
Ochtend

Bezwaar en beroep: Flex with my ex
Eric Wonnink, directeur WGA Control/  ZW Control/loonsanctie.nl

Belangrijke wetenswaardigheden over de Flex-populatie na anderhalf jaar Bezwaar & 

Beroepservaring. Een praktische presentatie vol met tips waarop te controleren of de rekening 

van de Ziektewet en de WGA-instroom wel bij uw organisatie thuishoort of juist toegerekend kan 

worden aan een vorige werkgever of het UWV. Ruim 1,5 jaar ervaring uit de beroepspraktijk geeft 

een schat aan nieuwe inzichten.

 

STECR Werkwijzer Arbeidsconflicten en nieuwe definities ‘passende arbeid’
Thom Wildeboer, Specialist arbeidsrechtelijke sociale wetgeving, Capabel Hogeschool

Bedrijfsartsen, advocaten, arbeidsdeskundigen en andere professionals krijgen in de praktijk 

regelmatig te maken met arbeidsconflicten. Het blijkt echter niet altijd even eenvoudig om als 

bedrijfsarts daar op de juiste manier mee om te laten gaan omdat er ook juridische en financiële 

aspecten aan kleven. De vernieuwde STECR Werkwijzer Arbeidsconflicten (versie 6) biedt 

hiervoor handvatten. Ten opzichte van de vorige versie is er een aantal in het oog springende 

wijzigingen doorgevoerd. In deze workshop loopt Thom Wildeboer, reeds jarenlang directeur 

STECR en voorzitter van meerdere STECR kenniskringen, ze samen met u door.

Daarnaast is er verwarring in de adviespraktijk over wat passende arbeid nu precies inhoudt 

en wat de verschillen zijn tussen de diverse begrippen ‘passende arbeid’. En wat betekent de 

aanscherping van de definitie passende arbeid per 1 juli 2015? Ook in deze ontwikkeling neemt 

Thom u graag mee.

Methoden van loonwaardebepalingen
Raymond Laenen, eigenaar Loonwaarde Expert

Voor de Participatiewet is het van groot belang om de juiste loonwaarde te kunnen beoordelen. 

Er zijn inmiddels meerdere methodieken om loonwaarden te kunnen bepalen. Raymond Laenen 

neemt u graag mee in de verschillende methodieken en geeft belangrijke parameters waar 

u op dient te letten. Met meer inzicht kunt u ook beter controle uitoefenen of de loonwaarde 

realistisch is vastgesteld. De vastgestelde loonwaarde bepaalt immers de hoogte van de 

loonkostensubsidie.
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Actualiteiten sociale wetgeving
Marjol Nikkels, specialist sociale zekerheid en directeur CS Opleidingen 

De veranderingen volgen elkaar in snel temp op. Marjol Nikkels neemt u mee in de  

hoofdlijnen van alle ontwikkelingen en de gevolgen voor de werkgevers, werknemers  

en overige marktpartijen. Aan bod komen onder meer de laatste stand van zaken van de  

BeZaVa, de Participatiewet en de banenafspraak, ontwikkelingen Verklaring arbeidsrelatie  

en loondoorbetaling van ziekte terug naar één jaar.

Gesprekstechnieken: doorbreken van weerstanden
Koos Bossers en collega’s, RdOS Training & Advies en Kim Houwers, CS Opleidingen

Een verzuimgesprek voeren is niet altijd makkelijk. Het herkennen van de verschillende soorten 

weerstanden is de basis voor de oplossing om de weerstanden te doorbreken. Wat doe je als een 

medewerker in de weerstand schiet of weigert mee te werken? Met rollenspellen tussen docent 

en acteur laten we zien hoe je dat aanpakt. En nog leuker, als u wilt kunt u ook zelf meedoen!
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Belastbaarheidsbeoordeling als sleutel voor herstel en re-integratie
Bas Tomassen, algemeen directeur Ergatis en Desiree Wierper, medisch directeur Ergatis

Wat doe je als een werknemer door ziekte langdurig is uitgevallen en hervatting van 

werkzaamheden uitblijft of stagneert? Wat is de top 10 van meest voorkomende medische 

beperkingen en hoe ga je daar mee om? Hoe lees je de Functionele Mogelijkheden Lijst? Hoe kun 

je zien of de FML consistent is? Wat zijn kritische re-integratieblokkerende FML-items ? Waarom 

is het benutten van arbeidsmogelijkheden belangrijk voor herstel? Welke medische beperkingen 

wijzen op IVA? Bas Tomassen en Desiree Wierper laten zien hoe je beweging krijgt in een 

stagnerend verzuimdossier.

Regie op Ziektewet : inrichting van het eigenrisicodragerschap
Lex van den Heuvel, directeur L-Expert

Bij veel organisaties speelt de vraag of ze eigenrisicodrager moeten worden voor de Ziektewet. 

Hoe maak je die beslissing? En welke gevolgen heeft die keuze, ook voor de interne organisatie? 

Wat verwacht UWV van u en wat kunt u van hen verwachten? Een praktische workshop over wat 

het betekent ZW-eigenrisicodrager te zijn.

