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Achtergrond 

 

Mensen zonder (vast) dienstverband ervaren bij ziekte vaak meer barrières voor 

werkhervatting en een slechtere gezondheid dan zieke werknemers. Het ontbreken van een 

werkplek om naar terug te keren is een belangrijk obstakel bij re-integratie. In het kader van 

de Ziektewet is het in Nederland voor deze mensen mogelijk zich ziek te melden bij het 

Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) en zodoende aanspraak te maken 

op een uitkering. UWV heeft als taak om hen “op te vangen” en terug naar werk te 

begeleiden. Mensen die aanspraak maken op een zogenaamde Ziektewetuitkering worden 

ook wel “vangnetters” genoemd. Tot de groep van “vangnetters” behoren zieke werklozen, 

uitzendkrachten en mensen met een einde dienstverband. Ruwweg 40% van de vangnetters 

heeft psychische klachten. Psychische klachten zijn daarmee de belangrijkste reden voor 

verzuim binnen deze groep.  

Ook wereldwijd zijn psychische klachten een toenemende oorzaak van ziekteverzuim, met 

hoge maatschappelijke kosten als resultaat. Veelvoorkomende psychische klachten of 

stoornissen zijn depressiviteit, angstklachten en stress-gerelateerde klachten. In de 

internationale literatuur wordt in toenemende mate aandacht besteed aan het ontwikkelen en 

evalueren van interventies die werknemers met veelvoorkomende psychische stoornissen 

helpen het werk te hervatten. Echter, het merendeel van deze interventies veronderstelt de 

aanwezigheid van een werkplek om naar terug te keren en houdt geen rekening met 

veranderingen op de arbeidsmarkt naar meer flexibele vormen van arbeid.  

Bovenstaande illustreert dat zowel vanuit een nationaal als internationaal perspectief er 

behoefte is aan een interventie die werkhervatting van mensen met veelvoorkomende 

psychische stoornissen bevordert, ook als zij géén arbeidscontract meer hebben.  

 

Doel van het proefschrift 

Het voornaamste doel van dit proefschrift was om na te gaan hoe werkhervatting van 

vangnetters met veelvoorkomende psychische stoornissen kan worden bevorderd. Concrete 

doelen waren: 

1. Meer inzicht krijgen in factoren die invloed hebben op werkhervatting van mensen 

met veelvoorkomende psychische stoornissen;  
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2. Het ontwikkelen van een nieuwe participatieve ondersteunende methode (POM) 

voor terugkeer naar werk van vangnetters met veelvoorkomende psychische 

stoornissen, gebaseerd op een participatieve aanpak, geïntegreerde zorg en directe 

plaatsing in betaald werk; 

3. Het evalueren van de uitvoering van POM in de praktijk; 

4. Het evalueren van de effectiviteit en kosteneffectiviteit van POM in het verkorten 

van de duur tot aan duurzame werkhervatting in een betaalde baan.  

 

Doelstelling 1: meer inzicht krijgen in factoren die invloed hebben op werkhervatting 

van mensen met veelvoorkomende psychische stoornissen 

 

Hoofdstuk 2 beschrijft de mate waarin demografische kenmerken, 

persoonlijkheidskenmerken, psychische klachten en kenmerken van het werk van invloed 

zijn op werkhervatting in de twee jaar volgend op ziekmelding, bij zieke werknemers met 

een depressie of angststoornis. Voor deze studie werd gebruik gemaakt van data uit een 

grote Nederlandse cohortstudie, namelijk “De Nederlandse Studie naar Depressie en Angst” 

(NESDA).  

Resultaten van deze studie laten zien dat op de lange termijn een jongere leeftijd, een hoger 

inkomen van het huishouden en het hebben van een arbeidscontract samenhangen met een 

grotere kans op werkhervatting van werknemers met een depressie of angststoornis.  

