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Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws voor werkgevers?

Abonneer u dan op Nieuws van UWV. In deze digitale nieuwsbrief informeren wij 
u over ontwikkelingen in de sociale zekerheid en de mogelijke gevolgen voor u als 
werkgever. U leest onder andere over nieuwe wet- en regelgeving, re-integratie en 
preventie, handhaving en UWV-producten zoals brochures en formulieren.

U kunt zich aanmelden via

uwv.nl/werkgevers.nl.
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‘Leeftijd is bij ons 
geen issue’

ONDERNEMERS & UWV INHOUD

Rüttchen Autowereld staat open voor 

50-plussers. Majorie van Son (58), 

manager Personeel & Organisatie, 

legt uit waarom.

50-PLUSSERS: ‘Zijn gerijpte mensen 
die al veel kennis, kunde en levenser-
varing hebben. Vaak zijn ze ook wat 
stabieler dan een twintiger of jonge 
dertiger die nog dwarrelend de 
arbeidsmarkt doorloopt. We streven 
naar een goede mix van jongere en 
oudere medewerkers, maar tijdens 
sollicitaties is leeftijd geen issue.’

DE ‘STA OPEN VOOR-50-PLUS’-

CAMPAGNE: ‘Steun ik graag. Ik vind 
het pijnlijk om te zien dat er werkge-
vers zijn die een oordeel of vooroor-
deel over 50-plussers hebben. Plak 
die mensen alsjeblieft niet meteen 
een etiket op, denk ik dan. Dat is ook 
de reden waarom ik heb meegewerkt 
aan het radiospotje voor de cam-
pagne.’

ANDERE WERKGEVERS: ‘Zouden 
eens moeten weten hoeveel 50-plus-
sers te bieden hebben. Door de 
recessie zijn veel van hen buiten de 
arbeidsmarkt terechtgekomen: 
bekwame mensen met ontzettend 
veel ervaring en energie. Ga gewoon 
met ze in gesprek. Dan merk je zelf 
hoeveel potentieel 50-plussers 
hebben.’
TEKST MENNO DE BOER
FOTO TON ZONNEVELD

www.uwv.nl/werkgevers
https://www.linkedin.com/company/5109?trk=vsrp_companies_hero_pri_act&trkInfo=VSRPsearchId%3A272878371433749509206%2CVSRPtargetId%3A5109%2CVSRPcmpt%3Ahero


NLWERKT 5

‘Wij creëren mogelijk-
heden voor kwetsbare 
mensen’. Simone Kramer 
(links) en Petra Janssen 
zijn de initiatiefnemers 
van Social Label.
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 I
ets doen tegen de groeiende twee-
deling tussen mensen die goed mee 
kunnen komen en mensen die wat 
minder makkelijk aanhaken. Wie 
Petra Janssen (49) en Simone Kramer 
(43) spreekt, ziet onversneden 
idealisme en een uitgesproken 

filosofie over hoe het beter kan op de 
arbeidsmarkt, gekoppeld aan grote 
daadkracht. Naast dat ze initiatiefnemers 
zijn van Social Label, heeft Janssen een 
grafisch ontwerpbureau en Kramer een 
communicatiebureau voor kunst en 
cultuur. We ontmoeten de twee in hun 
werkwarenhuis annex conceptstore. De 
uitvalsbasis van Social Label, een 
landelijk initiatief, is gevestigd in een 
voormalig fabriekspand aan de Tram-
kade in Den Bosch.

NIEUWE VERBINDING
Het idee voor Social Label ontstond in 
2011 op het Huttenfestival in Tilburg. Op 
een braakliggend terrein in de stad 
bouwden ontwerpers een ‘nieuwe 
samenleving’ en gingen met het publiek 
in gesprek over een sociale inrichting van 
de openbare ruimte. ‘We raakten daar in 
gesprek met mensen van Woodworks’, 
vertelt Janssen. ‘Een houtwerkplaats 
voor mensen met een beperking. Zij 

waren enthousiast over de tafels die 
ontwerper Piet Hein Eek voor het festival 
gemaakt had. Zoiets wilden zij ook graag 
maken, zeiden ze. Dat bracht ons op het 
idee Eek te vragen of hij voor Wood-
works een nieuwe tafel wilde ontwerpen 
en die met de mensen daar wilde maken. 
De kruisbestuiving tussen een topont-
werper en mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt zou, dachten we, een 
interessante, nieuwe verbinding tot 
stand kunnen brengen.’

‘ARTICIPATE!’
De productlijn HOUT was het begin van 
Social Label. Piet Hein Eek ontwierp vijf 
houtproducten die de makers van 
Woodworks inmiddels produceren en 
verkopen. Andere productlijnen volg-
den, waaronder een kleurrijke textiellijn 
(MASK), een keramiekproject (VAAS) 
en een project waarbij van oude fiets-
frames bezems gemaakt worden (VEEG). 
Aan elk project is een topontwerper 
verbonden. De producten worden 
verkocht door de werkplaatsen zelf, via 
de Social Label-webwinkel en in con-
ceptstore ‘het Werkwarenhuis’. Het plan 
is jaarlijks twee nieuwe productlijnen te 
starten. ‘Zo creëren we mogelijkheden 
voor kwetsbare mensen’, zegt Kramer. 

Commercieel en 
sociaal: het kan!

MET SOCIAL LABEL BETREKKEN PETRA JANSSEN EN SIMONE KRAMER KWETSBARE MENSEN 
ACTIEF BIJ DE ARBEIDSMARKT. DAARBIJ WERKEN ZE SAMEN MET TOPONTWERPERS. ‘WE WILLEN 
EEN SOCIALE BEWEGING OP GANG BRENGEN. IEDEREEN MOET KUNNEN MEEDOEN.’
TEKST ELSE DE JONGE  FOTO’S TON ZONNEVELD

CASE SOCIAL LABEL

Overweegt u mensen 

met een afstand tot de 

arbeidsmarkt in dienst 

te nemen? 

UWV kan u daarbij op di-

verse manieren steunen, 

bijvoorbeeld met werving en 

selectie, loondispensatie en 

jobcoaches. 

Meer weten? Kijk op  

uwv.nl/werkgevers/

werknemer-met-uitkering 

of neem contact op met een 

WerkgeversServicepunt

(WSP), een samenwerkings-

verband van UWV en ge-

meeente. Op werk.nl vindt 

u contactgegevens van een 

WSP bij u in de regio. Mocht 

u belangstelling hebben 

voor samenwerking daarbij 

met Social Label? 

Zie www.sociallabel.nl, of 

neem vrijblijvend contact 

op via mail@sociallabel.nl.

 MEER WETEN?

http://uwv.nl/werkgevers/werknemer-met-uitkering
http://uwv.nl/werkgevers/werknemer-met-uitkering
http://werk.nl
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CASE SOCIAL LABEL BERICHTEN

‘Met echt werk dat resulteert in kwali-
teitsproducten waarmee zij zelf een 
binding hebben. Wij noemen dat ook 
wel articipate.’ Bij het inrichten van 
nieuwe productlijnen zijn de mákers 
leidend. ‘Wij kijken met hen samen naar 
waar ze goed in zijn en wat ze willen. 
Daar zoeken we een ontwerper bij.’