Ondernemer zijn in de nieuwe arbowereld
Emile van der Linde, directeur Goed 

Emile is directeur van de snel groeiende arbodienst Goed en een gerenommeerd trainer en 

spreker, o.a. voor de Hogeschool Rotterdam en Gezond in Bedrijf. Hij neemt u mee in de snel 

veranderende toekomst van de Arbomarkt. Hoe kunnen we de huidige stappen plaatsen die nu 

gezet worden met het basiscontract en welke gevolgen hebben ze? Het belang wordt alleen 

maar groter om centraal als casemanager de regierol te nemen. Emile kan u als geen ander 

enthousiasmeren en uitdagen om ook zelf positie te nemen als ondernemer en kansen te leren 

zien. Kortom, een inspirerend betoog over de toekomst van de Arbomarkt en welke kans dit ook 

voor u persoonlijk biedt. U verlaat vol ideeën deze presentatie.
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Actualiteiten jurisprudentie rond verzuim
Mandy de Koning, advocaat Van Ewijk advocaten mediators 

In deze workshop behandelt Mandy de Koning actuele jurisprudentie op het gebied van verzuim. 

Hoe kunnen de uitspraken worden toegepast in de praktijk? En wat betekenen deze uitspraken 

voor het individuele verzuimdossier of juist op organisatieniveau? Welke aandachtspunten biedt 

de jurisprudentie om een verzuimdossier met een positief resultaat af te ronden? Ze staat o.a. 

ook stil bij de belangen om verzuim en conflicten goed van elkaar te scheiden en verzuim en 

disfunctioneren. Ook met het oog op de Wet werk en zekerheid waar het van groot belang is 

om voldragen ontslaggronden te hebben. Bovendien is een ontslag bij een ziektedossier niet 

mogelijk vanwege het opzegverbod bij ziekte dus dit maakt een duidelijke scheiding nog van 

groter belang. 

Gesprekstechnieken: doorbreken van weerstanden
Koos Bossers en collega’s, RdOS Training & Advies en Kim Houwers, CS Opleidingen

Een verzuimgesprek voeren is niet altijd makkelijk. Het herkennen van de verschillende soorten 

weerstanden is de basis voor de oplossing om de weerstanden te doorbreken. Wat doe je als een 

medewerker in de weerstand schiet of weigert mee te werken? Met rollenspellen tussen docent 

en acteur laten we zien hoe je dat aanpakt. En nog leuker, als u wilt kunt u ook zelf meedoen!
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ZW-turbulentie: private uitvoering in de praktijk
Acture, Robidus en Aon 

Waarom zou u ZW-eigenrisicodrager willen worden? De belangrijkste reden is het hebben van 

grip op uw eigen schadelast. U betaalt, dus u wilt ook zelf meer invloed. Drie grote private  

ZW-uitvoerders laten in aansprekende praktijkcases zien dat de schadelast van de Ziektewet-flex 

positief te beïnvloeden is. Deze sessie met praktijkcasussen door drie aanbieders, belooft op 

voorhand turbulent te worden. Uiteraard willen de drie grootste private Ziektewetuitvoerders  

u laten zien dat de uitvoering van de private Ziektewet bij hen in goede handen is.

Actualiteiten sociale wetgeving
Marjol Nikkels, specialist sociale zekerheid en directeur CS Opleidingen

De veranderingen volgen elkaar in snel temp op. Marjol Nikkels neemt u mee in de  

hoofdlijnen van alle ontwikkelingen en de gevolgen voor de werkgevers, werknemers  

en overige marktpartijen. Aan bod komen onder meer de laatste stand van zaken van de  

BeZaVa, de Participatiewet en de banenafspraak, ontwikkelingen Verklaring arbeidsrelatie  

en loondoorbetaling van ziekte terug naar één jaar.

Verzuim en problematische schulden
Arjan Houwers, gecertificeerd bewindvoerder

Het hebben van schulden eist veel aandacht op en veroorzaakt veel angst en stress. Niet zo 

vreemd dat mensen met schulden zich op een zeker moment ziek melden. Hoe signaleert 

u dat schulden de oorzaak zijn van verzuim en hoe kunt u helpen aan een oplossing? Arjan 

Houwers heeft als gecertificeerd bewindvoerder ervaring met het begeleiden van mensen met 

problematische schulden en vertelt u graag zijn bevindingen.
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De gevolgen van de WWZ voor advisering verzuim
Mandy de Koning, advocaat Van Ewijk advocaten mediators

De grote lijnen van de Wet werk en zekerheid zijn inmiddels wel bekend, maar wat betekenen 

deze wijzigingen nu precies in de praktijk? De WWZ heeft grote gevolgen voor de rechtspositie 

van flexwerkers en het ontslagrecht. Zal de verplichte aanzegtermijn zorgen voor extra 

verzuimmeldingen in de laatste maand? En is het verstandig om de contracten slapend te 

houden om te voorkomen dat iemand met een IVA-recht een transitievergoeding hoeft te 

ontvangen? Of dat een werknemer nog een lage loonwaarde behoudt (< 20% loonwaarde)? 

