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1. Inleiding en algemeen 
• De Stuurgroep verbetering poortwachter (hierna: de Stuurgroep) is bij de 

invoering van de Wet verbetering poortwachter (WVP) in 2002 in het 
leven geroepen om via korte lijnen tijdig knelpunten te signaleren en zo 
nodig het beleid hierop aan te passen. 

• In de Stuurgroep is het volledige veld vertegenwoordigd: sociale partners 
(VNO-MKB, LTO, FNV, CNV en MHP), het UWV, overkoepelende 
organisaties van re-integratiebedrijven en arbodiensten (OVAL, ArboNed 
en ArboUnie), verenigingen voor (verzekerings)geneeskunde (NVAB en 
NVVG), vereniging voor arbeidsdeskundigen (NVvA) en de CG-Raad.  

• In 2011 is de Stuurgroep nieuw leven ingeblazen. De Stuurgroep heeft in 
juni 2011 besloten om ook de werkgroep, die altijd onder de Stuurgroep 
heeft gefunctioneerd en waarin de besluitvorming van de Stuurgroep 
wordt voorbereid, nieuw leven in te blazen. 

• Er zijn twee werkgroepen ingesteld (met verschillende samenstelling) 
vanwege het verschil, qua inhoudelijke focus: de werkgroep bedrijfsarts 
en de werkgroep UWV. Na enkele bijeenkomsten van deze werkgroepen 
hebben SZW, UWV, bedrijfsartsen en arbeidsdeskundigen in mei 2012 
besloten om een subwerkgroep (de Paradigmagroep) in te stellen, om 
daarin de wederzijds levende paradigma’s te bespreken. Die concentreren 
zich vooral rond de beoordeling van het re-integratieverslag c.q. het 
toepassen van een loonsanctie door het UWV.  

• In afwachting van de uitkomsten van deze subwerkgroep is – vanwege de 
onderlinge samenhang – besloten om de twee andere werkgroepen op 
een laag pitje te zetten.  

• Doel van de Paradigmagroep is om de communicatie tussen het UWV en 
bedrijfsartsen en arbeidsdeskundigen te verbeteren en het wederzijds 
begrip en respect voor elkaars verschillende rollen te vergroten.  

• In dit memo doen wij verslag van de tussenstand van de uitkomsten van 
de Paradigmagroep.  

 
2. Paradigmagroep 
• Onder technisch voorzitterschap van SZW wordt aan de Paradigmagroep 

deelgenomen door zowel verzekeringsartsen en arbeidsdeskundigen die 
werkzaam zijn bij het UWV, als door bedrijfsartsen en arbeidsdeskundigen 
die werkzaam zijn in de bedrijfsgezondheidszorg respectievelijk hun  
beroepsvereniging vertegenwoordigen (NVVG, NVAB en NVvA). 

• In de Paradigmagroep zijn thema’s en onderwerpen behandeld die te 
maken hebben met de verschillende taal (paradigma’s) die het UWV 
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enerzijds (als beoordelaar van het re-integratieverslag) en bedrijfsartsen 
en arbeidsdeskundigen anderzijds (als adviseur van de werkgever in het 
kader van de verzuimbegeleiding en re-integratie van de zieke 
werknemer) spreken.  

• Daarbij zijn uiteenlopende onderwerpen aan bod gekomen, zoals de 
toepassing van richtlijnen en protocollen door de bedrijfsarts, de 
beschrijving van de belastbaarheid door de bedrijfsarts (functionele 
mogelijkheden), bejegening van de bedrijfsarts door de verzekeringsarts 
en het deskundigenoordeel van het UWV.  

• Deze onderwerpen zijn besproken aan de hand van casusposities, die de 
deelnemers hebben aangeleverd uit hun uitvoeringspraktijk. Het betrof 
voorbeelden van “wrijfpunten” enerzijds van het UWV en anderzijds van 
bedrijfsarts/arbeidsdeskundige, werkzaam in de bedrijfsgezondheidszorg. 
Aan de hand van deze casusposities is de onderliggende problematiek 
opgespoord en is gezocht naar (praktische) oplossingen.  

