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Voorwoord
Het is belangrijk om de actualiteiten rondom thema’s 
als verzuim, HR en werkgeverschap goed te volgen. 
Denk bijvoorbeeld aan de invloed van Corona op het 
bedrijfsleven, of belangrijke wetswijzigingen op het 
gebied van HR en arbo.

Werkverzuim draagt aan de informatievoorziening 
graag een steentje bij. Daarom zijn in deze white- 
paper een aantal relevante artikelen gebundeld die 
zowel voor werknemers als werkgevers van belang 
kunnen zijn. 

Maar je kunt uiteraard nog altijd extra vragen hebben. 
Werkverzuim is gespecialiseerd in verzuim op het werk 
en alle zaken daar omheen. Werkassist kan helpen bij 
alle vraagstukken over HR. 

Wij komen dan ook graag met je in contact. Voor meer 
informatie, ga gerust naar www.verzuimopwerk.nl of 
naar www.werkassist.nl. Of neem direct contact met 
ons op via: 0297 820 829 of info@verzuimopwerk.nl.

Veel leesplezier toegewenst!

- Team Werkverzuim
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Compensatie transitie-
vergoeding bij langdurige 
arbeidsongeschiktheid
Wanneer uw werknemer 2 jaar of langer ziek is, mag u 
de arbeidsovereenkomst beëindigen. Uw werknemer 
kan dan recht hebben op een transitievergoeding. 
Vanaf 1 april 2020 kunt u als werkgever compensatie 
aanvragen voor de door u betaalde vergoeding. Dit 
kan ook met terugwerkende kracht bij dienstverbanden 
die op of na 1 juli 2015 zijn beëindigd.

Voorwaarden voor het aanvragen van de 
compensatie

• De arbeidsovereenkomst is (gedeeltelijk) beëindigd 
wegen langdurige ziekte;

• De werknemer was bij het eindigen van het dienst-
verband nog ziek;

• U betaalde uw werknemer een transitievergoeding.

Heeft uw werknemer een vervroegde IVA uitkering 
gekregen? Ook dan kunt u compensatie aanvragen als 
aan bovenstaande voorwaarden is voldaan.

Hoe hoog is de compensatie transitie-
vergoeding?

De compensatie is meestal lager dan de vergoeding 
die u betaald heeft. Oorzaak hiervan kan zijn:

• Er is een lagere transitievergoeding afgesproken 
dan in de wet staat. Dan is de compensatie niet 
hoger dan de door werknemer en werkgever afge-
sproken vergoeding.

WILT U EEN 
TRANSITIE-
VERGOEDING
AANVRAGEN?

Het aanvragen van de 
compensatie brengt het 
nodige werk met zich mee. 
Laat u hier niet door 
afschrikken. Het loont zeker 
de moeite om de 
compensatie aan te vragen 
en vanzelfsprekend kunnen 
wij u hierbij van dienst zijn. 

Heeft u vragen, dan kunt u 
deze gerust aan ons stellen. 
Neem hiervoor contact met 
ons op.

 0297 820 829
 info@verzuimopwerk.nl

• Dat er meer is betaald dan het wettelijke maximum. 
De compensatie kan niet hoger zijn dan dit  
maximumbedrag. Behalve als het jaarsalaris van 
de werknemer hoger was dan dit bedrag;

• Omdat opgebouwde transitievergoeding over de 
periode van onvoldoende re-integratie-  
inspanningen (loonsanctie) niet wordt vergoed;

• Omdat wettelijke rente niet wordt gecompenseerd, 
ook niet bij betalingen in termijnen;

• Omdat de werkgeverspremies niet worden ver-
goed.

Tot wanneer kan de compensatie worden  
aangevraagd?

Dit is afhankelijk van het moment van betaling van de 
transitievergoeding.

