
Beroepsvereniging A&O

Samenwerking 

A&O en AD
José van Lieshout,  

adviseur preventie/ duurzame inzetbaarheid

• Waar(voor) werk ik?

• Wat zijn mijn taken?

• Project vangnetters

• Project duurzame inzetbaarheid

• Stelling
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Waarvoor werk ik?
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Waar werk ik?
Sectorinstituut Transport en Logistiek

• Paritaire stichting: TLN, FNV, VVT, CNV in bestuur

• Voor werkgevers en werknemers

• Grotendeels gefinancierd door O&O fonds
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Wat zijn mijn taken?
• Bevorderen duurzame inzetbaarheid

o Beleid ontwikkelen

o Bedrijven adviseren

• Projectleider inzetbaarheidscheck en project vangnetters

• PSA deskundige: 

o Onderzoek en voorlichting

o Verdiepende RI&E’s werkdruk

• Taken t.a.v. RI&E:

o Deelname aan project dynamische RI&E

o Toetsende functie t.a.v. de collega’s die RI&E’s uitvoeren
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Sectorpilot begeleiding Ziektewet

Project Vangnetters
1. Waarom deze pilot?

2. Aanleiding verandering wetgeving

3. Doelgroep

4. Projectinformatie

5. Doelstellingen

6. Projectaanpak

7. Stand van zaken 30 september
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Sectorpilot begeleiding Ziektewet

Waarom deze pilot?
• Modernisering Ziektewet per 1-1-2013

– Ziektewetpremie wordt afhankelijk van grootte bedrijf 

– Gedifferentieerde premie per 1-1-2014 

– Voor niet-eigen risicodragers geldt: premie niet beïnvloedbaar, UWV 
begeleidt

– Stichting van de Arbeid zocht sectoren die als pilot begeleiding 
Ziektewet zelf op zich wilden nemen 

• Project staat genoemd in sociaal akkoord 2013. 

– “In pilots gericht op re-integratie ontwikkelen sociale partners hiertoe 
innovatieve werkwijzen, die op termijn landelijk uitgerold worden”
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Sectorpilot begeleiding Ziektewet

Aanleiding verandering wetgeving
1. 55% van de WIA instroom wordt 

veroorzaakt door vangnetters

2. Vangnetters re-integreren moeizamer 
dan verzuimende werknemers

3. Door langdurig verblijf in Ziektewet 
grotere kans op WIA  instroom

In onze sector: 

Huidige duur Ziektewet 
eindedienstverbanders gemiddeld 10 
maanden
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Sectorpilot begeleiding Ziektewet

Doelgroep
Om welke mensen gaat het?

• Ziek uit dienst na (eindedienstverbanders): 

– tijdelijk contract, faillissement, ontslag 

– doorbelasting (grotere) ex-werkgever (tenzij: failliet)

• Na dienstverband binnen 28 dagen ziek (nawerkers) 

– geen werk of WW 

– doorbelasting (grotere) ex-werkgever (tenzij: failliet)

De pilot betreft op verzoek van UWV alleen de eerste groep
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Sectorpilot begeleiding Ziektewet

Projectinformatie
• Stichting van de Arbeid is opdrachtgever

• 3 sectoren doen mee: 

– Transport en Logistiek, Detailhandel en Agrarisch en Groen

• Convenant afgesloten tussen sectoren en UWV

• Algemene Maatregel van Bestuur die deze pilot mogelijk maakt 
geaccordeerd en gepubliceerd in Staatscourant op 11 september 
2014

• Subsidie toegekend door SZW (sectorplan) per 1-9-2014 tot 1-9-2016

• Onderzoeksbureau onderzoekt effecten pilot in de 3 sectoren t.o.v. 
UWV in opdracht van ministerie van SZW
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Sectorpilot begeleiding Ziektewet

Doelstellingen
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Sectorpilot begeleiding Ziektewet

Projectaanpak
• 1e fase afgerond: dataonderzoek, literatuuronderzoek, factsheet

• 2e fase: begeleiding vangnetters door casemanagers i.p.v. UWV

– UWV draagt 60 vangnetters over aan ons

– Snelle, activerende, demedicaliserende aanpak

– Inhuur 2e spoor, AD, begeleiding, scholing

– Samenwerking mobiliteitscentrum Transport en Logistiek

– Indien mogelijk: proefplaatsing

– No risk polissen bij > 1 jaar in de Ziektewet
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Sectorpilot begeleiding Ziektewet

Stand van zaken 30 september 2015

• 58 vangnetters in begeleiding gekregen (2 reageerden niet)

• 42 hersteld, 27 aan het werk, 

• 16 in begeleiding

• 16 no risk polissen, waarvan 2 aan het werk

• Uit onderzoek blijkt dat:

“Vangnetters uit de pilots de contacten met functionarissen

in de pilotsetting significant vaker als nuttig ervaren (dan UWV)”

“Vangnetters uit de pilots significant positiever zijn over de 

begeleiding bij het vinden van een nieuwe baan (dan UWV)”
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Samenwerking A&O en AD

• Projectleider = A&O

• Begeleiding vangnetters door casemanagers

• Zij doen voorstellen voor inhuur o.a. AD 

• AD onderzoek n.a.v. FML bedrijfsarts

• AD onderzoek input voor 2e spoor traject

• AD onderzoek door UWV bij eerstejaarsbeoordeling
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Duurzame inzetbaarheid
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Noodzaak duurzame inzetbaarheid
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Gezond de eindstreep?
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Duurzame inzetbaarheid