 
3. Resultaten Paradigmagroep 
• In de Paradigmagroep zijn misverstanden uit de wereld geholpen, zijn 

eerder gemaakte afspraken herbevestigd en zijn (praktische) afspraken 
gemaakt over: 

o Informatie opvragen door de verzekeringsarts bij de bedrijfsarts. 
Het UWV brengt – in het kader van de coaching – onder de 
aandacht van verzekeringsartsen dat, als er informatie wordt 
opgevraagd bij de bedrijfsarts, er eerst een belafspraak wordt 
gemaakt of van tevoren een mail met vragen wordt verstuurd. 
Hierdoor wordt de bedrijfsarts niet overvallen door een telefoontje 
van het UWV. Daarmee worden ergernis en fouten aan de kant 
van de bedrijfsarts voorkomen. 

o Zienswijze van bedrijfsarts opnemen in rapportage van de 
verzekeringsarts. In het kader van de coaching brengt het UWV 
ook onder de aandacht van verzekeringsartsen dat zij in hun 
rapportage de zienswijze van de bedrijfsarts opnemen. Doordat de 
landelijke loonsanctiecommissie (LLC) van het UWV er, bij de 
beoordeling van het re-integratieverslag, op let dat het beginsel 
van hoor en wederhoor is toegepast, terwijl de LLC ook checkt of 
de rapportage de zienswijze van de bedrijfsarts bevat, is hierdoor 
een interne check door het UWV ingebouwd op het daadwerkelijk 
opnemen van de zienswijze van de bedrijfsarts in de rapportage. 

o Klachtencontingent begeleiden. Het UWV onderneemt actie om het 
item “klachtencontingent begeleiden” als aanklikmogelijkheid te 
laten verwijderen uit de rapportagetool van het UWV. Omdat dit 
item nu verschijnt in de rapportages, ontstaat nu bij bedrijfsartsen 
(ten onrechte) het beeld dat klachtencontingente begeleiding een 
grond is om een loonsanctie op te leggen.  

o Toehoorderschap LLC. Enkele leden van de Paradigmagroep 
hebben als toehoorder deelgenomen aan een bijeenkomst van de 
LLC. Daardoor hebben zij een kijkje in de keuken gekregen van 
het UWV m.b.t. werkwijze bij de oplegging van een loonsanctie. 
De ervaringen van de toehoorders zijn overwegend positief. 

o RIV-toets in de praktijk. Bij de beoordeling van het RIV (re-
integratieverslag) hanteert het UWV de werkwijzer “RIV-toets in 
de praktijk”. Doel van deze werkwijzer is om zowel concrete 
beoordelingscriteria als praktische aanwijzingen te bieden aan de 
verzekeringsarts en de arbeidsdeskundige van het UWV. Deze 
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werkwijzer, die bedoeld is voor intern gebruik, heeft het UWV – in 
het kader van de transparantie van de beoordeling – omgebouwd 
tot een openbaar stuk en geplaatst op haar website.1  

o Richtlijnen en protocollen. De afspraak is herbevestigd dat het 
UWV van bedrijfsartsen verwacht dat zij tijdens de eerste twee 
ziektejaren gebruikmaken van verzekeringsgeneeskundige 
protocollen, voor zover deze aanknopingspunten bieden voor hun 
beoordeling van de mogelijkheden van de betrokkene tot 
functioneren en – van daaruit – voor de mogelijkheden tot re-
integratie, bij de eigen of bij een andere werkgever, zoals 
beschreven in de toelichting bij het Beoordelingskader 
Poortwachter van het UWV.  

o Ontwikkelingen richtlijnen binnen NVAB. Binnen de NVAB vindt 
een discussie plaats over de herijking/herziening van de 
richtlijnen. De omstandigheid dat er een loonsanctie kan worden 
opgelegd indien de bedrijfsarts een richtlijn niet heeft gevolgd, die 
de NVAB heeft geautoriseerd, gaf binnen de NVAB mede 
aanleiding tot deze discussie. De NVAB heeft aan een groot aantal 
richtlijnen meegewerkt of deze geautoriseerd, maar wordt nu 
geconfronteerd met de omstandigheid dat bedrijfsartsen daar op 
afgerekend kunnen worden – als de richtlijn niet is gevolgd – 
middels een loonsanctie. De NVAB wil de richtlijnen daarom nu 
actualiseren. Om dat de kunnen bekostigen heeft de NVAB 
aanvragen voor subsidies ingediend, onder meer bij de ministeries 
van VWS en SZW. De NVAB is in afwachting van hun reacties.  

o Functionele mogelijkhedenlijst. Bedrijfsartsen moeten weliswaar 
een professionele beoordeling van de belastbaarheid verrichten, 
maar zij zijn niet verplicht om een functionele mogelijkhedenlijst 
(FML) in te vullen. De FML is namelijk een instrument dat 
verzekeringsartsen hanteren in het kader van de WIA-
beoordeling. Het niet invullen van een FML is dan ook geen grond 
voor het toepassen van een loonsanctie.  