 

Doelstelling 2: het ontwikkelen van een nieuwe participatieve ondersteunende 

methode voor terugkeer naar werk van vangnetters met veelvoorkomende psychische 

stoornissen 

 

Hoofdstuk 3 beschrijft de ontwikkeling van POM en de opzet van de “SamenWERK” 

studie, gericht op het evalueren van de (kosten)effectiviteit van POM in vergelijking met de 

gebruikelijke begeleiding door UWV. Kern van POM is een participatieve aanpak, waarbij 

de vangnetter wordt gestimuleerd om zelf een plan van aanpak voor werkhervatting te 

maken, in samenwerking met zijn/haar re-integratiebegeleider en arbeidsdeskundige van 

UWV. Andere onderdelen van POM zijn geïntegreerde zorg, waarbij de verzekeringsarts 

van UWV afstemming zoekt met de behandelaar van de vangnetter om tegenstrijdige 
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adviezen te voorkomen, en directe plaatsing in passend betaald werk door een re-

integratiebureau.  

Deelnemers aan SamenWERK werden door middel van loting over twee groepen verdeeld: 

een controlegroep en een interventiegroep. Deelnemers in de controlegroep ontvingen 

alleen de gebruikelijke begeleiding van UWV, terwijl deelnemers in de interventiegroep 

naast deze gebruikelijke begeleiding ook werden toegewezen aan POM. Alle deelnemers 

werden 12 maanden gevolgd.  De studie werd uitgevoerd in samenwerking met zeven 

UWV kantoren en drie re-integratiebureaus.  

 

Doelstelling 3: het evalueren van de uitvoering van POM in de praktijk. 

 

Procesevaluatie 

Hoofdstuk 4 betreft een procesevaluatie van POM. Doel van deze evaluatie was om na te 

gaan welke onderdelen van POM in de praktijk waren gerealiseerd (volgens protocol). In 

totaal namen 186 vangnetters deel aan SamenWERK, van wie 94 deelnemers op basis van 

loting werden toegewezen aan POM. De procesevaluatie laat zien dat in de praktijk slechts 

36 van deze deelnemers daadwerkelijk aan dit nieuwe programma deelnamen. De 

belangrijkste reden om niet aan POM deel te nemen was een medische contra-indicatie, 

vastgesteld door de verzekeringsarts van UWV. In de 36 gevallen waarin wel aan POM 

werd deelgenomen was de protocoltrouw slecht tot matig: barrières voor werkhervatting 

werden vaak niet duidelijk omschreven in de plannen van aanpak; slechts twee deelnemers 

werden door één van de gecontracteerde re-integratiebureaus geplaatst in een passende 

betaalde werkplek; de begeleiding was vaak vertraagd; en de verzekeringsartsen van UWV 

namen slechts in de helft van de gevallen contact op met de behandelaar van de deelnemer. 

Desondanks waren veel deelnemers en professionals van UWV tevreden met de 

participatieve aanpak en het hieruit voortkomende plan van aanpak. De verzekeringsartsen 

waren ook redelijk tevreden met de communicatie tussen hen en de behandelaren van de 

deelnemers. De tevredenheid met de begeleiding naar een passende betaalde functie door de 

re-integratiebureaus was het minst groot.  
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Evaluatie van de perceptie van stakeholders 

Hoofdstuk 5 beschrijft een kwalitatieve evaluatie van POM, aan de hand van percepties van 

de belangrijkste stakeholders. Interviews werden gehouden met twee verzekeringsartsen, 

drie arbeidsdeskundigen, drie re-integratiebegeleiders, twee casemanagers van re-

integratiebureaus en vijf deelnemers, die allen betrokken waren geweest bij de uitvoering 

van POM of aan het programma hadden deelgenomen. Doel van deze evaluatie was om na 

te gaan of de verschillende onderdelen van POM – een participatieve aanpak, geïntegreerde 

zorg en directe plaatsing in betaald werk – in de praktijk de beoogde functies hadden en of 

er in de praktijk barrières bestonden voor een succesvolle uitvoering van POM. 