• Is de transitievergoeding volledig betaald voor 1 
april 2020? Dan kunt u uw aanvraag doen tot en 
met 30 september 2020;

• Is de transitievergoeding volledig betaald op of 
na 1 april 2020? Dan moet u uw aanvraag doen 
binnen 6 maanden nadat u de transitievergoeding 
heeft betaald.

Hoe vraagt u de compensatie aan?

Via het werkgeversportaal van het UWV. Van belang is 
dat u over E-herkenning beschikt. Naast het aanvraag-
formulier ontvang het UWV nog graag de volgende 
informatie:

• dat er een arbeidsovereenkomst was;
• wat de duur van de arbeidsovereenkomst was;
• dat de werknemer ziek uit dienst is gegaan;
• op welke datum de 104 weken ziekte is bereikt;
• dat er een transitievergoeding is betaald;
• hoe de transitievergoeding is berekend.

Tevens dienen er een aantal verplichte documenten te 
worden aangeleverd. Het gaat om:

• De arbeidsovereenkomst;
• Bewijs van einde van de arbeidsovereenkomst;
• Uw berekening van de hoogte van de transitie- 

vergoeding en loonstroken (van de maand voor 
de 1e ziektedag en van de maand waarin het 2e 
ziektejaar afliep);

• Bewijs dat de volledige transitievergoeding betaald 
is en op welke datum.

De compensatie is meestal lager 
dan de betaalde vergoeding

4 5



Over bedrijfsongevallen
Als werkgever hoop je er nooit mee te maken te 
krijgen, een bedrijfsongeval. Wat te doen als er een 
bedrijfsongeval op de werkvloer voorvalt, wat betekent 
dat voor u als werkgever en hoe beperk je de kans op 
een ongeval? 

Wat is een bedrijfsongeval?

Een bedrijfsongeval is een ongeluk welke onder 
werktijd gebeurt en waardoor de werknemer zijn/haar 
werk niet meer kan uitvoeren. Een snee in je vinger 
waarbij je een pleister moet plakken zodat er weer kan 
worden doorgewerkt is geen bedrijfsongeval.

Wat te doen als het mis gaat?

Wanneer zich onverhoopt een ernstig of dodelijk 
bedrijfsongeval heeft voor gedaan moet dit zo 
spoedig mogelijk bij de Inspectie SZW worden 
gemeld, dit kan telefonisch op nummer 0800-5151, bij 
een ernstig ongeval kan dit ook online.

Een melding bij de Inspectie SZW moet altijd 
plaatsvinden als er sprake is van:

• Overlijden
• Ziekenhuisopname*
• Blijvend letsel

* onder ziekenhuisopname wordt niet alleen een verblijf 
in het ziekenhuis verstaan, maar ook een behandeling 
in het ziekenhuis na een ongeval.

U bent verplicht een RI&E te 
hebben als u personeel heeft

MEER WETEN OVER 
BEDRIJFS-
ONGEVALLEN?

Neem dan snel contact op 
met Werkverzuim.

 0297 820 829
 info@verzuimopwerk.nl

Wat betekent dit voor u als werkgever?

De werkgever is meestal aansprakelijk. Als werk-
gever heb je een zorgplicht tegenover de mede-
werkers en moet je zorgen dat een medewerker onder 
veilige werkomstandigheden zijn/haar werk kan doen. 
Deze zorgplicht gaat ver!

Wanneer zich een ongeval voordoet ligt de “bewijslast” 
bij de werkgever. De werkgever moet bewijzen dat hij 
alles heeft gedaan om voor een veilige situatie te 
zorgen. Ook moet de werkgever aantonen dat er 
voldoende voorlichting is gegeven en er voldoende 
toezicht was op het moment van het ongeval.

Gevolgen bedrijfsongeval

Als er een ongeval heeft plaatsgevonden kan dit het 
volgende betekenen:

• Er kan een boete worden opgelegd omdat de   
Arbowet (het creëren van een veilige werkomge-
ving) niet is nageleefd.

• De schade en het letsel moet worden vergoed aan 
de werknemer.