INNOVATIEVE VISIE
Social Label is niet zomaar een banenplan 
voor mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt. In hun werkwarenhuis 
organiseren Janssen en Kramer ook 
debatten over een menselijker economie. 
Janssen: ‘We willen een sociale bewe-
ging in gang zetten. Ons hogere ideaal is 
om via de maakindustrie een innovatieve 
visie op werken te lanceren.’
De initiatiefnemers benadrukken dat de 

productielijnen van Social Label niet 
alleen bedoeld zijn voor werkplaatsen 
van zorgorganisaties, maar ook een plek 
kunnen krijgen in andersoortige onder-
nemingen met sociale ambities. ‘Leer- en 
werkplekken moeten in deze tijd be-
drijfsmatiger opereren, terwijl veel 
commerciële ondernemingen zich juist 
maatschappelijk willen profileren. Een 
bedrijf in de maakindustrie, of dat nu een 
fietsenfabriek of een houtbedrijf is, kan 
een Social Label-lijn aan de eigen produc-
tie toevoegen. Een prachtige opstap naar 
maatschappelijk verantwoord onderne-
men. Bovendien verbindt zo’n bedrijf 
zich aan een topontwerper, een kwali-
teitsproduct en het Social Label-plat-
form. Als een werkgever daar 
belangstelling voor heeft, komen wij 
graag eens praten.

‘Social Label is een 
kruisbestuiving 
tussen  
topontwerpers  
en mensen met 
een afstand tot  
de arbeidsmarkt’
PETRA JANSSEN
SOCIAL LABEL

Ik wil u graag voorstellen aan Tessa. Ze is 53 en 

solliciteert op een vrijgekomen ICT-functie. Tessa 

past bij het bedrijf, maar toch twijfelt de recruiter 

omdat ze geen kennis heeft van het programma 

Sharepoint, een functievereiste. Dit is wat ik re-

gelmatig zie gebeuren in de ICT, een sector waar 

werkzoekenden vaak achter de feiten aanlopen. 

De ontwikkelingen gaan zo hard, dat hun kennis 

snel veroudert. Daarom roep ik werkgevers op 

ook op andere zaken te selecteren. Kijk bij de se-

lectie vooral naar vaardigheden, de klik in het ge-

sprek, de mogelijkheden tot bijscholing. Bij Tessa 

was de werkgever bereid om haar een baan aan 

te bieden, maar had nog wel wat koudwater-

vrees. We hebben een proefplaatsing afgespro-

ken: Tessa ging twee maanden met behoud van 

uitkering aan de slag. De werkgever hoefde in die 

periode geen loon te betalen. Om haar bij te spij-

keren bood de werkgever Tessa een Sharepoint-

training aan. Een win-winoplossing, want Tessa 

is ondertussen in vaste dienst!

 Er is meer potentieel dan werkgevers denken. 

Soms is het goed om op een andere manier 

te kijken naar talenten van mensen. Mijn uit-

daging is om werkgevers te laten zien hoe 

je dit potentieel kunt benutten. En welke 

regelingen zij daarbij kunnen gebruiken.

MARIEKE DUIJNDAM
LANDELIJK ADVISEUR WERKGEVERSDIENSTEN 
UWV SECTOR ICT, ZORG & WELZIJN EN 

UITZENDBRANCHE

 COLUMN MARIEKE DUIJNDAM

Koudwatervrees

Steeds meer mensen krij-

gen kanker, ook op jongere 

leeftijd. Hierdoor kunt u als 

werkgever vaker dan vroeger 

te maken krijgen met werk-

nemers met kanker.

Meestal willen werknemers 
die behandeld worden voor 
kanker graag blijven werken 
of na de behandelingen zo 
snel mogelijk weer aan het 
werk gaan. Toch is werk-
hervatting bij kanker een 
complex gegeven en vinden 
werknemer en werkgever 
het vaak lastig om met 
elkaar de werkhervatting 
goed vorm te geven.
Hoe kunt u als werkgever 

zorgen dat u in deze     
situaties de juiste dingen 
doet, voor zowel de 
werk nemer als het bedrijf? 
Bij kankerenwerk.nl staat er 
voor deze situaties een team 
van ervaringsdeskundigen 
paraat. Zij geven laagdrem-
pelige ondersteuning aan 
mensen met kanker die 
willen blijven werken. 
Daarnaast biedt de site ook 
veel informatie voor 
werkgevers en kunnen 
werkgevers workshops 
aanvragen over kanker en 
werk. 

Meer informatie op

www.kankerenwerk.nl.

Marina van Overdijk (links): ‘Ik  
ben trots op wat wij samen met 
de ontwerpers maken.’

De UWV Werkgevers LinkedIn-groep is een 

rijke informatiebron voor en door werkge-

vers. Er zijn al meer dan 4.000 leden. De 

voordelen op een rij:

• actuele informatie over relevante 
thema’s, zoals UWV-regelingen en 
ontwikkelingen in de markt;

• werkgevers en experts binnen handbe-
reik voor advies;

• vakkundig antwoord op vragen door 
een UWV-medewerker;

• discussies;

• een platform waarop men kennis kan 
delen en zichtbaarheid kan vergroten;
een uitstekende plek om te netwerken.

Ook lid worden? Zoek  

‘UWV Werkgevers’ op LinkedIn.

SOCIALE INFORMATIEBRON

UWV LinkedIn-groep voor werkgevers

KANKERENWERK.NL 

Steun voor zieke medewerkers

Verhalend servies
Marina van Overdijk (48) werkt op de crea-

tieve dagbesteding mee aan KOM, de Social 

Label-servieslijn. ‘Ik heb een psychiatrisch 

verleden, ben een paar keer opgenomen ge-

weest. Nu gaat het al een tijd goed. Bij KOM 

maken we met ontwerper Edwin Vollenbergh 

van Studio Boot een servies. Edwin heeft tat-

toos gemaakt aan de hand van onze levens-

verhalen. Die tattoos drukken onze ervarin-

gen uit. Er zitten honden, vlinders en een 

doodskist tussen. Die drukken we af op alle 

serviesonderdelen. Wij doen het hele produc-

tieproces. We hebben in oktober op de Dutch 

Design Week gestaan. Ik vind het leuk om 

mee te doen en ben trots op wat wij samen 

maken.’
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ACHTERGROND VERGRIJZING

9,5% Totaal M/V13,8% Mannen

5,2% Vrouwen

Mannen 43,5%

Totaal M/V 34,8%

Vrouwen 26,6%

 ‘A
fgelopen decennium heeft er een 
gigantische omslag plaatsgevon-
den. Lange tijd werd het ‘Zwit-
serlevengevoel’ gepromoot: als 
je na je 55e nog aan het werk was, 

had je het op de een of andere manier niet 
goed geregeld. Dat is enorm veranderd. 
En dat zie je ook duidelijk aan de cijfers 
van de arbeidsparticipatie. We gaan met 
z’n allen gewoon doorwerken tot ons 67e, 
en misschien nog wel langer.’

OPLEIDINGEN
‘Werkgevers en werknemers moeten 
samen blijven werken aan employability. 

Het is belangrijk om te blijven investeren 
in opleidingen. Helaas zien we dat dit 
minder vaak gebeurt bij medewerkers 
met veel werkervaring, zeker als zij 
ergens al wat langer werken. In hoeverre 
een medewerker zich blijft ontwikkelen, 
is een belangrijk onderwerp van het 
functionerings- en beoordelingsge-
sprek.’

AANPASSING FUNCTIE
‘Bij alle werknemers, ongeacht hun 
leeftijd, is het belangrijk dat de fysieke en 
mentale belastbaarheid van een functie 
blijft aansluiten op de belastbaarheid van 

de werknemer. In sommige gevallen kan 
een medewerker wellicht beter tot zijn 
recht te komen in een andere functie, 
met een lager salarisniveau. Je ziet dat 
ook die optie nu vaker bespreekbaar is.’

