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De ambitie om de kosten van arbeidsongeschikte 
werknemers terug te dringen is een ambitie die wij 
delen met veel werkgevers, arbodiensten enz.

Het is een ambitie die wij delen met veel werkgevers,  
arbodiensten en andere hulpverleners op het gebied van 
ziekteverzuim en re-integratie. Maar wij weten uit de 
praktijk dat het beter kan dan het nu vaak gaat, en wij 
vinden dat het dan ook beter moet.

Van Zijl Casemanagement is opgericht omdat de advocaten 
van Kantoor Mr. van Zijl in hun praktijk als advocaat steeds 
weer zagen hoe werkgevers kansen op besparingen laten 
liggen. Kleine werkgevers, maar ook middelgrote en grote. 

Vanuit de overtuiging dat het beter moet en vanuit de 
wetenschap hoe het beter kan, hebben wij het initiatief 
genomen tot het aanbieden van een vorm van casemanage-
ment die de kosten van arbeidsongeschikte werknemers 
daadwerkelijk tot een minimum kan beperken.

Van Zijl Casemanagement biedt werkgevers deskun-
dige en onafhankelijke casemanagers die structureel of 
incidenteel, uitvoerend of alleen ondersteunend kunnen 
worden ingezet, altijd ondersteund door de advocaten van  
Kantoor Mr. van Zijl.

mr.	J.P.M.	(Joop)	van	Zijl               >>

Terugdringen van kosten

Casemanagers met de advocaten van Kantoor Mr. van Zijl erachter!

De register casemanagers van Van Zijl Casemanagement 
zullen op basis van een protocol dat is opgesteld vanuit de 
ervaringen die zijn opgedaan in de advocatenpraktijk van 
Kantoor Mr. van Zijl, op alle relevante momenten bewaken 
dat de juiste maatregelen worden genomen. Zij kunnen dat op 
verschillende manieren doen:

Bij één enkel geval van arbeidsongeschiktheid
Te denken valt hierbij aan kleine werkgevers die zelden te maken 
hebben met (dreigend) langdurig ziekteverzuim, of aan gevallen waarin 
de begeleiding van het ziekteverzuim of de re-integratie moeizaam 
verloopt en in gang moet worden getrokken (“troubleshooting”).  
U kunt de register casemanagers van Van Zijl Casemanagement op 
elk gewenst moment inschakelen, maar hier geldt wel: “hoe eerder, 
hoe beter”.

Bij alle gevallen van arbeidsongeschikte werknemers
Voordeel hiervan is dat de register casemanagers ook al kosten-
besparende maatregelen kunnen nemen voordat de werknemer 
arbeidsongeschikt is. Ook kunnen de register casemanagers in dit 
geval steeds vanaf het eerste moment worden ingeschakeld, in 
welk geval de beste resultaten kunnen worden bereikt. De register 
casemanagers van Van Zijl Casemanagement kunnen de bege-
leiding van het ziekteverzuim en de re-integratie volledig op zich 
nemen (volledig casemanagement), maar zij kunnen ook uw eigen 
personeelsmedewerk(st)er(s) ondersteunen. 

In dat geval onderhoudt uw eigen personeelsmedewerk(st)er de 
contacten met uw werknemer, de bedrijfsarts, het re-integratiebedrijf 
en anderen, maar wordt deze daarbij gecoacht en ondersteund 
door de register casemanagers van Van Zijl Casemanagement. Zo 
bewaken wij dat steeds tijdig alle vereiste maatregelen worden 
genomen.