• Wanneer er als gevolg van een ongeval sprake is 
van (blijvende) arbeidsongeschiktheid, moet er een 
aanvulling op de uitkering worden betaald om het 
inkomensverlies op te vangen.

• Daarnaast zijn situaties denkbaar waarbij de 
aansprakelijkheid bij meerdere werkgevers wordt 
neergelegd (denk bijvoorbeeld aan het inzetten 
van uitzendkrachten, of een bedrijventerrein waar 
meerdere bedrijven zijn gevestigd).

Voorkomen beter dan genezen 

Zoals bekend zit een ongeluk in een klein hoekje en is 
voorkomen beter dan genezen. Een RI&E kan u helpen 
bij het in kaart brengen van de risico’s/aandachts-
punten. Vanzelfsprekend kunnen wij u bij het opstellen 
van een RI&E adviseren/ondersteunen.

Ook kan een van onze bedrijfsartsen een bezoek aan 
uw bedrijf brengen om zo samen met u de risico’s te 
bekijken en u te voorzien van adviezen, ook ter preven-
tie van ongevallen/ziekteverzuim.

Als werkgever heb je zorgplicht 
tegenover de medewerkers
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Vakantie en Corona
Het Coronavirus is helaas nog onder ons. Daarom is 
het van belang dat u als werkgever duidelijke 
afspraken maakt met uw werknemers als het gaat over 
vakantie. Dit om verrassingen te voorkomen en de 
verwachtingen voor beide partijen duidelijk te hebben. 
Vanzelfsprekend staat het u vrij om andere afspraken 
te maken, waarbij het wel van belang is dat u dit met 
uw werknemers goed communiceert. 

In onderstaand overzicht van vraag en antwoorden 
hebben wij de meest voorkomende vragen over 
vakantie en Corona voor u op een rijtje gezet.

Mag ik als werknemer op vakantie in tijden van 
Corona?

Ja, je mag weer reizen naar landen met reisadvies 
code geel. Kijk op www.nederlandwereldwijd.nl voor 
actuele informatie per land, reisadviezen en voor de 
codes. Voor sommige landen is het nog afwachten of 
zij van code oranje naar code geel gaan.

Naar welke landen mag niet gereisd worden?

Code oranje betekent dat vakantiereizen naar deze 
landen wordt afgeraden. Als gevolg van nieuwe 
uitbraken kunnen landen bijvoorbeeld van code geel 
naar code oranje gaan. Houd daarom goed de 
actualiteiten in de gaten bij de planning van een 
vakantie.

Wat als ik als werknemer naar een gebied ga met 
reisadvies code geel?

Je mag afreizen naar een gebied met code geel. Wel 
kan een situatie rond het Coronavirus elk moment 
veranderen en kunnen landen strenge maatregelen 
nemen. Het is jouw eigen verantwoordelijkheid of je dit 
risico wil nemen.

VRAGEN OVER 
CORONA?

Neem dan contact op met 
Werkverzuim. Wij kunnen u 
verder helpen. 

 0297 820 829
 info@verzuimopwerk.nl
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U bent verplicht een RI&E te 
hebben als u personeel heeft

Wat als ik naar een gebied afreis met code geel, 
maar de code verandert naar code oranje of rood?

Het is in dit geval van belang dat je z.s.m. terugkeert 
naar Nederland. Indien het land of de stad, waarin je je 
bevindt, op “lockdown” gaat, dan blijf je op de 
bestemming totdat er weer gereisd mag worden.

   

Moet mijn werkgever het loon doorbetalen indien 
ik niet terug kan keren van mijn vakantie of 
wanneer ik in quarantaine moet bij thuiskomst?  

Nee, het overheidsadvies blijft dat vakantiereizen 
tijdens Corona voor eigen risico zijn. Je moet je als 
werknemer bewust zijn dat, bij evt. niet kunnen 
terugkeren of een quarantaine verplichting, dit in jouw 
risicosfeer ligt. De werkgever hoeft in dat geval het 
loon niet door te betalen. Er kan in onderling overleg 
worden afgesproken dat je als werknemer vakantie-
dagen inzet. 