ARBEIDSVOORWAARDEN
‘Bij een openstaande vacature aarzelen 
werkgevers soms om een 50-plusser uit 
te nodigen voor een gesprek, omdat zij 
denken dat zij te maken te krijgen met 
extra wensen ten aanzien van arbeids-
voorwaarden, zoals meer salaris of 
verlofregelingen. Dat is jammer en 
nergens voor nodig. In de praktijk blijkt 

dat hier goed over te praten valt met een 
dergelijke sollicitant. 50-plussers die 
zonder baan zitten, zijn vaak enorm 
gemotiveerd om weer aan het werk te 
komen en dus flexibel als het over de 
arbeidsvoorwaarden gaat. Veel is voor 
hen bespreekbaar en ze kunnen meestal 
direct beginnen!’

GEZONDHEID
‘Help al uw medewerkers, jong en oud, 
om langer fit te blijven door bijvoorbeeld 
een bijdrage te geven in de kosten van 
sportlessen of door gezondheidspro-
gramma’s aan te bieden.’

EEN BEROEPS-
BEVOLKING MET EEN 

GROEIEND AANTAL 
SENIOREN … HOE 

SPEELT U DAAR ALS 
WERKGEVER OP IN? 

AANBEVELINGEN 
VAN BETSIE GERRITS, 

PROGRAMMA MANAGER 
VAN HET PROJECT 

50PLUSWERKT.
TEKST MENNO DE BOER 

ILLUSTRATIE MARK KOLLE

Zo speelt u in op de grijze golf

• www.openvoor50plus.nl

Website met interes-

sante informatie en de 

mogelijkheid om een va-

cature aan te melden, 

waarna u wordt gehol-

pen bij het werven van 

ervaren 50-plussers.

• uwv.nl/werkgevers 

Hier vindt u als werk-

gever alle regelingen, 

waaronder scholings-

vouchers voor 50-plus-

sers, die u ook als werk-

gever kunt aanvragen.

• WerkgeversService-

punt 

Hier kunnen werkgevers 

persoonlijk in contact 

komen met vertegen-

woordigers van UWV en 

gemeente.

PROGNOSE VAN DE ARBEIDSPARTICIPATIE VAN 65-PLUSSERS
BRON: CPB ‘ACHTERGRONDDOCUMENT 

ARBEIDSAANBOD TOT 2060’.

VAN DE 65-69 JARIGEN WERKT:
NU

VAN DE 65-69 JARIGEN WERKT:
2055

 MEER WETEN?

http://uwv.nl/werkgevers
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 H
et faillissement van 
aluminiumproducent 
Aldel in Delfzijl was een 
regionaal drama. Het 
bedrijf had in de hoogtijda-
gen, eind jaren tachtig van 
de vorige eeuw, rond de 

800 vaste medewerkers. ‘Op het moment 
dat het faillissement werd uitgesproken, 
hadden we nog 280 vaste medewerkers in 
dienst’, zegt André Doesburg, manager 
Algemene Zaken. ‘Met uitzend- en andere 
flexibele krachten kwamen er 346 
mensen zonder werk te zitten.’
In 2014 ging Aldel dicht. Het was een 
grote klap voor families die er soms 
tientallen jaren en met meerdere genera-
ties hadden gewerkt. Naast het emotio-
nele gat waarin ze waren terechtgekomen, 
mochten er niet ook nog eens financiële 
problemen ontstaan, vond HR-adviseur 
Marloes Griep. ‘We moesten snel schake-
len, maar gelukkig wilde UWV dat ook.’

TIJDIGE BETALING
UWV was door de curator ingelicht over 
het faillissement. Geertje van der Werf, 

senior adviseur werkgeversdiensten bij 
UWV, begreep ook dat er snelle actie 
nodig was. ‘We hebben snel contact 
gezocht met de gemeente en de provincie. 
Zo konden we op het terrein van Aldel 
een mobiliteitscentrum inrichten. Daar 
kregen de medewerkers de gelegenheid de 
intake te doen voor hun faillissementsuit-
kering en konden ze zich oriënteren op 
nieuw werk.’ Doesburg: ‘Zo is niemand 
tussen wal en schip geraakt.’
Voor een aantal ex-medewerkers van 
Aldel was er nauwelijks tijd om de 
gevoelens van frustratie, boosheid en 
verdriet te verwerken. Zij waren dagelijks 
in de bedrijfshallen bezig de zaak draai-
ende te houden. ‘Vooral de machines 
moeten blijven draaien’, zegt Doesburg. 
‘Maar er moesten ook nog orders worden 
afgewerkt. Zo gaat dat vaker bij een 
faillissement.’
Die zorgvuldig onderhouden technische 
installaties hebben zeker geholpen bij de 
snelle opstart van Klesch Aluminium 
Delfzijl, dat zich vestigde op de locatie 
van voorheen Aldel. ‘Dat leverde uiter-
aard kansen op voor een aantal van de 

CASE FAILLISSEMENT ALDEL

Hoe Aldel uit 
het dal kroop

WAT DOE JE WANNEER EEN VAN DE GROOTSTE WERKGEVERS VAN 
DE REGIO FAILLIET GAAT? DAN BUNDEL JE SAMEN MET UWV, 
GEMEENTE EN PROVINCIE JE KRACHTEN IN EEN MOBILITEITSCENTRUM. 
BIJ ALDEL WIERP DEZE WERKWIJZE ZIJN VRUCHTEN AF.
TEKST JEROEN SCHOONDERGANG FOTO TON ZONNEVELD

medewerkers. Vooral de specifieke 
ervaring en vakkennis van de operators 
die waren opgeleid in de bedrijfsschool 
van Aldel, waren essentieel voor de start 
van Klesch.’
‘We hebben alle medewerkers gevraagd 
contact op te nemen met Klesch’, zegt 
Griep. ‘De 300 die hier gehoor aan gaven 
hebben we allemaal gesproken. Uiteinde-
lijk was er plaats voor 132 medewerkers.’

VERLIES VERWERKEN
Het mobiliteitscentrum was veel meer 
dan alleen een punt waar medewerkers 
terechtkonden voor het werken aan hun 
verdere loopbaan en de uitkering. Van der 
Werf: ‘Het was een plek waar ex-Aldellers 

samen het verlies van hun vertrouwde 
werkplek konden verwerken en konden 
wennen aan de grote veranderingen in 
hun leven. Veel van de medewerkers 
namen hun huwelijkspartner mee om 
samen aan een nieuwe start te werken. 
Dat voelde vertrouwd en gezellig. Dat de 
vertrouwde sfeer en persoonlijke aanpak 
werkte, blijkt wel uit de resultaten: van de 
346 mensen die direct door het faillisse-
ment zijn getroffen, zijn er nu weer 250 
aan de slag, dus ook nog ruim 100 bij 
andere bedrijven. Daar mogen we met alle 
betrokken partijen trots op zijn.’
De kandidaten die nog niet aan de slag 
zijn, vallen onder de reguliere dienstver-
lening van UWV.

Van de 346 
medewerkers 
vonden er 
250 binnen  
17 maanden 
een nieuwe 
baan

Mobiliteitscentrum:
waardevolle bijdrage
Het succes van de bege-

leiding van de werknemers 

van het failliete Aldel be-

wijst dat mobiliteitscentra 

een waardevolle bijdrage 

kunnen leveren bij grote en 

kleinere reorganisaties en 

faillissementen. In een mo-

biliteitscentrum kunnen 

werkloos geworden werkne-

mers terecht voor begelei-

ding naar werk, trainingen, 

contacten met gelijkge-

stemden, instanties, werk-

gevers en opleiders. Vooral 

de directe en persoonlijke 

manier waarop werkzoeken-

den worden begeleid, leidt 

in veel gevallen tot een suc-

cesvolle terugkeer naar de 

arbeidsmarkt en het terug-

vinden van het gevoel ertoe 

te doen in de maatschappij.

