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Taakopdrachten IBO’s 2016/2017

1. Arbeidsongeschiktheid
Inleiding
Met de invoering van de WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) eind 2005 is de laatste grote wijziging doorgevoerd in het stelsel
van arbeidsongeschiktheid en ziekte. Toen werd onder andere het
minimale percentage van arbeidsongeschiktheid verhoogd van 15 naar 35
procent. In de WIA ligt de focus op werken en de WIA bevat daarom
prikkels voor zowel werkgevers als werknemers gericht op arbeidsparticipatie. Ten opzichte van de WAO wordt in de WIA een ander arbeidsongeschiktheidscriterium gehanteerd. Voor volledig duurzaam arbeidsongeschikte werknemers is de IVA ingevoerd, voor degenen met
verdienmogelijkheden is er de WGA. Geregeld is dat werken lonender is
geworden dan voorheen en dat werkgevers meer financieel verantwoordelijk zijn dan voorheen.
Deze maatregel samen met o.a. twee jaar loondoorbetaling bij ziekte, de
Wet verbetering poortwachter en de Modernisering van de Ziektewet,
hebben geleid tot een beperking van het ziekteverzuim en de instroom in
de WIA. Ter illustratie. Dit heeft geleid tot een daling van het aantal
arbeidsongeschikten van 802 duizend personen in 2002 naar ongeveer 550
duizend personen in 2014. De jaarlijkse instroom is gedaald van rond
100.000 in 2000 tot onder 40.000 in recente jaren. De verwachting is dat
als gevolg hiervan het aantal arbeidsongeschikten nog verder zal dalen,
tot circa 525 duizend personen in 2040.
Deze maatregelen hebben bijgedragen aan het succes van de WIA. Toch
blijkt dat er internationaal gezien er relatief veel mensen in een arbeidsongeschiktheidsregeling zitten en leidt de huidige systematiek ertoe dat
mensen met arbeidspotentieel in sommige gevallen vastzitten in de
regeling en (langdurig) van de arbeidsmarkt blijven. Zowel arbeidsongeschiktheidspercentage en dagloon, als de berekeningswijze van de
(vervolg)uitkering kunnen hieraan bijdragen.
De afgelopen jaren is er veel onderzoek gedaan naar arbeidsongeschiktheid.18 Uit deze onderzoeken blijkt dat er onbenut arbeidspotentieel
in de regelingen blijft zitten. Zo blijkt uit het Verdiepingsonderzoek WGA
80–100 dat 29% binnen de groep WGA 80–100 zelf aangeeft te kunnen
werken als rekening gehouden wordt met de gezondheidssituatie. Van
deze groep voldoet 87% aan de norm arbeidsvermogen zoals gebruikt in
de participatiewet. Niet alleen de gezondheidssituatie belet
WGA-gerechtigden om weer te gaan werken, vaak is er ook sprake van
laag opleidingsniveau waardoor zij voor minder functies in aanmerking
komen. Zo heeft 65% van de groep WGA 80–100 geen startkwalificatie.
Daarnaast is het waarschijnlijk dat ook in de IVA onbenut arbeidspotentieel zit, ook deze groep maakt onderdeel uit van het IBO.
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O.a: Duurzaam niet-duurzaam, APE, 2014; Verdiepingsonderzoek WGA 80–100, APE, 2015.
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Hier is dus ruimte voor verbetering van de geschiktheid voor werk. Dit is
ook zichtbaar in onderstaande tabel uit de monitor arbeidsparticipatie
2015 van het UWV. De arbeidsparticipatie van de totale Nederlandse
bevolking is gedaald tussen 2008 en 2014. Deze daling geldt voor alle
groepen maar de mate waarin verschilt. In vergelijking tot de Nederlandse
bevolking (15–65 jaar) is het aandeel van personen met een grote(-re)
afstand tot de arbeidsmarkt dat werkt sterker gedaald. Kennelijk worden
personen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt harder getroffen door
de economische recessie dan personen met betere kansen op de
arbeidsmarkt. Opvallend is dat de arbeidsparticipatie van de groep
uitkeringsgerechtigden met een WGA 35–80 uitkering hoger is dan de
arbeidsparticipatie van de (ex)werknemers die in de klasse 35-min (en die
dus geen WGA-uitkering ontvangen). Terwijl verwacht zou kunnen worden
dat de (ex-) werknemers in de klasse 35-min een betere gezondheid en
betere re-integratiemogelijkheden hebben.
Tabel 7.1 Aandeel werkenden voor geselecteerde groepen (2008–2014)
Groep

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Totale Nederlandse bevolking 15–65 jaar