Sectorplan eind 2013:
“Zonder aanvullende 
maatregelen op het gebied 
van duurzame 
inzetbaarheid zullen alleen 
al de kosten van het 
ziekteverzuim in 2016 met 
0,21% van de loonsom 
toenemen (€ 11,4 mln.)”
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Wie is eigenlijk verantwoordelijk

voor inzetbaarheid?
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Volgens werkgevers:

Volgens werknemers:

werkgever werknemer

werkgever werknemer

Bron: trendrapport Gezond Transport 2011 (donkerblauw) en 2013 (lichtblauw)



*dienstverlening is gratis voor SOOB bedrijven, tenzij anders vermeld 

Organisatie en 
Leiding geven

Werving en 
Selectie

Opleiding en 
Ontwikkeling

ARBO en 
Verzuim

Implementatie

Opleiden van vakbekwaam personeel, 
om- en bijscholing

Gezond en veilig werken en verzuim 
voorkomen

Voldoende instroom van vakbekwaam 
personeel, een leerwerkplek of een 

andere passende baan

Een toekomstbestendige organisatie 
door een optimaal personeelsbeleid, 

functiewaardering

Sectorinstituut Transport en Logistiek:
voor mens en werk in Transport en Logistiek

Werving en 
Selectie

Opleiding en 
Ontwikkeling

ARBO en 
Verzuim

Organisatie en 
Leiding geven

Plan van aanpak

Mens en Werk scan/ 360°
Dashboard

Bv code95check
Bv hoe verhoudt jouw wn
populatie zich tot de rest?

Bv RI&E
Bv te ontwikkelen 
uitstroom monitor
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Inzetbaarheidscheck

Individueel rapport

At Risk?

Coach belt

Gesprek in de buurt

Vitaliteitsplan

Eventueel interventie

Herhaalcheck

Bedrijfsrapport 

vergelijking sector
Bespreken resultaten

Maken plan van aanpak

Uitvoering plan van 

aanpak bedrijf

Effectrapportage 

bedrijf

Inzetbaarheid 

verbeterd

Inzetbaarheid 

verbeterd

Inzetbaarheidscheck 

invullen onze site

stlwerkt.nl/inzetbaarheidscheck

Goed 

werkgeverschap:

Bedrijfsaanpak 

duurzame 

inzetbaarheid

Inzetbaarheidsroute

•Uitdaging: later met pensioen, verzuim niet laten stijgen

•Duurzame inzetbaarheid, goed werknemerschap

•Doel: Werkvermogen minimaal gelijk

Verlengd 
tot 1 april 

2016!
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http://www.stlwerkt.nl/inzetbaarheidscheck
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Stand van zaken inzetbaarheidscheck

•Nu: 7.090 van de 13.000 checks (55%)

•Nu: 701 van de 1200 gesprekken (58%)

•Nu: 283 van de 500 interventies (57%)

•Nu: 628 van de 5000 herhaalchecks (13%)

•Nu: 62 bedrijfstrajecten 

deels met subsidie sectorplan: goed 

werkgeverschap
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Opvolging na invullen 

Inzetbaarheidscheck
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Ervaring deelnemers inzetbaarheidscheck

Mensen die alleen check hebben ingevuld:

• Rapportcijfer 7,6 voor Inzetbaarheidscheck

• 60% doet iets met adviezen (helft heeft leefstijl aangepast)

Mensen die ook een gesprek hebben gehad:

• Rapportcijfer 8 voor gesprek

• 86% doet iets met adviezen (helft heeft leefstijl aangepast)

Mensen die ook een interventie hebben gehad:

• Rapportcijfer 8,9 voor interventie

• 78% heeft interventiedoelen bereikt, rapportcijfer 8,5
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Onderwerpen Inzetbaarheidscheck

23

Werkvermogen Leren en ontwikkelen

Werkdruk en stress Fysieke belasting

Herstel en balans Overgewicht

Slapen Leefstijl

Tevreden en bevlogen Prestaties

Onderlinge verhoudingen Mobiliteit
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Werkvermogen
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WAI-score Categorie werkvermogen Doel interventie

7 tot en met 27 Slecht werkvermogen Herstel van werkvermogen > curatief

28 tot en met 36 Matig werkvermogen Verbetering van werkvermogen > 
curatief

37 tot en met 43 Goed werkvermogen Ondersteuning van het werkvermogen > 
preventief

44 tot en met 49 Uitstekend werkvermogen Behoud van werkvermogen > preventief

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Sector Transport en logistiek

Beroepsbevolking

Werkvermogen (WAI-score)

slecht matig goed uitstekend

Correlatie tussen werkvermogen en: 
gezondheid & herstel van het werk
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Stelling: samenwerking met AD-ers

Als AD-ers ook een andere discipline 

hebben kunnen ze van grote meerwaarde 

zijn voor projecten duurzame inzetbaarheid

• AD-ers, die ook loopbaancoaches zijn kunnen een 

belangrijke rol spelen bij het verbeteren van de 

mobiliteit

• AD-ers die ook casemanager zijn hebben meerwaarde 

bij het begeleiden van mensen die geen werkgever 

meer hebben
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