UWV haakt overigens alleen 

aan bij een mobiliteitscen-

trum als andere partijen dat 

betalen. In dit geval kwam 

het geld van het Kabinet 

en de provincie, vanwege 

de grote impact die zo’n 

massa ontslag op heel Gro-

ningen heeft.

André Doesburg en Marloes 
Griep van Aldel: ’Naast het 
emotionele gat waarin de 
medewerkers vielen, mochten 
er niet ook nog financiële
problemen ontstaan.’
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 D
e overheid stimuleert werkge-
vers om mensen in dienst te 
nemen die een ‘structurele 
functionele beperking’ (sfb) 
hebben: een langdurige ziekte 
of handicap die hen belem-
mert bij het werken. Voor deze 

werknemers zijn voorzieningen beschik-
baar die hen helpen om hun werk goed uit 
te kunnen voeren. Jobcoaching is zo’n 
voorziening. Een jobcoach ondersteunt 
een werknemer op de werkvloer: hij 
maakt hem bijvoorbeeld wegwijs in de 
nieuwe werksituatie en coacht hem bij de 
structurering van zijn werkzaamheden of 
de omgang met collega’s. Het doel van 
jobcoaching is om het dienstverband voor 
werknemer én werkgever tot een succes te 
maken, zodat dit kan worden voortgezet 
en de werknemer zijn werk uiteindelijk 
zelfstandig kan doen.

VOOR WELKE WERKNEMERS?
UWV financiert jobcoaching voor elke 
klant die door UWV naar werk begeleid 
wordt en van wie een verzekeringsarts 
heeft vastgesteld dat deze een sfb heeft. 
Daarbij moet de verzekeringsarts een 
indicatie hebben afgegeven dat er onder-
steuning nodig is op de werkplek. Dit 
geldt voor arbeidsovereenkomsten voor 
minstens een half jaar en minimaal twaalf 
uur per week. De loonwaarde van de 
werknemer – de in geld uitgedrukte 
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Ondersteun uw werknemer met  een jobcoach
NEEMT U EEN WERKNEMER IN DIENST MET EEN ZIEKTE OF HANDICAP? EEN 
JOBCOACH KAN DEZE WERKNEMER ONDERSTEUNEN. DIT HELPT OM HET 
DIENSTVERBAND VOOR WERKNEMER EN WERKGEVER TOT EEN SUCCES TE MAKEN!
TEKST ELSE DE JONGE ILLUSTRATIES MOKER ONTWERP

DOSSIER JOBCOACHING

Case: het verhaal 
van Ella

Ella heeft een lichte hersen-

beschadiging en kan slecht 

focussen. Als ze in een ho-

tel als kamermeisje aan de 

slag kan, blijkt dat ze gere-

geld ruim anderhalf uur lan-

ger dan haar collega’s bezig 

is met het schoonmaken 

van hotelkamers. Jobcoach 

Mirjam stelt voor een paar 

keer met haar mee te wer-

ken. Samen constateren ze 

dat Ella geneigd is zich in 

details te verliezen en veel 

meer doet dan van haar ge-

vraagd wordt. Met prakti-

sche tips van Mirjam leert 

Ella de grote lijn meer in de 

gaten te houden en alleen 

dat te doen wat bij haar 

opdracht hoort. Daarmee 

loopt ze meer dan een uur 

van haar eerdere achter-

stand in.

waarde van het werk dat die ondanks zijn 
ziekte of handicap kan verrichten – moet 
minstens 35% bedragen van het wettelijk 
minimumloon. UWV kent loondispen-
satie toe als een werknemer door zijn 
beperking onder de norm presteert.

EXTERNE JOBCOACHING
Werknemers kunnen begeleid worden 
door een externe of een interne jobcoach. 
Externe jobcoaching is een werknemers-
voorziening. De werknemer vraagt deze 
coaching aan bij UWV. Is aan alle voor-
waarden voor toekenning voldaan, dan is 
het de werknemer die de voorziening 
krijgt toegewezen: een jobcoach die werkt 
voor een organisatie die voldoet aan de 
eisen (in vaktaal: ‘het erkenningskader’) 
van UWV. De jobcoach maakt voor de 
werknemer een begeleidingsplan. Dit 
plan wordt beoordeeld en gemonitord 
door een UWV-arbeidsdeskundige. 

INTERNE JOBCOACHING
Bij interne jobcoaching – een werkgevers-
voorziening – krijgt de nieuwe werkne-
mer begeleiding van een coach die de 
werkgever heeft aangesteld. Dit kan een 
collega zijn. De werkgever kan hier 
subsidie voor aanvragen bij UWV. Om 
voor subsidie in aanmerking te komen 
moet de werkgever kunnen aantonen dat 
de jobcoach tijd krijgt voor het coachen en 
daar de capaciteiten voor heeft. Zo moet 
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deze een relevante training hebben 
gevolgd.

DUUR VAN JOBCOACHING
UWV geeft maximaal drie jaar subsidie 
voor externe en interne jobcoaching. 
Gemiddeld investeert een externe 
jobcoach in het eerste jaar 10% van het 
aantal werkuren van de klant in diens 
begeleiding. Dit percentage wordt 
geleidelijk afgebouwd. Na drie jaar moet 
de werknemer in principe zelfstandig aan 
de slag kunnen.
Interne jobcoaching doen werkgevers in 
eigen beheer. Bij zijn subsidieaanvraag 
onderbouwt de werkgever met welk doel 
hij de coaching wil inzetten. De werkge-
ver krijgt bij toekenning een vast subsi-
diebedrag, in de vorm van een voorschot 
voor maximaal een jaar coaching. Als de 
werknemer na een jaar nog in dienst is, zet 
UWV dit voorschot om in een definitief 
bedrag. Een arbeidsdeskundige beoor-
deelt elke (vervolg)aanvraag.

Overweegt u iemand 

met een ziekte of han-

dicap in dienst te nemen? 

En wilt u meer weten over 

jobcoaching en andere rege-

lingen waarvan u gebruik  

kunt maken? Kijk dan op 

uwv.nl/werkgevers (zoek-

woord: algemene regelin-

gen). U leest daar bijvoor-

beeld hoe u subsidie kunt 

aanvragen voor interne job-

coaching. Informatie over 

externe jobcoaching vindt u 

op uwv.nl (zoekwoord: 

jobcoach).

BERICHTENDOSSIER JOBCOACHING

Een werkdag van 
een jobcoach
Externe jobcoach Sander Tensen van Ren-

tree beschrijft een deel van zijn werkdag.

‘Woensdag 28 oktober, 08.00 uur: de werk-

dag begint. Ik zet mijn telefoon aan en hoor 

een aantal meldingen en e-mails binnen-

komen. Eerst beantwoord ik de WhatsApp -

berichten en urgente e-mails. Vervolgens bel 

ik met mijn cliënte Natasja, die zich ziek heeft 

gemeld en geef een terugkoppeling aan haar 

werkgever: je kunt haar morgen weer ver-

wachten.

