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PRAKTIJKVOORBEELD 1
Magazijnwerker met rugklachten

Revalidatie geslaagd. Toch niet aan de slag.
Een 32-jarige magazijnwerker valt
uit met rugklachten. Hij is ongeschikt om zijn eigen werk te blijven doen en belandt in de ziektewet. Twee jaar later, net voordat
beoordeeld moet worden of hij
een arbeidsongeschiktheidsuitkering moet ontvangen, start er een
revalidatietraject dat drie maanden zal duren en vier dagen per
week in beslag neemt. Omdat de
magazijnmedewerker vier dagen
per week niet kan werken, oordeelt de verzekeringsarts dat hij
in aanmerking komt voor een vol-

ledige WGA-uitkering ter hoogte
van 70 procent van zijn laatste
loon. Het revalidatietraject verloopt goed. Drie maanden later
kan de magazijnmedewerker
weer vijf dagen per week werken,
want ook de rug is voldoende hersteld. De magazijnmedewerker,
inmiddels 34 jaar, meldt echter
niet dat hij opnieuw vijf dagen
kan werken. Als zijn werkgever
geen herkeuring aanvraagt bij het
UWV zal hij waarschijnlijk tot zijn
pensioen een arbeidsongeschiktheidsuitkering ontvangen.

PRAKTIJKVOORBEELD 2
De overspannen leraar

Geen prikkel om iets anders te beginnen
Een 40-jarige leraar meldt zich
ziek omdat hij in het jaar dat hij
ook in scheiding ligt, wordt gepest door zijn leerlingen. Hij ontvangt een WAO-uitkering op basis
van volledige arbeidsongeschiktheid. Deze uitkering wordt vanuit
zijn invaliditeitspensioen van het
ABP aangevuld tot 80 procent van
zijn laatstverdiende inkomen. Na
vijf jaar wordt hij via een schriftelijke consult opnieuw beoordeeld.
Hij antwoordt nog in dezelfde situatie te verkeren en blijft volledig arbeidsongeschikt. Er volgt

geen medische keuring. Vervolgens blijft hij tot zijn pensioenleeftijd (67 jaar) de volledige uitkering ontvangen. Ook zijn pensioenopbouw loopt in deze periode
volledig door. Er was voor deze exleerkracht niet echt een prikkel
om iets anders te ondernemen.
Zijn inkomen lag op 80 procent
van zijn laatste loon en werd keurig geïndexeerd, wat genoeg was
om rond te komen. Voldoening
vond hij in zijn ‘nieuwe leven in
de WAO’ door veel vrijwilligerswerk te verrichten.

PRAKTIJKVOORBEELD 3
Accountant krijgt kanker

‘Nog even thuis’ wordt 7 jaar tot pensioen
Wat een slecht nieuws voor de 58jarige accountant. Ze dacht een
bobbeltje te voelen in haar borst,
ging naar de huisarts en kreeg
een week later bij de specialist te
horen dat ze borstkanker had. De
vrouw beleeft een zware, onzekere tijd met chemotherapie. De verzekeringsarts van het UWV verklaart haar volledig arbeidsongeschikt. De werkgever toont zijn
medeleven en peinst er niet over
om over een eventuele terugkeer

bij genezing op de werkvloer te
praten. De vrouw heeft wel iets
anders aan haar hoofd. Gelukkig
is de behandeling na acht maanden klaar. Werken is voor haar –
ze ging altijd met heel veel plezier
naar kantoor – echter geen prioriteit meer. Tot haar verbazing
wordt ze door het UWV ook niet
opgeroepen voor de verzekeringsarts. Ze besluit nog even thuis te
blijven. Dat even wordt zeven jaar,
tot ze met pensioen gaat.

...er zijn te veel volledig arbeidsongeschikten in WGA
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WGA is bedoeld
als tijdelijke plek...
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...zodat na herkeuring
mensen de juiste
uitkering krijgen,
of weer gaan werken.
WGA
gedeeltelijk

WGA
volledig

IVA
volledig

werk

Alleen omdat er geen
herkeuring plaatsvindt,
komen er steeds meer
mensen bij.