o Inzetbaarheidsprofiel. Hoewel er geen FML ingevuld hoeft te 
worden moet de bedrijfsarts – bij het re-integratieverslag – wel de 
belastbaarheid en de functionele mogelijkheden van de 
betrokkene beoordelen en weergeven. Om de medische 
mogelijkheden en beperkingen te duiden volgens een vaste 
systematiek, die aansluit op de systematiek van het UWV (FML op 
basis de claimbeoordelingssystematiek), ontwikkelen 
bedrijfsartsen en arbeidsdeskundigen nu samen met het UWV – in 
een subgroep onder de vlag van de Paradigmagroep – een lijst 
aan de hand waarvan de bedrijfsarts de belastbaarheid van de 
betrokkene beschrijft: de inzetbaarheidslijst. Gestreefd wordt naar 
een breed draagvlak onder de deskundigen en hun achterban, 
waardoor de lijst in de uitvoeringspraktijk als format zal dienen en 
breed gebruikt zal worden.      

o Uniformering RIV. Daarnaast wordt gekeken naar aanpassingen 
van het format van het re-integratieverslag in deze subgroep. Om 
tot een uniform (breed gedragen) gedigitaliseerd formulier voor 
het re-integratieverslag te komen, heeft het UWV hiervoor een 
projectteam ingericht, met alle stakeholders.  

                                           
1 http://www.uwv.nl/overuwv/Images/werkwiijzer%20riv%20toets.pdf  

http://www.uwv.nl/overuwv/Images/werkwiijzer%20riv%20toets.pdf
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o Wijze van beoordeling. De toetsing van het re-integratieverslag 
richt zich op de beantwoording van 3 vragen: 

1. Is er sprake van een bevredigend re-integratieresultaat? 
2. Zo nee, heeft de werkgever desondanks voldoende re-

integratie-inspanningen verricht? 
3. Zo nee, heeft de werkgever hiervoor een deugdelijke 

grond? 
4. Zo nee, zijn de onvoldoende re-integratie-inspanningen te 

repareren? 
Het UWV stelt dus eerst het re-integratieresultaat vast; pas als 
het re-integratieresultaat onvoldoende is, zoomt het UWV steeds 
verder in op welke processtappen er zijn gezet c.q. op de inhoud 
van de ondernomen activiteiten. Daarbij oordeelt het UWV niet 
met de kennis van nu, maar met de kennis van toen. Omdat deze 
wijze van toetsing niet ter discussie staat, is er geen aanleiding 
om het Beoordelingskader aan te passen.  

o Deskundigenoordeel. Het UWV onderneemt actie om de disclaimer 
te verwijderen uit het deskundigenoordeel. Daarin is aangegeven 
dat de uitkomst van het deskundigenoordeel geen voorspellende 
waarde heeft voor de uitkomst van de beoordeling van het re-
integratieverslag bij einde wachttijd. Voorts onderneemt het UWV 
actie om te voorkomen dat er standaard – in alle gevallen – 
medische informatie wordt opgevraagd bij de bedrijfsarts, als er 
een deskundigenoordeel wordt aangevraagd. Bovendien wordt 
binnen het UWV onder de aandacht gebracht dat, als er medische 
informatie wordt opgevraagd, er ook wordt aangegeven wat er 
met die verstrekte informatie gebeurt.  

• Thans resteren de volgende punten, die verder door de Paradigmagroep 
zullen worden opgepakt: 

o Voortgang inzetbaarheidsprofiel 
o Voortgang uniformering en digitalisering RIV 
o Toetsen professioneel handelen van andere disciplines. 

• Winst van de Paradigmagroep is dat bedrijfsartsen/arbeidsdeskundigen in 
de bedrijfsgeneeskundige zorg, enerzijds en verzekeringsartsen / 
arbeidsdeskundigen van het UWV, anderzijds elkaar beter weten te 
vinden, zowel op individueel als op landelijk niveau. Voorts is hun 
onderlinge communicatie verbeterd door bovengenoemde afspraken. 
Daarnaast zijn er praktische afspraken gemaakt m.b.t. vaste 
aanspreekpunten binnen het UWV (om flagrante casusposities te melden). 
Bovendien zijn er in het land verschillende initiatieven genomen (zoals de 
kringen) die bedrijfs-, verzekeringsartsen en arbeidsdeskundigen 
samenbrengen. Dit alles draagt bij aan de verbetering van de 
communicatie en het wederzijdse begrip tussen UWV en 
bedrijfsarts/arbeidsdeskundige in de bedrijfsgeneeskundige zorg.  