Daarna staat een bezoekje aan de werkplek 

van Pieter gepland: hij staat mij buiten al op 

te wachten. Hij geeft aan dat hij vanmorgen 

nog niet kon werken. De spanningen werden 

hem te veel en hij heeft vannacht niet gesla-

pen. Ik complimenteer hem dat hij de werk-

gever op de hoogte heeft gesteld en hier nu 

staat om het gesprek aan te gaan. Ik neem 

het doel van het gesprek nogmaals met hem 

door. Het helpt dat we gisteren het gesprek 

voorbereid hebben, want hij lijkt op zijn ge-

mak. We worden vriendelijk ontvangen en 

Pieter begint dapper te vertellen, maar slaat 

toch al snel dicht. Door onze voorbereiding 

kan ik hem verder aanvullen en steunen. Ik 

merk dat de werkgever enigszins is geschrok-

ken, maar ook opgelucht is na het verhaal. Hij 

had ook al wat gemerkt aan de stemmings-

wisselingen, maar kon zijn vinger er niet op 

leggen. Het gesprek werkt verhelderend en 

creëert begrip voor de afgelopen weken. Ik 

blijf nog even achter met de werkgever en 

geef wat aanvullende informa-

tie en tips voor de komende 

dagen. We spreken af om ko-

mende maandag te evalue-

ren. De werkgever geeft aan 

dat hij voornemens heeft om 

het contract met nog een 

jaar te verlengen. Erg 

goed nieuws! Het is 

10.00 uur: op naar de 

volgende afspraak.’

KOMT U OOK?

Evenementen voor werkgevers
Ook de komende tijd kunt u inspiratie opdoen en u laten bijpraten over

de actuele wet- en regelgeving op de evenementen van UWV. De volgende 

bijeenkomsten staan dit najaar op de agenda:

Week van de Ondernemer

RAI 
Amsterdam

Voorbereid zijn op de toekomst? Het groot-

ste landelijke event voor ondernemers met 

personeel staat in het teken van Future-

proof Ondernemen. UWV organiseert ken-

nissessies en staat op het Personeelsplein.

Werkgeverscongressen

Van der Valk Eindhoven, 
040 Congress & Events 

Orpheus 
Apeldoorn

Wat is de nieuwe wetgeving in 2015 en wat 

betekent dat voor de arbeidsmarkt? 

Arbeidsjuridisch congres

Beatrixtheater 
Utrecht

Alles over het arbeids- en ontslagrecht  

onder de Wet werk en zekerheid. 

Stakeholdersdag ‘Samen aan de 

slag met arbeidsparticipatie’ 

Reehorst 
Ede

Een gevarieerd programma met een ple-

nair gedeelte en workshops over de laat-

ste ontwikkelingen op het gebied van de 

Participatiewet, sociaal ondernemen, de 

banenafspraak en werk.nl.

InspiratiePlusDagen

Meerdere data en locaties,  

najaar 2015 en voorjaar 2016

Een inspirerend middagprogramma voor 

werkgevers, met onder andere een work-

shop Personeelsbeleid 3.0 en afsluitend 

een netwerkborrel.

Meer weten? Ga voor het  

actuele overzicht naar: 

uwv.nl/overuwv/evenementen/

AANTREKKELIJK ZIJN VOOR WERKZOEKENDEN

 Dat is een fijne baas!
De uitstroom van babyboo-

mers is in volle gang, de 

economie krabbelt op en de 

arbeidsmarkt vertoont te-

kenen van herstel. Werk-

zoekenden kunnen hierdoor 

weer kritisch zijn waar ze 

willen werken. Drie tips om 

uw bedrijf aantrekkelijk te 

maken voor werkzoeken-

den:

• Een goed salaris, flexibele 
werktijden en ontwikke-
lingsmogelijkheden maken 
een werkgever aantrekke-
lijk, maar een goede 
bedrijfscultuur wordt het 
meest belangrijk gevonden.

• Met een video op uw site 
– bijvoorbeeld waarin 
huidige medewerkers 
vertellen over wat ze zo 

leuk vinden aan hun werk 
– maakt u een goede eerste 
indruk.

• Wees alert op correspon-
dentie tussen sollicitanten 
en HR, ook online. Web-
care kan uw bedrijf in de 
schijnwerpers zetten 
zonder dat u dat wilt.

BRON: VISMA BLOG NEDERLAND

Grote en middelgrote werk-

gevers gaan vanaf 1 januari 

2017 een meer marktconfor-

me premie betalen voor de 

Werkhervattingsregeling ge-

deeltelijk arbeidsgeschikten 

(WGA) als zij van een priva-

te verzekering overstappen 

naar een publieke verzeke-

ring bij UWV. Dat betekent:

• Eerlijker vergelijken

UWV rekent nu de periode 
van eigen risico dragen niet 
mee en daarom valt de 
UWV-premie vaak lager 
uit dan die van een particu-
liere verzekeraar. Dat gaat 
veranderen: eigenrisico-
dragerschap wordt meege-
rekend en dat geeft een 
eerlijkere vergelijking.

• Gemakkelijker kiezen

Door de meer marktcon-
forme premie kan de keuze 
gebaseerd worden op de 
kwaliteit van de re-integra-
tie en niet alleen op het 
financiële voordeel.

• Op tijd regelen

De hogere terugkeer-
premie gaat met terugwer-
kende kracht gelden voor 
iedere werkgever die vanaf 
nu zijn terugkeer naar de 
publieke WGA-verzeke-
ring gaat regelen.

NIEUW:

Hogere 
WGA-premie
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Kijk op uwv.nl of op 

werk.nl/ontslag. 

Heeft u vragen of wilt 

u advies, dan kunt u op 

werkdagen tussen 9.00 en 

17.00 uur ook bellen met de 

afdeling Arbeidsjuridische 

Dienstverlening van UWV:  

(088) 898 20 50, of langs-

gaan bij het UWV-kantoor bij 

u in de regio. De medewer-

kers van UWV staan u graag 

te woord.

 H
et team Arbeidsjuridische 
Dienstverlening van UWV 
Noordwest in Haarlem bestaat 
uit een manager, vier admini-
stratief medewerkers en 23 
ontslagconsulenten, onder wie 
zes seniors. Die laatsten, onder 

wie Marlous Bonnes, informeren werkge-
vers en werknemers over de procedure bij 
een ontslagaanvraag. Een prachtbaan, vindt 
de 35-jarige juriste. ‘Arbeidsrecht is zo 
dynamisch, het verandert continu. Alle 
zaken die ik doe zijn weer anders.’

Het ontslagrecht is gewijzigd per 1 juli. Eer-

der kon een werkgever kiezen of hij ontslag 

voor een werknemer aanvroeg bij UWV of bij 

de kantonrechter. Hoe zit dat nu?

‘Werkgevers die om bedrijfseconomische 
redenen – bijvoorbeeld verslechterende 
financiële omstandigheden – een ontslag-
aanvraag indienen, doen dat nu enkel bij 
UWV. Ook ontslagaanvragen vanwege 
langdurige arbeidsongeschiktheid lopen 
nu alleen nog via ons. Voor ontslag op 
persoonlijke gronden – bijvoorbeeld een 
verstoorde arbeidsrelatie – moeten werkge-
vers naar de rechter.’

Resulteert een ontslagaanvraag bij UWV 

meestal in ontslag? 

‘Vaak wel. Werkgevers zijn doorgaans te 
goeder trouw en hebben dan dus gegronde 
redenen voor zo’n aanvraag. Maar de 
uitkomst is ook wel eens anders. Recent 
wilde een werkgever met een middelgroot 

technisch bedrijf een werknemer ontslaan 
vanwege aantoonbare werkvermindering. 
Er waren elders in het bedrijf vacatures, 
maar daar had die man niet de papieren 
voor. Na enig doorvragen werd duidelijk 
dat een collega uit dezelfde functiegroep 
die papieren wél had en best van baan wilde 
veranderen. Daarmee kon dit ontslag 
worden voorkomen. Iedereen was blij met 
deze uitkomst.’

Zijn jullie als consulenten altijd in staat om 

de redelijkheid van een ontslagaanvraag goed 

te beoordelen? 