De uitkomsten van deze evaluatie wijzen uit dat volgens de professionals van UWV de 

participatieve aanpak en geïntegreerde zorg in de praktijk de beoogde functies hadden. De 

deelnemers herkenden dit niet. Zij gaven aan te weinig begeleiding te hebben ontvangen 

van UWV en/of de re-integratiebureaus. Volgens alle stakeholders had de begeleiding naar 

een passende werkplek door de re-integratiebureaus vaak niet geleid tot directe plaatsing in 

passend betaald werk en was zodoende de uitvoering van POM niet verlopen als bedoeld. 

Verschillende barrières werden genoemd voor een succesvolle implementatie van POM, 

zoals: 1. de beperkte samenwerking tussen UWV, re-integratiebureaus en de zorgsector; 2. 

de ernst van de psychische klachten; 3. conflicterende prioriteiten bij UWV en de re-

integratiebureaus; en 4. het beperkte aantal beschikbare banen vanwege de economische 

recessie. Verwacht werd dat implementatie kon worden bevorderd door: 1. het verminderen 

van het aantal betrokken professionals; 2. een eerdere betrokkenheid van de re-

integratiebureaus; en 3. door het maken van afspraken met werkgevers over het met 

voorrang aanbieden van mogelijke vacatures. 

 

Doelstelling 4: het evalueren van de effectiviteit en kosteneffectiviteit van POM in het 

verkorten van de duur tot aan duurzame werkhervatting in een betaalde baan 

 

Effectevaluatie 

Hoofdstuk 6 beschrijft de effectiviteit van POM in het verkorten van de duur tot aan 

duurzame betaalde werkhervatting, in vergelijking met de gebruikelijke begeleiding door 

UWV. Met duurzame werkhervatting wordt bedoeld: werkhervatting gedurende tenminste 

28 opeenvolgende dagen. De effectevaluatie laat zien dat toewijzing aan POM geen effect 
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had op de duur tot aan duurzame betaalde werkhervatting. Het aantal deelnemers dat het 

werk duurzaam hervatte en de duur tot werkhervatting verschilden niet significant tussen de 

interventie- en controlegroep. Na 327 dagen in de interventiegroep en 302 dagen in de 

controlegroep had in beide groepen tenminste een kwart van de deelnemers het werk 

hervat. Ook waren er geen significante verschillen in werkhervatting tussen de 

controlegroep en alleen die 36 deelnemers uit de interventiegroep die daadwerkelijk aan 

POM hadden deelgenomen.   

 

Kosteneffectiviteitsevaluatie 

Hoofdstuk 7 beschrijft de kosteneffectiviteit van POM in het verkorten van de duur tot aan 

duurzame betaalde werkhervatting en in het bevorderen van voor kwaliteit van leven 

gecorrigeerde levensjaren (“quality-adjusted life years” = QALYs), in vergelijking met de 

gebruikelijke begeleiding door UWV, vanuit het maatschappelijke perspectief. Tevens werd 

een kostenbatenanalyse uitgevoerd vanuit het perspectief van UWV.  

De resultaten van deze analyses laten hogere interventiekosten en medische kosten zien 

voor de interventiegroep. De maximale kans dat POM kosteneffectief werd bevonden was 

0,64 bij besteding van €10 000 per dag eerdere werkhervatting. De maximale kans dat 

POM zou leiden tot een kosteneffectieve toename van QALYs was 0,27 onafhankelijk van 

het bedrag dat iemand hiervoor zou willen betalen. Vanuit het perspectief van UWV was de 

kans op financiële opbrengsten van POM 0,18. Deze resultaten laten zien dat vanuit 

maatschappelijk perspectief de kans klein is dat POM kosteneffectief wordt bevonden. 

Tevens laten de resultaten een kleine kans zien op positieve opbrengsten van het 

programma voor UWV.   