Kortom, de WWZ stelt de verzuimadviseur ook voor nieuwe keuzes. In deze sessie staat Mandy 

stil bij de praktische doorvertaling van de wijzigingen in de WWZ naar de adviespraktijk van de 

casemanager. Een sessie die u niet mag missen.

Gesprekstechnieken: doorbreken van weerstanden
Koos Bossers en collega’s, RdOS Training & Advies en Kim Houwers, CS Opleidingen 

Een verzuimgesprek voeren is niet altijd makkelijk. Het herkennen van de verschillende soorten 

weerstanden is de basis voor de oplossing om de weerstanden te doorbreken. Wat doe je als een 

medewerker in de weerstand schiet of weigert mee te werken? Met rollenspellen tussen docent 

en acteur laten we zien hoe je dat aanpakt. En nog leuker, als u wilt kunt u ook zelf meedoen!
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Bezwaar en beroep: de boete voorbij…
Eric Wonnink, directeur WGA Control/ZW Control/loonsanctie.nl

Wat komen we tegen in bezwaarzaken m.b.t. loonsancties : een overzicht. Hoe te voorkomen? 

Hoe te bekorten? Niet alleen loonsancties zijn onnodige kosten. Nog altijd worden er vele 

WGA-toekenningen gebaseerd op volledig maar niet duurzame arbeidsongeschiktheid. De 

bezwaarzaken bij de WGA 80-100% zijn zeer lonend voor bedrijven. Eric Wonnink neemt u graag 

mee waar de valkuilen en mogelijkheden liggen.

Do’s en don’ts voor de casemanager taakdelegatie
Rick van Buuren, directeur Triage Expert

Een ‘casemanager Taakdelegatie’ werkt onder toezicht en verantwoordelijkheid van de 

bedrijfsarts. De casemanager beheerst de kennis van arbeidsrecht, sociale wetgeving en 

processturing en onder taakdelegatie worden daaraan taken toegevoegd die anders aan de 

bedrijfsarts zijn voorbehouden. De bedrijfsarts kent het medisch domein en wordt maximaal 

gefaciliteerd om deze kennis voor een grote groep dossiers effectief in te zetten. In Taakdelegatie 

werken casemanager en bedrijfsarts optimaal samen om ervoor te zorgen dat de werknemer 

zo snel mogelijk weer aan de slag gaat. Maar dit succes is wel afhankelijk van een voorzichtige 

en gedegen inrichting en uitvoering. Wat zijn de do’s en don’ts? Hoe laat je deze samenwerking 

slagen binnen alle wet- en regelgeving?

Ontwikkelingen op de WGA-markt en vastlopen hybride stelsel
Jeroen Breen, directeur Koninklijk Actuarieel Genootschap en Actuarieel Instituut

Het zogenoemde hybride systeem in de WGA met de keuzemogelijkheid tot publiek en privaat 

verzekeren, nadert een climax. Gaan verzekeraars op deze wijze in de markt nog wel verder met 

ook nog de flex-risico’s erbij? Ook de black box van de privacy-wetgeving maakt het er voor de 

verzekeraars niet beter op. Wel risico’s dragen maar vrijwel niets mogen weten. Ze krijgen extra 

tijd van Asscher, echter het systeem zit op slot. Natuurlijk kunnen actuarissen best de premies 

berekenen. De echte vraag is: willen de verzekeraars deze risico’s nog wel dragen? Jeroen 

Breen geeft zijn visie op de ontwikkelingen en legt u uit dat de marktwerking een appels-en-

perenvergelijking is geworden.
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Effect van interventies op totale kosten van verzuim
Jan de Wit, eigenaar Tonac en  Herwin Schrijver, directeur CS Opleidingen

Uit actuariële berekeningen blijkt dat het goed inzetten van interventies een positief effect 

heeft op de totale kosten van verzuim en arbeidsongeschiktheid. Actuaris Jan de Wit laat zien 

hoe de nieuwe VeReFi tool Kostenindicatie Sociale Zekerheid is opgebouwd waarmee u kunt 

onderbouwen welk budget nodig is voor een effectieve verzuimbegeleiding en welk rendement 

extra investeringen in verzuim opleveren ten opzichte van de totale schadelast. Ook krijgt u een 

uitleg over de omvang van de benodigde WGA-voorzieningen die grote bedrijven feitelijk in de 

balans zouden moeten opnemen.

Gesprekstechnieken: doorbreken van weerstanden
Koos Bossers en collega’s, RdOS Training & Advies en Kim Houwers, CS Opleidingen

Een verzuimgesprek voeren is niet altijd makkelijk. Het herkennen van de verschillende soorten 

weerstanden is de basis voor de oplossing om de weerstanden te doorbreken. Wat doe je als een 

medewerker in de weerstand schiet of weigert mee te werken? Met rollenspellen tussen docent 

en acteur laten we zien hoe je dat aanpakt. En nog leuker, als u wilt kunt u ook zelf meedoen!
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