‘Nee, soms spelen er vraagstukken bij een 
ontslagkwestie die sterk sectorspecifiek 
zijn. Stel dat in een groot bouwbedrijf een 
bepaalde functiegroep ineens gehalveerd 
moet worden. Daar kan een technisch 
argument achter zitten waarvan wij de 
relevantie niet kunnen beoordelen. Dan 
stellen we een ontslagadviescommissie in. 
Werkgevers en werknemers zijn in die 
commissie vertegenwoordigd door 
mensen die wel kennis van zaken hebben. 
Zo’n commissie adviseert bij de ontslag-
aanvraag.’ 

De invoering van de Wwz is nog heel jong. 

Krijgen jullie veel vragen van werkgevers? 

‘Ja. En die beantwoorden we graag. De 
meeste gaan over de nieuwe ontslagproce-
dure. Daarnaast bellen veel werkgevers 
over de ketenregeling. Die schrijft voor 
wanneer tijdelijke contracten moeten 
worden omgezet in een contract voor 

Zo behandelt UWV 
een ontslagaanvraag

MET DE INVOERING 
VAN DE WET WERK EN 
ZEKERHEID (WWZ) IS 
HET ONTSLAGRECHT 
PER 1 JULI INGRIJPEND 
VERANDERD. 
MARLOUS BONNES, 
ONTSLAGCONSULENT 
BIJ UWV NOORDWEST, 
VERTELT HOE UWV 
DEZE AANVRAGEN 
BEHANDELT.
TEKST ELSE DE JONGE 
FOTO ANNEMARIEKE VAN DEN BROEK

onbepaalde tijd. En we worden veel gebeld 
over de transitievergoeding, een bedrag dat 
de werkgever sinds 1 juli verschuldigd is 
aan een werknemer die ten minste twee 
jaar in dienst is geweest.’

Heb jij tips voor werkgevers die een ontslag-

aanvraag willen indienen? 

‘Het is belangrijk goed na te gaan of een 
aanvraag thuishoort bij UWV. Om de 
procedure vervolgens optimaal te laten 
verlopen is het noodzakelijk de formulie-
ren juist en compleet in te vullen. Een vraag 
als ‘zijn er herplaatsingsmogelijkheden 
binnen het bedrijf ’ alleen met ‘nee’ 
beantwoorden kan bijvoorbeeld niet. Daar 
willen we een toelichting bij. We hebben 
liever te veel info dan te weinig.’
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INTERVIEW ARBEIDSJURIDISCHE DIENSTVERLENING

Ontslagaanvraag via UWV 

•  Gaat het om een ontslag vanwege be-

drijfseconomische redenen of langdurige 

arbeidsongeschiktheid, dan moet u een aan-

vraag indienen bij het werkgeversportaal 

van UWV. Aanvraagformulieren vindt u op 

uwv.nl/werkgevers/werknemer-en-ontslag.

•  UWV stuurt alle stukken naar uw werk-

nemer. Die heeft twee weken voor schrifte-

lijk verweer. Maakt uw werknemer gebruik 

van dit verweerrecht, dan kunt u dat ver-

weer inzien. Soms vindt dan nog een ronde 

hoor en wederhoor plaats of wordt een ont-

slagadviescommissie geraadpleegd. 

•  Uw werknemer en uzelf worden tegelij-

kertijd geïnformeerd over het besluit.

•  Deze procedure neemt, afhankelijk van 

het aantal rondes, vier tot acht weken in 

beslag. Weigert UWV uw ontslagaanvraag, 

dan kunt u die beslissing aanvechten bij de 

kantonrechter en daarna nog in hoger be-

roep gaan. 

Ontslag via kantonrechter

Wilt u uw werknemer om een andere reden 

dan langdurige arbeidsongeschiktheid of 

bedrijfseconomische redenen ontslaan? Dan 

kunt u terecht bij de kantonrechter. U dient 

dan een verzoek tot ontbinding van de ar-

beidsovereenkomst in.

Bij de volgende redenen van ontslag moet  

u een deskundigenoordeel van UWV (zie 

uwv.nl, zoekterm ‘deskundigenoordeel’) 

voorleggen aan de kantonrechter:

•  ontslag wegens verwijtbaar niet meewer-

ken aan re-integratie;

•  ontslag bij veelvuldig ziekteverzuim. Dit 

is op zich geen reden voor ontslag, maar wel 

als de gevolgen voor het bedrijf te ernstig 

zijn. 

Beide deskundigenoordelen zijn kosteloos. 

Meer informatie en aanvragen: uwv.nl.

Bekijk ook de checklist ‘Aandachtspunten 

bij ontslag’ op pagina 21.

Marlous Bonnes: 
‘Wij hebben liever 
te veel informatie 
dan te weinig.’    

 MEER WETEN?

http://uwv.nl
http://werk.nl/ontslag
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CASE SPECIALISTERREN

Een topteam van 25 autisten

 W
ie bij Specialisterren 
binnenstapt, merkt meteen: 
dit bedrijf is anders dan 
andere. In de gangen heerst 
een weldadige rust. De 
muren zijn onbedekt, 
nergens schalt een radio. De 

werkruimten worden gedeeld door drie 
medewerkers. Specialisterren is een 
bedrijf van softwaretesters, van wie de 
meesten autistisch zijn. Achter grote 
beeldschermen doen zij waar ze goed in 
zijn: complexe online omgevingen testen 
voor klanten als DigiD, Kluwer en 
Heineken.

AUTISTISCHE ZOON
Sjoerd van der Maaden startte het 
softwaretestbedrijf eind 2009 samen met 
een compagnon die net als hij een zoon 
heeft die autistisch is. Van der Maaden 
had gezien dat zijn zoon, die ondanks een 
hoge intelligentie niet goed presteerde op 
school, prima kan studeren en werken 
zolang je hem maar een omgeving met 
weinig prikkels biedt. Die ervaring 
vormde de opmaat voor Specialisterren. 
Inmiddels heeft hij 25 testers in dienst, 
die vrijwel allemaal autistisch zijn. ‘Ik wil 
laten zien dat je een hoogwaardige 
dienstverlening kunt opzetten en tegelijk 
andere bedrijven kunt inspireren om 
mensen met autisme in dienst te nemen.’

COACHING
‘De meeste van onze mensen komen 
binnen vanuit de Wajong. Ze hebben 
vaak een hbo-denkniveau, maar geen 
diploma. Door de stress en de tijdsdruk 
die ze ervaren bij proefwerken en exa-
mens, maken ze hun opleiding vaak niet 

MENSEN MET AUTISME 
KUNNEN EEN GROTE 
MEERWAARDE HEBBEN 
VOOR EEN BEDRIJF. 
DAT BEWIJST OOK 
SPECIALISTERREN. DE 
MEESTE WERKNEMERS 
VAN DIT BIJZONDERE 
SOFTWARE-
TESTBEDRIJF ZIJN 
AUTISTISCH.
TEKST ANNE-MARIE VERVELDE
FOTO’S ANNEMARIEKE VAN DEN BROEK

Een enthousiaste 
selfie van een deel 

van het team.



20 NLWERKT

CASE SPECIALISTERREN

af. Soms zitten ze al vijf jaar thuis. Ze 
gebruiken veel medicatie en begeleiding 
vanuit de ggz. En ze vragen zich af: wat 
moet ik met mijn leven?’
Bij Specialisterren groeien mensen uit tot 
testanalist en businessanalist. ‘Het is 
mooi om te zien hoe mensen ook op 
persoonlijk vlak groeien. De waardering 
voor hun werk is een boost voor hun 
zelfvertrouwen. De baan biedt structuur 
en toekomstperspectief. Ze worden 
zelfstandig, maken nieuwe vrienden, 
gaan op zichzelf wonen.’ Wajongers die 
een baan vinden, krijgen persoonlijke 
begeleiding van een jobcoach van UWV 
(zie ook pagina 12-14). Voor 25 medewer-
kers heeft Specialisterren twee coaches in 
dienst, die vergoed worden door UWV.