67,5%

67,1%

66,4%

66,6%

66,5%

65,4%

65,0%

WGA
WGA volledig
WGA gedeeltelijk
WIA 35-min

19,0%
55,6%
49,3%

16,7%
53,9%
47,3%

14,7%
51,3%
46,1%

13,3%
50,3%
46,1%

10,9%
46,7%
44,7%

9,4%
43,6%
41,6%

8,4%
42,5%
40,8%

Vanuit het idee van de participatiesamenleving en met het oog op de
toekomst is het gewenst dat iedereen meedoet op de arbeidsmarkt. De
vergrijzing zorgt immers voor een forse toename van de collectieve
uitgaven aan zorg en AOW, die opgebracht moet worden door een
afnemend aantal werkenden. Het is dan ook van belang dat zoveel
mogelijk mensen via betaald werk hun steentje bijdragen. Ook van
mensen met een arbeidsbeperking mag worden verwacht dat zij zoveel
als mogelijk werken en van werkgevers dat zij hen de mogelijkheid
daartoe bieden.
Opdracht aan de werkgroep
Het IBO brengt in kaart welke mogelijkheden er zijn om de arbeidsparticipatie van arbeidsongeschikten met een werknemersverzekering te
vergroten.
Deelvragen die beantwoord dienen te worden zijn:
– Wat zijn effectieve maatregelen geweest om de instroom in de
arbeidsongeschiktheidsregelingen te verminderen? Hoe effectief
waren deze maatregelen en wat is het effect van deze maatregelen op
de samenstelling van de WIA? Welke aanvullende mogelijkheden zijn
er om het beroep op de ziekte en arbeidsongeschiktheidsregelingen te
verminderen?
– Uit onderzoek blijkt dat als mensen eenmaal in de uitkering zijn beland,
het lastig is uit de regelingen te komen. Wat is de effectiviteit van de
huidige maatregelen om de uitstroom te bevorderen en welke
mogelijkheden zouden de uitstroom kunnen vergroten?
– De systematiek van de WIA leidt er toe dat er onbenut arbeidspotentieel zit in de regelingen. Welke mogelijkheden aan werknemerskant zijn
er om dit arbeidspotentieel te benutten en zo het beroep op de
arbeidsongeschiktheidsregeling te verminderen?
– Naast mogelijkheden die direct ingrijpen in de (hoogte van of toegang
tot) ziekte en arbeidsongeschiktheidsregelingen zijn er wellicht ook
maatregelen denkbaar buiten het domein van de werknemersverzeke-
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ring die kunnen leiden tot een lager beroep op de uitkering. Daar
liggen wellicht kansen. Arbeidsongeschiktheid en ziekte heeft namelijk
in de praktijk niet alleen te maken met de medische toestand van de
werknemer, maar ook met hun positie op de arbeidsmarkt. Onderzocht
wordt welke aanvullende mogelijkheden er zijn.
Bij al deze vragen wordt ook een internationale vergelijking toegevoegd om te onderzoeken wat we kunnen leren van de arbeidsongeschiktheidssystematiek en van de re-integratieprikkels uit de systemen
in andere landen.

Te ontwikkelen beleidsvarianten
Het onderzoek rapporteert over beleidsvarianten om de arbeidsparticipatie van arbeidsongeschikten in de WIA te verhogen. Het onderzoek
geeft bij elke variant aan wat de implicaties zijn voor de werkgelegenheid,
participatieprikkels, risicoselectie, inkomenseffecten, kosteneffectiviteit en
uitvoeringskosten. Ook worden in elke variant de effecten op de
werkgevers- en werknemersprikkels in kaart gebracht. Alle implicaties
worden zoveel mogelijk gekwantificeerd. De varianten zijn ten minste
EMU-saldo neutraal.
Organisatie van het onderzoek
Samenstelling
Leden van de werkgroep (departementen en externe deskundigen): SZW,
AZ, FIN, EZ, BZK, SCP en CPB. De werkgroep kan aanvullende externe
deskundigen bij het onderzoek betrekken. De werkgroep staat onder
leiding van een onafhankelijke voorzitter, die wordt ondersteund door een
secretariaat vanuit Financiën en SZW.
Overig
De werkgroep start direct na besluitvorming in de MR en dient haar
eindrapport uiterlijk 1 april 2017 in. De omvang van het rapport is niet
groter dan 30 bladzijden plus een samenvatting van maximaal 5
bladzijden.
2. Onderwijsachterstandenbeleid
Onderwerp
Gedurende hun onderwijsloopbaan zien we dat bepaalde groepen
kinderen en jongeren door een ongunstige economische, sociale of
culturele omgeving slechter presteren dan ze bij gunstiger situatie zouden
kunnen. Die ongunstige omgevingssituatie wordt m.n. veroorzaakt door
een laag opleidingsniveau of laag inkomen van de ouders, het land van
herkomst, verblijfsduur of de wijk of regio waarin het kind of de jongere
opgroeit.
Vanaf de jaren ’70 van de vorige eeuw kennen we in Nederland onderwijsbeleid dat erop is gericht deze ongelijkheid in onderwijskansen te
compenseren, en zo achterstanden (ten opzichte van de potentie) te
voorkomen. De afgelopen decennia is dit «onderwijsachterstandenbeleid»
(OAB) enkele malen herzien, en ook nu speelt de vraag op of de huidige
set aan regelingen optimaal is ingericht om met de huidige middelen
gelijke onderwijskansen te creëren en zo het maximale uit jongeren uit
een achterstandspositie te halen.
In dit IBO ligt de focus op jongeren uit een achterstandspositie tussen 2 en
18 jaar, waarbij het risico aanwezig is dat ze hun talent niet benutten
(onderpresteren) of zelfs onvoldoende beslagen ten ijs de arbeidsmarkt op
komen. Hierbij richt het IBO zich op onderwijsbeleid dat (risico’s op)
omgevingsafhankelijke onderwijsachterstanden gericht ondervangt of
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