
 
 
 
 

 
 
 - 1 - 
 

Wet Verbetering Poortwachter 
 
De Wet verbetering Poortwachter (WVP) heeft tot doel de instroom in de 
arbeidsongeschiktheidsuitkeringen te beperken door een goede begeleiding van 
arbeidsongeschikte werknemers gedurende de eerste twee ziektejaren. Deze wet geeft 
daarvoor een aantal voorschriften voor zowel werkgevers als werknemers. Consequenties 
van de WVP en belangrijke tijdstippen in de verzuimbegeleiding worden hieronder 
toegelicht.  
 
Veelgestelde vragen en antwoorden: 
1. Waarom zijn er regels bij langdurig ziekteverzuim?  
2. Wat is de kern van deze regels?  
3. Wat gebeurt er als de werknemer niet meewerkt aan deze regels?  
4. Wat zijn de consequenties voor de werkgever?  
5. Wie bepaalt of er voldoende is gedaan?  
6. Hoe ziet een plan van aanpak eruit?  
7. Wat gebeurt er als de werknemer niet meer op de eigen plek kan terugkeren?  
8. Is langdurig ziekteverzuim te voorkomen? 
 
 
1. Waarom zijn er regels bij langdurig ziekteverzuim? 
Langdurig ziekteverzuim is voor alle betrokkenen vervelend: voor de zieke, voor de collega's, 
voor de werkgever en voor de bedrijfsvoering. De overheid, werkgevers en werknemers en 
ook andere instanties, zoals Arbo-diensten werken samen aan oplossingen voor dit langdurig 
verzuim. Uit onderzoek is gebleken dat de eerste maanden van ziekte bepalend zijn voor de 
uiteindelijke duur ervan. Hoe langer iemand thuis blijft, hoe groter de kans dat hij of zij 
uiteindelijk in de arbeidsongeschiktheidsuitkering terechtkomt. Wanneer de werknemer en de 
werkgever/chef snel na de ziekmelding met elkaar contact hebben over de aard van de ziekte 
en de mogelijkheden om weer aan het werk te gaan, werkt dat bijna per definitie positief. 
Daarom richten de regels van de WVP zich vooral op de samenwerking tussen 
werkgever/chef en de zieke werknemer. 
 
 
2. Wat is de kern van de Wet Verbetering Poortwachter? 
kern 
Chef en werknemer moeten in goed onderling overleg en daarbij ondersteund door de 
bedrijfsarts en de zogenaamde case manager (zie de uitleg hieronder) concrete acties formu-
leren en uitvoeren om een spoedige werkhervatting van de werknemer te realiseren. Concrete 
stappen daarbij zijn: 
 
probleemanalyse 
Wanneer na zes weken ziekte blijkt dat u, als werknemer, waarschijnlijk langdurig ziek zal 
blijven, geeft de Arbo-dienst haar oordeel over het ziektegeval en een advies over het bevor-
deren van herstel en werkhervatting aan u en uw werkgever. 
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plan van aanpak  
Op basis van dit advies stellen u en uw chef uiterlijk in de achtste week nadat u bent ziek 
geworden, samen een schriftelijk plan van aanpak op. Het plan van aanpak is gericht op een 
structurele hervatting van werkzaamheden. In het plan wordt beschreven op welke wijze dat 
dan is en welke acties binnen een bepaald tijdsbestek noodzakelijk zijn om dit te verwezen-
lijken. Deze structurele werkhervatting kan uw 'oude' functie zijn, al dan niet in aangepaste 
vorm. Ook zou het een andere functie binnen het bedrijf kunnen zijn of reïntegratie bij een 
andere werkgever. Ook geeft u aan wat u er - beiden - aan zult doen om een snelle terugkeer 
naar werk mogelijk te maken. Het kan hier gaan om een aanpassing van de werkplek of bij-
voorbeeld loopbaanbegeleiding. 
 
afstemming en evaluatie 
Voor het bereiken van een optimaal resultaat is het noodzakelijk om met uw chef te blijven 
evalueren wat het effect is van die acties. Minimaal eens in de zes weken heeft u daarover 
contact. 
 
1 jaar ziek 
Een bijzonder evaluatiemoment treedt op na ongeveer 1 jaar ziekte. Er wordt dan uitgebreider 
teruggekeken op de inspanningen van werkgever en werknemer om weer aan het werk te 
gaan uit het afgelopen jaar. In overleg met de bedrijfsarts wordt de aanpak voor het komende 
jaar, eventueel in bijgestelde vorm, vastgesteld. Een en ander wordt schriftelijk vastgelegd in 
het reïntegratiedossier. 
 
