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Er zijn ingrijpende wijzigingen in 
de sociale zekerheid op komst, die
nogal wat consequenties hebben
voor de schoolbesturen. Regels 
worden aangescherpt. De verant-
woordelijkheid – en daarmee het 
risico – voor werkgevers neemt toe.

De belangrijkste wijziging met ingang
van 2006 is dat de wao wordt vervangen
door de wia, de Wet werk en inkomen
naar arbeidsvermogen. In de wao ligt
de nadruk op inkomensondersteuning
bij arbeidsongeschiktheid, in de wia
staat juist werk centraal. Door middel
van financiële prikkels worden werk-
gevers en werknemers gestimuleerd 
er alles aan te doen om gedeeltelijk 
arbeidsongeschikten aan het werk te
helpen of te houden. Voor mensen 
die echt niet meer aan de slag kunnen
komen is er inkomensbescherming. 
‘Het wordt steeds moeilijker om 
iemand volledig af te keuren’, legt 

Barend van der Veere van de helpdesk
van VOS/ABB uit. ‘Dat gaat alleen nog
nadat iemand bijvoorbeeld een ern-
stig ongeluk heeft gehad.’ Het streven
is dat er niet meer dan 25.000 mensen
per jaar volledig worden afgekeurd.

Aanscherping
Iedereen jonger dan vijftig, die een
wao-uitkering heeft, wordt herkeurd.
De criteria die hierbij worden gehan-
teerd, zijn zwaarder. Wordt iemand
voor een gedeelte arbeidsgeschikt 
verklaard, dan komt hij in de wacht-
geldregeling, die ten laste van de
werkgever komt. Van der Veere: ‘En als

iemand ontslagen is, is het bevoegd
gezag verplicht reïntegratie te bewerk-
stelligen, bij de eigen werkgever of bij
een andere.’ De wia is overigens nog
steeds een wetsvoorstel. De Tweede

Kamer is akkoord gegaan, maar de
Eerste nog niet.
De wijzigingen in de sociale zekerheid
komen voort uit een aanscherping
van de regels met betrekking tot ziekte,
arbeidsongeschiktheid, werkloosheid,
arbo, reïntegratie en ziektekosten. 
Met ingang van 2005 moet de werk-
gever het loon in het tweede ziekte-
jaar doorbetalen; zeventig procent.
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Veranderingen per januari 2006
- Het bestuur moet een werknemer die minder dan 35 procent arbeids-

ongeschikt is zoveel mogelijk in dienst houden.
- Als de werknemer gedeeltelijk arbeidsgeschikt is, dat wil zeggen dat zijn

loonverlies minstens 35 procent is, kan hij in het nieuwe stelsel in aan-
merking komen voor een loonaanvulling. Het risico op gedeeltelijke 
arbeidsongeschiktheid kan het bestuur zelf dragen of onderbrengen bij
een private verzekeraar. Het schoolbestuur kan ook gewoon bij het UWV
blijven. Het UWV verricht in alle gevallen de keuring. 

- De uitkering bij volledige arbeidsongeschiktheid zal met terugwerkende
kracht tot 1 januari 2006 worden verhoogd tot 75 procent van het laatst-
verdiende loon als er in 2006 niet meer dan 25.000 volledig duurzaam 
arbeidsongeschikten zijn bijgekomen. Bo
over twee ziektejaren niet meer dan 170 procent van het laatstverdiende 

vendien mag aan werknemers 

loon aan ziekengeld zijn uitbetaald.

Ingrijpende wijzigingen sociale zekerheid

Meer risico’s 
voor werkgevers

‘De werkgever moet zich 

aan veel meer regels houden’

Met ingang van 2005 moet 

de werkgever het loon 

in het tweede ziektejaar 

doorbetalen; zeventig procent.



Het kan zelfs gebeuren dat de werk-
gever het derde jaar nog tachtig 
procent moet doorbetalen. ‘Als straf,
als er niet voldoende aan reïntegratie
is gewerkt’, legt Van der Veere uit.

Als een werknemer in 2006 al twee
jaar ziek is en het hem niet is gelukt
weer aan de slag te komen ondanks
alle inspanningen van werkgever en
werknemer, volgt een keuring. Hierbij
kijkt het UWV eerst naar wat de werk-
nemer nog kan. Alleen bij volledige 
en duurzame arbeidsongeschiktheid
bestaat er recht op een uitkering 
van zeventig procent van het laatst-
verdiende loon. 

Preventiemedewerker
‘De werkgever moet zich aan veel
meer regels houden’, legt Van der
Veere uit. ‘Het is daarom raadzaam
om iemand aan te stellen die al die
trajecten in de gaten houdt.’ Bijvoor-
beeld een preventiemedewerker.
VOS/ABB heeft samen met andere 
organisaties brochures samengesteld
over alle ontwikkelingen in de sociale
zekerheid. Omdat de consequenties
voor het primair en het voortgezet
onderwijs nogal verschillen, zijn er

twee aparte versies gemaakt. Aan 
de orde komen de thema’s ziekte, 
arbeidsongeschiktheid, werkloosheid,
arbobeleid en reïntegratie. In de 
brochures staan helder beschreven 
de bestaande regelgeving, de nieuwe
regelgeving en de directe consequen-
ties voor de scholen. De management-
samenvatting is voor degenen die
slechts globaal van de nieuwe regel-
geving op de hoogte willen zijn. Deze
brochures worden begin oktober naar
de scholen gestuurd. 

Daarnaast zijn er, in eerste instantie
alleen voor het vo, regionale confe-

renties georganiseerd over de veran-
deringen in de sociale zekerheid. 
In een inleiding en diverse workshops
komen verschillende thema’s aan de
orde. De conferenties zijn bedoeld
voor directeuren, bestuurders en
P&O-functionarissen. 

Beslissingen
De directeur moet globaal kennis 
hebben van de regelingen en begrijpen
waarom diverse mensen en organisa-
ties eisen aan hem stellen. Werkgevers
zullen op grond van financiële over-
wegingen en overwegingen van goed
werkgeverschap in staat moeten zijn
gecompliceerde beslissingen te nemen
op het gebied van personeelsbeheer
en personeelsbeleid. Zij moeten dus
de kansen en de risico’s van de rege-
lingen kunnen inschatten. De P&O’er
is degene binnen de organisatie die
van de hoed en de rand moet weten.
Voor het primair onderwijs worden 
de conferenties in het voorjaar
georganiseerd. 

Informatie bij de helpdesk,
0348-405250 (8.30 tot 12.30 uur),
helpdesk@vosabb.nl
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Tineke Snel

Conferenties vo
Vier regionale middagconferenties, van 13 tot 17 uur, over de veranderingen
in de sociale zekerheid voor het voortgezet onderwijs.

29 november: Nieuwe Buitensociëteit, Zwolle
1 december: Dorint, Eindhoven
6 december: Beurs-WTC, Rotterdam
9 december: Business center, Nieuwegein

Kosten 125 euro. Inschrijven via www.deelnameregistratie.nl
Informatie via telefoonnummer 036-5331941 (10 tot 12 uur)