De Wajongers maken dankzij hun 
opleiding, begeleiding en de structuur die 
het werken bij Specialisterren biedt, een 
enorme ontwikkeling door. In het begin 
wonen ze vaak nog thuis en hebben ze 
veel zorg nodig; na een tijdje functione-
ren ze zo goed dat ze begeleid of zelfstan-
dig kunnen wonen. Daarmee vermindert 
hun zorgvraag en medicatie aanzienlijk. 
Sjoerd van der Maaden is betrokken bij 
zijn werknemers, maar, zegt hij beslist: 
‘Ik ben niet hun vader. In onze bedrijfs-
voering houden we rekening met het 
autisme, maar wij blijven een bedrijf. Wij 
baseren onze maatschappelijke duur-
zaamheid op economische duurzaam-
heid. En dat lukt ook, vorig jaar hebben 
we winstgevend afgesloten.’

‘Autisten kunnen 
prima werken in 
een omgeving met 
weinig prikkels’
SJOERD VAN DER MAADEN, 
DIRECTEUR SPECIALISTERREN

De kwaliteiten 
van medewerkers 
met autisme

• Ze hebben meestal een 

scherp oog voor detail, kun-

nen zich goed concentreren 

en zijn stipt.

• Ze kunnen vaak uitste-

kend rekenen, zijn handig 

met een computer of kun-

nen goed schrijven. 

• Ze zijn zeer loyaal: ze zul-

len niet snel van baan wil-

len veranderen. De energie 

die u als werkgever in een 

werknemer met autisme 

stopt, krijgt u dubbel en 

dwars terug.

Het testen van software 
is uitermate geschikt 
werk voor autisten.
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BERICHTEN

CHECKLIST

Aandachtspunten bij ontslag
• Leg gesprekken en 
afspraken schriftelijk vast 
bij persoonlijke ontslagre-
denen. Zorg voor een 
evenwichtig dossier en stel 
uw werknemer op de 
hoogte.

• Gedwongen ontslag om 
bedrijfseconomische 
redenen of wegens langdu-
rige arbeidsongeschiktheid 
loopt via UWV. Gebruik 
het aanvraagformulier op 
uwv.nl. (zoekterm: 

formulieren). De kanton-
rechter behandelt alle 
andere (persoonlijke) 
ontslagzaken.
Lees meer over hoe UWV 
ontslagaanvragen behan-
delt op pagina 16.

• Een dienstverband voor 
bepaalde tijd? Let op de 
aanzegplicht en stel uw 
medewerker een maand 
voor het contracteinde 
schriftelijk op de hoogte. 
Doet u dit niet (op tijd), dan 

betaalt u de werknemer een 
vergoeding ter hoogte van 
maximaal 1 maandloon.

• Werknemers die twee 
jaar in dienst zijn geweest 
hebben nu recht op een 
transitievergoeding.

• Door de Wet werk en 
zekerheid is er dit jaar veel 
veranderd. Factsheets  
en handige informatie 
vindt u op mijnwerken-
zekerheid.nl en op 
uwv.nl/werkenzekerheid.

SECTORPREMIE OMLAAG

LASTENDEKKENDE PREMIES

Werkgevers kunnen in 2016 

een lagere WW-sectorpre-

mie tegemoetzien. Als gevolg 

van het economisch herstel 

neemt het aantal WW-uitke-

ringen dit jaar naar verwach-

ting af tot 417.000 en naar 

minder dan 400.000 eind 

2016. Hierdoor dalen de uitke-

ringslasten voor de WW-uit-

kering van 6,9 miljard euro 

in 2014 naar 6,2 miljard euro 

in 2016. De premies voor de 

Werkhervattingsregeling Ge-

deeltelijk Arbeidsgeschikten 

(WGA) en de Ziektewet blijven 

volgend jaar vrijwel stabiel. 

Zowel voor de WGA als voor 

de Ziektewet kunnen werkge-

vers kiezen tussen verzekerd 

zijn bij UWV en eigenrisico-

drager worden. Het markt-

aandeel van UWV bedraagt 

volgend jaar naar verwach-

ting 56% bij de WGA en  

64% bij de Ziektewet. 

Dit jaar:

2,16 %
Volgend jaar:

1,78 %

Premies in 2016
PARTICIPATIEWET

Wist u dat …
steeds meer werkgevers 

ruimte maken voor mensen 

met een beperking? 

Op werkgeversgaaninclu-
sief.nl (een samenwer-
kingsverband van AWVN, 
De Normaalste Zaak, 
VNO-NCW en MKB 
Nederland) maken 
werkgevers kenbaar 2.763 
plekken te hebben gereali-
seerd (stand op 16 septem-
ber) en eind 2015 moet dat 
oplopen tot 7.500. 
Er is wel inspanning en 
aandacht nodig om in 
2026 de 125.000 banen 
voor de doelgroep te 
creëren.

0,47 %
voor de 
WGA voor 
vaste 
contracten 
(nu 0,48 %) 

 0,24 %
voor de 
WGA voor 
flexibele 
werknemers 
(nu 0,24 %)

 0,36 %
voor de 
Ziektewet 
(nu 0,35 %)
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http://mijnwerken-zekerheid.nl
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http://werkgeversgaaninclusief.nl
http://werkgeversgaaninclusief.nl
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weken bevallingsverlof. Bereken het 
verlof op uwv.nl/werkgevers, zoek op 
‘bevallingsverlof berekenen’. Als uw 
werknemer is bevallen, geeft de gemeen-
telijke basisadministratie (GBA) dit aan 
UWV door. Dat hoeft u dus niet te doen.

 4
Wanneer wordt bevallingsverlof ver-

lengd?

Sinds 1 januari 2015 bestaat de 
mogelijkheid om het bevallingsverlof te 
verlengen als het pasgeboren kind meer 
dan zeven dagen in het ziekenhuis wordt 
opgenomen vanwege zijn eigen medische 
toestand. Ook deze verlenging moet de 
werkgever voor de werknemer aanvra-
gen. In dit geval moet er een verklaring 
van het ziekenhuis met betrekking tot de 
duur van de opname van het kind worden 
bijgevoegd. Kijk voor het aanvragen van 
deze verleng ing op uwv.nl/werkgevers 
en zoek op ‘verlenging WAZO’.

 5
Hoe hoog is de zwangerschapsuitke-

ring?

Een zwangerschapsuitkering is 
100% van het dagloon, met een maxi-
mum van € 199,95. UWV berekent het 
dagloon op basis van het SV-loon (Sociale 
Verzekeringsloon) dat uw werknemer 
verdiende tijdens het dienstverband 
waarin haar verlof begon. UWV kijkt 
daarbij naar een periode van een jaar (of 
naar de duur van het laatste dienstver-
band als dit korter is), die eindigt op de 
laatste dag van de voorlaatste maand of 
vier weken voorafgaand aan de dag 
waarop het zwangerschapsverlof begint. 
Deze periode noemen we de referte-
periode.

22 NLWERKT

 1
Wat moet ik doen als mijn werknemer 

zwanger is?

Als uw werknemer zwanger is, dan 
heeft zij rond haar bevalling recht op 
zwangerschapsverlof en een zwanger-
schaps- en bevallingsuitkering van 
UWV. Deze uitkering vraagt u als 
werkgever voor haar aan. Dit doet u 
tussen vier en twee weken voor de 
ingangsdatum van het verlof.