 

Algemene discussie 

 

Interpretatie van bevindingen 

De bevindingen van dit proefschrift laten zien dat mensen zonder (vast) dienstverband 

kwetsbaarder zijn dan werknemers met een dienstverband op het moment dat zij ziek 

worden. De resultaten van dit proefschrift laten tevens zien dat POM in vergelijking met de 

reguliere begeleiding voor vangnetters niet resulteerde in een snellere, duurzame 

werkhervatting in betaald werk. Vanwege een geringe protocoltrouw weten we niet wat de 
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resultaten zouden zijn geweest wanneer POM was uitgevoerd zoals bedoeld. Een 

vergelijking van onze bevindingen met die in andere studies suggereert meer positieve 

resultaten van een participatieve aanpak voor werknemers met fysieke klachten en voor 

degenen die nog beschikken over een dienstverband. 

Dit proefschrift laat vier belangrijke uitdagingen zien bij het bevorderen van werkhervatting 

van vangnetters met veelvoorkomende psychische stoornissen:   

1. De afwezigheid van een werkplek/werkgever.  

2. De veronderstelde slechtere gezondheid van vangnetters en de verwachting bij 

zowel vangnetters als betrokken professionals dat een snelle terugkeer naar werk 

niet mogelijk is.  

3. De beperkte samenwerking tussen diensten in de sociaal-medische en curatieve 

zorgsector en de re-integratiedienstverlening.  

4. Beperking in tijd en capaciteit bij organisaties die betrokken zijn in de begeleiding 

van vangnetters.  

Deze vier factoren vormden een uitdaging bij de uitvoering van POM in de praktijk, 

waardoor POM vaak niet werd uitgevoerd zoals beoogd (“implementation failure”). 

Mogelijk werden in POM bepaalde uitdagingen ook onvoldoende aangepakt (“theory 

failure”).  

 

Implicaties voor onderzoek en praktijk 

De bevindingen van deze thesis hebben verschillende implicaties voor onderzoek en 

praktijk.  

 

Implicaties voor onderzoek 

1. We raden onderzoekers aan om bij de evaluatie van een interventie voor 

werkhervatting ook intermediaire uitkomstmaten mee te nemen waarop de 

interventie een meer directe invloed heeft; 

2. Om “implementation failure” en “theory failure” in toekomstig 

interventieonderzoek tegen te gaan, adviseren we barrières voor succesvolle 

implementatie en specifieke behoeften van de doelgroep in een vroege fase te 

identificeren.  

 



242

Samenvatting

Implicaties voor de praktijk 

1. We adviseren professionals van UWV om een participatieve aanpak toe te passen 

bij het identificeren van knelpunten voor werkhervatting samen met de vangnetter. 

Desondanks willen we benadrukken dat om werkhervatting te bevorderen de 

ontwikkeling en evaluatie van andere of additionele interventiecomponenten 

noodzakelijk is; 

2. We adviseren professionals en beleidsmakers werkzaam in het domein van sociale 

zaken en werkgelegenheid meer arbeidsmogelijkheden te creëren voor 

vangnetters; 

3. We adviseren professionals van UWV om specifieke aandacht te besteden aan de 

overtuiging van sommige vangnetters en professionals dat een snelle 

werkhervatting van vangnetters met psychische klachten niet mogelijk is; 

4. Tenslotte laten alle uitdagingen in het bevorderen van werkhervatting van 

vangnetters met veelvoorkomende psychische stoornissen het belang zien van een 

betere integratie en samenwerking van diensten binnen de sociaal medische en 

curatieve zorgsector en de re-integratiedienstverlening.   

 

Conclusies 

De resultaten van dit proefschrift benadrukken de noodzaak voor de verdere ontwikkeling 

van passende interventies voor werkhervatting van vangnetters met veel voorkomende 

psychische stoornissen. Inzichten in belangrijke uitdagingen in het bevorderen van 

werkhervatting van deze groep, verkregen door dit proefschrift, kunnen worden gebruikt 

ten behoeve van de toekomstige ontwikkeling van een beter passend 

begeleidingsprogramma.  


