het pakket aan 
stimuleringsmaatregelen, zoals bijvoorbeeld de no-risk polis, kan dit niet liggen. 
Investeer in een bredere bekendheid van deze maatregelen en spreek werkgevers 
aan op hun verantwoordelijkheid om deze werknemers een kans te geven.  
 

7. Tot slot pleiten CNV, FNV en VCP voor bescherming van een groep die in deze 
discussie nog wel eens wordt vergeten: de zelfstandige. Maar liefst 80% van de 
zelfstandigen is niet verzekerd tegen ziekte en arbeidsongeschiktheid. En deze 
groep wordt alleen maar groter. Dat betekent dat een grote groep werkenden 
geen inkomensbescherming heeft tegen ziekte of een ongeval. Het risico op ziekte 
en arbeidsongeschiktheid is een universeel risico en geldt voor alle werkenden. 
Werknemers in loondienst zijn automatisch verzekerd tegen inkomensverlies als zij 
ziek of arbeidsongeschikt worden. Zelfstandigen moeten deze risico’s zelf 
afdekken. In de praktijk blijkt dat dit vaak niet lukt. Zelfstandigen hebben te 
maken met een private verzekeringsmarkt en hebben als gevolg daarvan te maken 
met uitsluiting en risicoselectie. Hoewel zelfstandigen worden geacht in de 
berekening van hun tarief rekening te houden met de kosten die zij voor de 
afdekking van deze risico’s moeten maken, kunnen zij deze kosten vaak niet 
doorberekenen aan opdrachtgevers. Het verschil in arbeidskosten tussen 
zelfstandigen en werknemers kan daardoor groot zijn. Dat levert ongewenste 
concurrentie op. Daarbij komt dat het huidige sociale zekerheidstelsel steeds meer 

2 Echtelt, P. van, en Voogd-Hamelink, M. de (2017). Aannemen mensen met arbeidsbeperking. In: 
Arbeidsmarkt in kaart. Digitaal via: https://digitaal.scp.nl/arbeidsmarktinkaart-
werkgevers2017/aannemen-mensen-met-arbeidsbeperking. 
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onder druk komt te staan. Bij arbeidsongeschiktheid zullen zelfstandigen vaker 
noodgedwongen een beroep moeten doen op de bijstand. CNV, FNV en VCP pleiten 
daarom al jarenlang voor een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor 
zelfstandigen. Een verzekeringsplicht gaat hand in hand met een acceptatieplicht. 
We krijgen daarvoor inmiddels ook bijval van werkgevers. Het kabinet kan dit 
vraagstuk niet langer op zijn beloop laten gaan.’   

Zeven concrete voorstellen. Voorstellen die er ook echt aan bijdragen om mensen die aan 
de kant staan, of bij wie dat dreigt, te helpen. Zet de werkende centraal, dat is de 
boodschap van het CNV, FNV en VCP. Dat doe je door vanaf dag één te investeren in een 
goed vangnet dat zorgen over inkomen wegneemt en tegelijkertijd zorgt voor goede 
begeleiding terug naar werk. Dat vergt een investering van werknemers, werkgevers en 
dit kabinet. Maar uiteindelijk geldt: wat goed is voor de werkende is ook goed voor de 
werkgever en de ‘BV-Nederland’. Want alleen door werkenden goed te begeleiden naar 
hun eigen of ander werk, en waar nodig scholing te bieden, behoud je ze voor de 
arbeidsmarkt. En zorg voor diegenen die als gevolg van ziekte of ongeval (blijvend) forse 
beperkingen hebben voor werk, voor een adequaat inkomensvangnet. Dat is niet meer 
dan normaal. 

Hoogachtend, 

Arend van Wijngaarden Kitty Jong Nic van Holstein 
Wnd. voorzitter CNV   Vicevoorzitter FNV Voorzitter  

Vakcentrale voor 
Professionals   


