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Maximale inzet en samenwerking in de eerste twee jaar gericht op een maximaal 
eindresultaat. 
 
 
Een korte reactie van Kwaliteit op Maat betreffende het wetsvoorstel “Wijziging van de Wet werk en 
inkomen naar arbeidsvermogen en de Ziektewet teneinde het advies van een bedrijfsarts over de 
belastbaarheid van de werknemer leidend te maken bij de toets op de re-integratie inspanningen 
door het UWV (35589)”. 
Eerder in het proces hebben we onze visie al kenbaar gemaakt, evenals diverse andere partijen. Voor 
nu nog een korte notitie, geschreven vanuit de energie in het werkveld van de afgelopen 1-2 jaar. We 
hopen hiermee bij te dragen aan het besluit om verder te gaan in de reeds voorgenomen richting. 
Het voornemen zoals dit wordt beschreven in het wetsvoorstel heeft de afgelopen 2 jaren geleid tot 
een positieve dynamiek in de samenwerking tussen onder andere bedrijfsartsen en 
verzekeringsartsen. Het heeft ons met elkaar in gesprek gebracht, waardoor meer begrip voor elkaars 
werk, positie en belangen is ontstaan. Het heeft ons ook doen inzien dat samenwerken aan de 
‘voorkant’, tijdens de eerste 2 jaar na de ziekmelding, een enorme toegevoegde waarde heeft omdat 
het re-integratie in werk bevordert. 
 
Vanuit de door SZW opgestarte overleg- en werkstructuur zijn meerdere adviezen gegeven om te 
komen tot een sterke kwaliteitsimpuls voor de re-integratie van zieke werknemers. Twee belangrijke 
adviezen gericht op de samenwerking tussen de bij de re-integratie betrokkene professionals zijn: 
 

1. Ontwikkeling van een gemeenschappelijk begrippenkader wat heeft geleid tot het instrument 
BAR: Beschrijving Arbeidsbelastbaarheid & Re-integratie. Het instrument gaat vanaf februari 
2022 verder ontwikkeld worden. 

2. Betrekken van de verzekeringsarts voor advies vanuit verzekeringsgeneeskundig perspectief 
in de eerste twee jaar, bijvoorbeeld in de vorm van een overleg tussen bedrijfsarts en verzeke-
ringsarts rond het eerste ziekte jaar.  

 
De verdere ontwikkeling van de BAR zal gericht zijn op beter ondersteunen van de re-integratie door 
het stimuleren van denken en handelen vanuit de mogelijkheden in plaats vanuit beperkingen van de 
werknemer. Daarnaast zal aandacht besteed worden aan het begrijpelijk en bruikbaar maken van het 
instrument voor werkgever en werknemer en zal onderzocht worden of het instrument in een breder 
multidisciplinair verband gebruikt kan worden. Of het instrument ook, naast de samenwerking 
tussen bedrijfsarts, arbeidsdeskundige, werkgever en werknemer, de samenwerking tussen de arbo-
kerndisciplines en arbo-curatieve professionals kan gaan stimuleren en ondersteunen.  
 
Verzekeringsarts en bedrijfsarts zijn in de huidige opzet, waarbij de verzekeringsarts de controleur is 
van de bedrijfsarts, strikt van elkaar gescheiden. Het laten vervallen van de rol van de 
verzekeringsarts bij de RIV toets is noodzakelijk zodat intercollegiaal overleg, juist ten bate van de 
kwaliteit, weer kan en mag plaatsvinden. Het advies van de verzekeringsarts heeft bij complexe 
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dossiers namelijk grote toegevoegde waarde. Het meenemen van het verzekeringsgeneeskundig 
perspectief is essentieel om al veel eerder (bijvoorbeeld rond het eerste jaar) goede keuzes te kunnen 
maken, doordat de verschillende mogelijkheden met de te verwachten gevolgen (scenario’s), zowel 
voor werknemer als werkgever helder zijn. Voor een mooie beschrijving van de toegevoegde waarde 
hiervan verwijs ik u naar het bijgevoegde artikel van een collega bedrijfsarts in opleiding. 
 
Het wetsvoorstel zal een bijdrage leveren aan het verbeteren van re-integratie in werk en het 
voorkomen van instroom in de WIA. Het geeft ruimte voor vernieuwende initiatieven en verbetering. 
Wij verwachten dat dit wetsvoorstel daarnaast een rol zal spelen in het verbeteren van preventie. 
De huidige toets van de verzekeringsarts op het werk van de bedrijfsarts, heeft er de afgelopen jaren 
in toenemende mate voor gezorgd dat de bedrijfsarts bij langdurig verzuim een verlengde arm van de 
verzekeringsarts is geworden. Het loslaten van de toets door de verzekeringsarts geeft de bedrijfsarts 
weer meer ruimte om het eigen vak in de volle breedte uit te oefenen. Een verbeterde 
multidisciplinaire samenwerking op individueel niveau zal belangrijke informatie opleveren, die 
ingezet kan worden voor preventie op groepsniveau.  
 
Het voorliggende wetsvoorstel is een stap op weg naar het verbeteren van re-integratie en ook in het 
weer bij elkaar en in balans brengen van de aandacht voor zowel preventie als verzuimbegeleiding. 
Verzuimbegeleiding en preventie zijn namelijk niet 2 los van elkaar staande werelden. Voorkomen is 
beter dan genezen, maar verzuim zal ook altijd blijven bestaan en kan ook belangrijke input leveren 
voor preventie.  
Wij hopen dan ook dat de stekker niet uit deze energie gehaald zal worden en dat het wetsvoorstel 
met meerderheid van stemmen zal worden aangenomen.  
Om samen met alle disciplines, in plaats van achteraf toetsing van het advies van de bedrijfsarts, de 
focus te leggen op de voorkant het van het proces en daarmee de kans op goede preventie en een 
goed eindresultaat van de re-integratie in de eerste 2 jaar te vergroten. 
We zijn graag bereid tot nadere toelichting,  

 

 

Met vriendelijke groet namens het bestuur van Kwaliteit op Maat 

 

 

M. de Kleine, bestuurslid Kwaliteit op Maat 

 

 

 
 
 
Kwaliteit op Maat  is brancheorganisatie voor duurzaam werk. Leden zijn arbodiensten (vnl. 
middelgrote en kleine), bedrijfsartsen en andere arboprofessionals, maar ook organisaties en zzp’ers 
anderszins betrokken bij arbeidsomstandigheden, verzuim, arbeidsongeschiktheid en vooral 
preventie: door consultancy, opleiding, automatisering en (juridische) advisering
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