Wat als ik terugkeer van mijn vakantie en 
klachten heb?  

Bij neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, 
hoesten, benauwdheid, verhoging of koorts, plotseling 
verlies van reuk en/of smaak (zonder neus-
verstopping), dan blijf je thuis en laat je je testen bij de 
dichtsbijzijnde GGD testlocatie.

Vakantiereizen tijdens Corona 
zijn altijd voor eigen risico
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Organisaties pleiten voor 
meer thuiswerken
Thuiswerken gaat vermoedelijk een steeds 
belangrijkere rol spelen voor organisaties. De roep om 
enkele dagen in de werkweek meer thuis te gaan 
werken wordt luider. Voor de coronacrisis waren 
organisaties over het algemeen nog een stuk kritischer. 
Volgens onderzoek van recruitmentbureau Robert 
Walters 82% van de huidige organisaties thuiswerken 
willen opnemen in de arbeidsvoorwaarden. 

Gevolgen van de toename van het thuiswerken

Doordat werknemers al langere tijd aangeven dat 
ze thuiswerken fijn vinden, geeft dit bij managers en 
leidinggevenden stof tot nadenken.  Uit eerder onder-
zoek blijkt dat thuiswerken ook productief kan, waar 
eerder nog gedacht werd dat dit niet altijd het geval is. 
Uit cijfers van bovenstaand onderzoek blijkt dat:

• 62% van de thuiswerkende werknemers lekkerder 
in zijn/haar vel zit.

• 88% van de thuiswerkende werknemers ook na de 
coronacrisis thuis wilt blijven werken.

Dit betekent dat leidinggevenden en managers er 
goed aan doen om te kijken naar andere mogelijk-
heden om werknemers aan te kunnen sturen. Dit is 
noodzakelijk omdat de fysieke bezetting op kantoor 
minder zal zijn.

Communicatie en infrastructuur

Naast het management, moeten ook de 
communicatiemiddelen en de infrastructuur op orde 
zijn als er meer thuis gewerkt wordt. Er zal 
geïnvesteerd moeten worden in goede online software, 
cloudservices en faciliteiten voor het beeldbellen.

Ook moet aandacht besteed worden aan digitale 
veiligheid en het maken van afspraken over het 
inplannen van digitale vergaderingen. Kortom, 
bespreek met het complete team hoe er efficiënt vanuit 
huis gewerkt kan worden.

Een thuiswerk reglement

Een laatste tip is om te zorgen dat er een thuiswerk 
reglement opgenomen wordt in het personeels-
handboek van de organisatie. Op deze manier zijn de 
afspraken in dit reglement gemakkelijk in te zien voor 
al het personeel. Werkassist kan u hierbij helpen om 
van thuiswerken een echt succes te maken. Neem 
contact op met ons als u hierover meer wilt weten. 

Bespreek met het complete 
team hoe er efficiënt vanuit 

huis gewerkt kan worden
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MEER WETEN 
OVER THUISWERK 
PROTOCOLLEN?

Thuiswerken is tegen-
woordig belangrijker dan 
ooit. Daarom is het 
verstandig om goede 
afspraken te maken tussen 
werkgever en werknemer.
Werkassist kan u hierbij 
goed van dienst zijn.

Heeft u vragen, dan kunt u 
deze gerust aan ons stellen. 
Neem hiervoor contact met 
ons op.

 0297 820 879
 info@werkassist.nl

https://www.robertwalters.nl/hiring/hiring-advice/41-procent-werknemers-productiever-bij-thuiswerken.html
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Ons aanbod

Werkverzuim is een arbodienstverlener 
in Aalsmeer. Met behulp van bekwame 
en persoonlijke casemanagers wordt 
(langdurig) verzuim binnen iedere 
organisatie effectief bestreden. Voor 
specialistische kennis schakelt 
Werkverzuim bedrijfsartsen en andere 
deskundigen in.