 2  
Hoe vraag ik een zwangerschapsuitke-

ring aan?

Om de zwangerschapsuitkering aan 
te kunnen vragen heeft u een zwanger-
schapsverklaring nodig van uw werkne-
mer. Dit is een formulier of brief waarin 
de vermoedelijke bevallingsdatum staat 
vermeld. Deze krijgt uw werknemer van 
haar verloskundige of arts. De zwanger-
schapsuitkering (WAZO) kunt u digitaal 
aanvragen via het werkgeversportaal. Ga 
hiervoor naar uwv.nl/werkgevers en 
zoek op ‘WAZO aanvraagformulier’. 
Binnen vier weken na de aanvraag 
ontvangt uw werknemer een brief van 
UWV over de uitkering. U ontvangt 
hiervan een kopie.

 3
Hoe lang duurt het zwangerschaps- en 

bevallingsverlof?

Uw werknemer heeft recht op 
minimaal zestien weken verlof: zes 
weken zwangerschapsverlof en tien 

Mijn werknemer is zwanger

WAT MOET U ALLEMAAL REGELEN 
ALS UW WERKNEMER ZWANGER 
IS? ANTWOORD OP VEELGESTELDE 
VRAGEN:

ABU
Algemene Bond Uitzendondernemingen
020 — 655 82 55
www.abu.nl

Ondernemersplein
Het startpunt van de Rijksoverheid voor 
regels, vergunningen en subsidies.
14 088 (standaardtarief). U kunt ons bellen op 
werkdagen van 9.00 tot 12.00 en van 14.00 
tot 17.00 uur. Op maandagen vanaf 10.00 uur.
www.ondernemersplein.nl

AWVN
Werkgeversvereniging
070 — 850 86 05
www.awvn.nl
 
Belastingdienst
0800 — 05 43 (gratis)
www.belastingdienst.nl

Cedris
Cedris-leden ondersteunen mensen met een 
afstand tot de arbeidsmarkt om aan de slag te 
komen.
030 — 290 68 00
www.cedris.nl

Inspectie SZW 
Werkt samen aan eerlijk, gezond en veilig 
werken en bestaanszekerheid voor iedereen.
0800 — 51 51 (gratis)

Kamer van Koophandel
Telefoonnummers van kantoren: 
www.kvk.nl/kantoren

Kenniscentrum Welder
Dienstverlening bij vragen op 
het vlak van werk en gezondheid.
www.weldergroep.nl

Ministerie van Sociale Zaken 
en Werkgelegenheid
070 — 333 44 44
www.rijksoverheid.nl/ministeries/szw

MKB-Nederland
Brancheorganisatie voor het midden- 
en kleinbedrijf
015 — 219 12 12 
www.mkb.nl

Oval
Bundelt de krachten van dienstverleners die 
actief zijn op het terrein van werk, loopbaan 
en vitaliteit.
0900 — 284 45 45

Sociaal-Economische Raad
070 — 349 94 99
www.ser.nl

Sociale Verzekeringsbank (SVB)
www.svb.nl 
Telefoonnummers van kantoren:  
klik op ‘contact’ en vervolgens op 
‘telefoonnummers van onze kantoren’.

STECR
Expertisecentrum voor participatie
030 — 285 05 57
www.stecr.nl

Stichting van de Arbeid
Landelijk overlegorgaan van de centrale 
organisaties van zowel werkgevers als 
werknemers in Nederland
070 — 349 95 77
www.stvda.nl

UWV
0900 — 92 95 (lokaal tarief)
www.uwv.nl/werkgevers
www.werk.nl/werkgevers (zoekwoord 
WerkgeversServicepunt) voor contactgege-
vens en meer informatie over 
de dienstverlening
www.wajongwerkt.nl voor vacatures voor 
Wajongers

VNO-NCW
Ondernemingsorganisatie
070 — 349 03 49
www.vno-ncw.nl

Meld u aan op het LinkedIn-platform 
van UWV voor werkgevers! Dat kan 
door u via uw eigen LinkedIn- account 

aan te melden voor ‘UWV Werkgevers’. Deze 
werkgeversgroep is een platform voor en 
door werkgevers, momenteel zo’n vier-
duizend, waarbij u ook in contact komt met 
medewerkers van UWV. Ook vindt u op het 
platform nieuwsberichten van UWV die voor u 
interessant kunnen zijn.

VEELGESTELDE VRAGEN HANDIGE ADRESSEN

Bereken het 
bevallingsverlof 
op uwv.nl.

NLWERKT is een uitgave van UWV 
en verschijnt drie keer per jaar. 
Een pdf van dit nummer vindt u op 
uwv.nl. Zoek op ‘magazines’. In de pdf 
kunt u direct op alle links klikken om 
gemakkelijk alle genoemde websites 
te bekijken.

Redactieadres: 
UWV Concerncommunicatie
Postbus 58285
1040 HG Amsterdam
nlwerkt@uwv.nl 
UWV Telefoon Werkgevers
0900 – 92 95 (lokaal tarief)
(kijk voor de kosten van dit 
telefoonnummer op uwv.nl/bellen)

Artdirector: Bruno Heemskerk
Concept en realisatie: MPG./vdbj_

Aan de inhoud van NLWerkt kunnen 
geen rechten worden ontleend. Het is 
alleen toegestaan artikelen uit NLWerkt  — 
geheel of gedeeltelijk — over te nemen 
na toestemming van de redactie.
Voor aan- en afmelden als abonnee of 
het doorgeven van adreswijzigingen, ga 
naar uwv.nl/nlwerkt. U kunt daar ook 
aangeven dat u meer exemplaren 
van NLWerkt wilt ontvangen.
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GRAPHIC

Tussen 2010 en 2013 steeg het procentuele aandeel langdurig zieken 

als gevolg van psychische aandoeningen.

Bij mannen:

Bij vrouwen:

823.000 
mensen kregen in januari

2015 een (gedeeltelijke) 

arbeidsongeschiktheids-

uitkering. 

415.000 

als gevolg van een psychi-

sche aandoening of 

gedragsstoornis: voor 

het eerst meer dan door 

fysieke aandoeningen.
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Psychische problemen op de werkvloer

Weten hoe u als werkgever kunt omgaan met 

werknemers met psychische klachten? 

Kijk op www.samensterkzonderstigma.nl, www.denormaalstezaak.nl  

of www.mmm-mensenmetmogelijkheden.nl.

72.000 
jongeren (tot 25 jaar) hebben een 

(gedeeltelijke) arbeidsongeschiktsheids-

uitkering. Van deze groep heeft 61.000 

een psychische aandoening.

15%
30%

25%
41%

‘Vroegtijdig 
herkennen van 
signalen en in 
gesprek gaan met 
de medewerker 
over psychische 
problematiek 
voorkomt verzuim.’ 
GERDIEN RABBERS, DIRECTEUR 
SAMEN STERK ZONDER STIGMA

Bij 39% van alle werkne-

mers die zich ziekmelden 

bij een bedrijfsarts gaat 

het om een werkgebonden 

psychische aandoening.

Circa 20% 
van de beroepsbevolking 

heeft een lichte of matige 

psychische aandoening die 

goed behandelbaar is; zo-

als angst of depressie. Door 

psychische aandoeningen 

bespreekbaar te maken op 

de werkvloer, zoeken werk-

nemers sneller hulp en her-

stellen ze eerder. 

BRON: WWW.SAMENSTERKZONDERSTIGMA.NL

2010

2010

2013

2013


