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‘Modernisering Ziektewet kost werkgevers handenvol 
geld’ 
 
door Jan Johan ten Have 
 
Tijdelijk personeel dat ziek uit dienst gaat, komt voortaan voor rekening van de 
werkgever. Het UWV gaat daarvoor een aanzienlijk verhoogde premie op het 
bordje van de werkgever leggen.  Dat is een van de meest ingrijpende wijzigingen 
van de nieuwe modernisering van de ziektewet. ,,Dit kost werkgevers handenvol 
geld’’, constateert registercasemanager en adviseur sociale zaken Jan Willem 
Klompsma van Geniant Analyse + Advies.  
 
Klompsma doelt niet alleen op de loondoorbetalingsverplichting. Ook is er sprake van 
een re-integratieverplichting voor zieke medewerkers. ,,Het maakt voortaan niet meer 
uit of de einddatum van het arbeidscontract al is verstreken, je draait als werkgever op 
voor al deze kosten van die zieke medewerker’’, benadrukt hij. 
  
Gezondheidsmanagement  
Vanuit Geniant houdt Klompsma zich bezig met het belang van 
gezondheidsmanagement voor de continuïteit van ondernemingen. ,,Verzuim kost 
ondernemers niet alleen heel veel geld – en na de modernisering van de Ziektewet nog 
veel meer – het brengt ook de continuïteit van het bedrijf in gevaar’’, licht de specialist in 
sociale zekerheid toe. ,,Er ontstaat de komende jaren snel een tekort aan vaklui op 
allerlei fronten. Zieke medewerkers worden steeds lastiger te vervangen. Daarom is 
gezondheidsmanagement voor werkgevers zo belangrijk, zowel preventief als curatief.’’ 
 
Geniant 
In opdracht van werkgevers, maar ook onder meer arbodiensten werkt Geniant aan 
doeltreffende oplossingen. En daarbij maakt het niet uit of de oorzaak van de ziekte nou 
fysiek of mentaal is of ligt in disfunctioneren of een arbeidsconflict. Klompsma: ,,Wij 
brengen processen zo snel mogelijk op gang en zorgen dat er zo efficiënt en effectief 
mogelijk wordt gezocht naar een oplossing. Wij ondersteunen wetgevers bij het maken 
van de juiste keuzes. Een kwestie van logische nadenken binnen de wettelijke kaders.’’ 
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