 0297 820 829

 info@verzuimopwerk.nl

BEKIJK DE BROCHURE

Werkreturn is een detacheringsbureau 
dat gespecialiseerd is in het zoeken 
naar passend werk voor mensen met 
een afstand tot de arbeidsmarkt. Ook 
vullen de recruiters en job coaches 
van Werkreturn de social return 
verplichtingen in van bedrijven en 
overheden.

 085 489 58 79

 info@werkverzuim.nl

BEKIJK DE BROCHURE

Werkassist is een HR-consultant dat 
organisaties voorziet van de juiste 
advisering en aanpak voor HR-
problemen. De consultants van 
Werkassist kunnen zowel op afstand 
of bij organisaties op locatie adviseren 
én bemiddelen tussen werkgever en 
werknemer.

 0297 820 879

 info@werkassist.nl

BEKIJK DE BROCHURE

Peopleassist is gespecialiseerd in het 
borgen van de samenwerking tussen 
zzp’ers (opdrachtnemers) en hun 
opdrachtgevers. Hiervoor is het 
platform HelloProfs opgericht. In dit 
platform worden offertes, opdrachten, 
contracten en facturen gemaakt en 
met elkaar gedeeld.

 085 27 30 220

 info@peopleassist.nl

BEKIJK DE BROCHURE

Werkgroup biedt verschillende dienstverleningen om uw organisatie beter, efficiënter én 
socialer te maken. Klik op de “bekijk de brochure” link om direct de digitale brochure van 
al onze dienstverleningen te bekijken. 

Risico-inventarisatie en
evaluatie (RI&E)
Op grond van de Arbowet bent u, wanneer u personeel 
heeft, verplicht een Risico-inventarisatie en -evaluatie 
te hebben. Een RI&E moet altijd actueel zijn en dient 
een plan van aanpak te bevatten. In het plan van 
aanpak wordt het volgende opgenomen: 

• Alle uit het werk voortkomende risico’s betreffende 
veiligheid, gezondheid en welzijn;

• Een prioriteitenlijst inzake de ernst van de  
geconstateerde risico’s;

• Een opgave van maatregelen die nodig zijn ter 
verbetering van de arbeidsomstandigheden binnen 
het bedrijf.

U kunt een RI&E zelf uitvoeren of laten uitvoeren door 
een professional. Voert u deze zelf uit en heeft u meer 
dan 25 werknemers in dienst? Dan bent u wettelijk 
verplicht de RI&E te laten toetsen door een 
professional.

Wanneer de RI&E wordt uitgevoerd door een 
professional dan is de toetsing inbegrepen. De 
uitvoering van de RI&E bevat de volgende onderdelen:

• bedrijfsbezoek door een deskundig adviseur;
• het houden van interviews met medewerkers op 

diverse niveaus;
• het bezichtigen van het kantoor, werkplaats,  

magazijn en andere relevante werkplekken;
• het opstellen van een praktische rapportage door 

een adviseur met plan van aanpak;
• de RI&E laten toetsen volgens de wettelijke  

verplichting door een erkende kerndeskundige.

U bent verplicht een RI&E te 
hebben als u personeel heeft

VRAGEN OVER UW 
RI&E?

Neem dan contact op met 
Werkverzuim. Wij kunnen u 
verder helpen. 

 0297 820 829
 info@verzuimopwerk.nl
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WERKGROUP

WERKVERZUIM
is onderdeel van:

www.werkgroup.nl

Werkverzuim is 
gecertificeerd lid 
van OVAL 

Kom met ons in contact!
Wilt u meer weten of heeft u vragen en/of 
opmerkingen? Wij helpen u graag!

Zwarteweg 110 D

1431 VM  Aalsmeer

 0297 820 829

 info@verzuimopwerk.nl

 www.verzuimopwerk.nl
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