aanvraag arbeidsongeschiktheidsuitkering 
Nadat u 21 maanden ziek bent, moet u als werknemer een arbeidsongeschiktheidsuitkering 
aanvragen bij het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV). (UWV zal u in het 
algemeen signaleren dat u dit moet doen). Bij deze aanvraag hoort een reïntegratieverslag. Dit 
verslag bestaat uit drie delen. Een eerste deel dat uw chef in overleg met u opstelt en waarin 
wordt beschreven welke activiteiten zijn ondernomen om snelle terugkeer naar het werk 
mogelijk te maken. Een tweede deel dat de bedrijfsarts in overleg met u opstelt en dat ingaat 
op de medische aspecten van de arbeidsongeschiktheid en een derde deel waarin u uw eigen 
kijk op de reïntegratieactiviteiten kunt geven. 
UWV beoordeelt aan de hand van dit reïntegratieverslag of beide partijen zich in alle redelijk-
heid voldoende hebben ingespannen. 
 
case manager 
FOM heeft voor elke locatie een zogenaamde case manager aangewezen. De case manager 
bewaakt dat de formele stappen van de WVP tijdig worden gezet en kan de chef en de werk-
nemer adviseren over de te volgen procedures. Bij de FOM-instituten treedt de personeels-
functionaris op als case manager. Voor de universitaire locaties en voor het FOM-bureau is een 
medewerker van de centrale personeelsdienst als case manager aangewezen. In het algemeen 
zal deze case manager op het FOM-bureau contact onderhouden met de personeelsdienst van 
de betreffende universiteit. 
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3. Wat gebeurt er als de werknemer niet meewerkt aan deze regels? 
De werkgever kan op grond van de wet sancties toepassen als u zonder deugdelijke grond niet 
of niet voldoende meewerkt aan reïntegratie (bijvoorbeeld korting op uw loon of in het 
uiterste geval beëindiging van de arbeidsovereenkomst). 
 
Voorafgaand aan het toepassen van sancties zal de werkgever eerst een second opinion vragen 
bij het UWV.  
Voor beëindiging van een arbeidsovereenkomst is een ontslagvergunning nodig. De 
werkgever zal daarvoor aannemelijk moeten maken dat u zonder deugdelijke grond weigert 
medewerking te verlenen aan reïntegratie.  
Ook het UWV kan een sanctie opleggen, wanneer u zonder deugdelijke redenen niet heeft 
meegewerkt aan het opstellen van een plan van aanpak of aan het reïntegratieverslag. U kunt 
dan een korting krijgen op uw arbeidsongeschiktheidsuitkering. 
 
 
4. Wat zijn de consequenties voor de werkgever als deze onvoldoende meewerkt 
aan de regels? 
Ook de werkgever krijgt sancties opgelegd wanneer hij onvoldoende inspanningen verricht 
om u weer naar een passende functie te begeleiden (bijvoorbeeld een loondoorbetaling-
verplichting). 
 
 
5. Wie bepaalt of er voldoende is gedaan? 
Dat bepaalt het UWV. Het UWV kan worden ingeschakeld door de werkgever of door u - of 
beiden - wanneer u het niet met elkaar eens wordt over het plan van aanpak of de uitvoering 
daarvan. Ook de Arbo-dienst kan een grote rol spelen: deze kijkt mee en adviseert en beheert 
ook een deel van het dossier over de zieke werknemer.  
 
 
6. Hoe ziet een plan van aanpak eruit? 
Voor het plan van aanpak is een sjabloon opgesteld door het UWV. De case manager kan u 
hierover informeren.  
 
 
7. Wat gebeurt er als u niet meer in uw 'oude' functie kan terugkeren? 
Allereerst wordt gekeken of er mogelijkheden zijn om uw functie of werkplek zo aan te 
passen, dat u weer op uw eigen functie kan terugkeren. Als dat niet kan, moet gekeken wor-
den naar andere mogelijkheden. In eerste instantie op dezelfde locatie, in tweede instantie 
elders binnen FOM. Ook kan de werkgever meewerken aan het vinden van een baan buiten 
het eigen bedrijf. In het algemeen zal de werkgever daarbij het reïntegratiebedrijf Loyalis 
inschakelen. 
 
 
8. Is langdurig ziekteverzuim te voorkomen? 
Langdurig ziekteverzuim is niet altijd te voorkomen. Bij een ernstige ziekte of een zwaar 
ongeluk is er geen sprake van 'voorkomen'. Maar in veel gevallen kan het wel. De werknemer 
moet daarvoor zo snel mogelijk met de chef in gesprek te gaan bij signalen van ziekte, van 
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welke aard dan ook. En dan gaat het niet altijd om lichamelijke signalen. Een te hoge werk-
druk, een onprettige sfeer op het werk, gepest worden door collega's, een slechte werk-
houding: het kunnen allemaal oorzaken van ziekmelding zijn en daarmee van langdurig 
ziekteverzuim. U doet er goed aan tijdig aan te geven wat u dwars zit en de werkgever zal op 
zijn beurt snel moeten ingrijpen wanneer hij dergelijke signalen ontvangt. 
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