In alle gevallen is natuurlijk wel vereist dat alle informatie over de 
arbeidsongeschiktheid en de re-integratie zo snel mogelijk wordt 
gedeeld met onze register casemanagers. Zo nodig kan deze infor-
matie-uitwisseling geautomatiseerd verlopen.

vergoeding
De register casemanagers van Van Zijl Casemanagement brengen 
hun kosten aan u in rekening op basis van de bestede tijd tegen een 
met u overeengekomen uurtarief. Dat is een bewuste en uitdrukke-
lijke keuze. Alleen op deze wijze zijn er geen financiële prikkels die er 
aan in de weg staan om de deskundigheid van de register casemana-
gers in te zetten als dat nodig is. Bovendien betaalt u zo alleen voor 
de diensten die u daadwerkelijk hebt afgenomen. 

Factuur
De facturen van Van Zijl Casemanagement (die u via Kantoor  
Mr. van Zijl ontvangt) zijn voorzien van een volledige specificatie van 
de bestede tijd, zodat u achteraf precies kunt zien wie wat gedaan 
heeft, hoeveel tijd dat gekost heeft en welk bedrag daarvoor in 
rekening wordt gebracht. Het belang van Van Zijl Casemanagement 
bij tevreden cliënten zorgt er voor dat niet meer tijd zal worden 
besteed dan nodig is voor het optimaal behartigen van uw belangen.

Contact
Is uw interesse voor de dienstverlening van de register casemanagers 
van Van Zijl Casemanagement gewekt? Wij maken graag een afspraak 
met u voor een vrijblijvend en kosteloos kennismakingsgesprek.

Hoe werken de register-casemanagers 
van Van Zijl Casemanagement?

De enorme kosten terugdringen die u als werkgever hebt wanneer 
een werknemer langdurig arbeidsongeschikt wordt. Dat is de ambitie 
van de register casemanagers van Van Zijl Casemanagement.
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Eigenlijk zijn er twee redenen waarom bij veel werkgevers 
de kosten van een arbeidsongeschikte werknemer hoger 
zijn dan nodig is. 

Deskundigheid
De eerste reden waarom mogelijke besparingen in de praktijk 
vaak niet worden gerealiseerd is het gebrek aan deskundigheid 
bij werkgevers. Het vergt bijzondere deskundigheid en ervaring 
om steeds op het juiste moment alles te doen wat nodig is om 
de kosten van een arbeidsongeschikte werknemer te beperken.  
De vereiste deskundigheid en ervaring is zo specifiek dat 
ook werkgevers met een afdeling P&O daarover meestal niet 
beschikken.

Onafhankelijkheid
Bij het besparen op de kosten van een arbeidsongeschikte 
werknemer hangt veel af van de bedrijfsarts. Maar in de praktijk 
blijkt steeds weer dat het noodzakelijk is om aan bedrijfsartsen 
op tijd de juiste vragen te stellen, om er op toe te zien dat op die 
vragen duidelijke antwoorden worden gekregen en om te zorgen 
dat op belangrijke momenten een second opinion wordt gevraagd 
van een andere bedrijfsarts of van het UWV. 

Het stellen van dergelijke kritische vragen vereist een positie die 
onafhankelijk is van die van de bedrijfsarts. Gebrek aan onafhan-
kelijkheid van de casemanager is de tweede reden waarom bij 
veel werkgevers de kosten van arbeidsongeschikte werknemers 
hoger zijn dan nodig is.

Hoe kunt u op de kosten van uw arbeidsongeschikte werknemer(s) besparen?

Wat moet u doen om deze besparingen  
wel volledig te bereiken?

Dat een langdurig arbeidsongeschikte werknemer de 
werkgever veel geld kost, is werkgevers wel bekend.  
Maar hoe veel geld het echt kost, is maar bij weinigen 
bekend. De kosten van een langdurige arbeidsongeschikte 
werknemer kunnen oplopen tot wel zeven jaarsalarissen*! 

Vangnetters
Vanaf 2014 worden de kosten zelfs nog hoger. Dan moet de 
werkgever ook gaan betalen voor de Ziektewetuitkering en 
de WGA-uitkering van de werknemers die tijdens de eerste  
104 weken van arbeidsongeschiktheid ziek uit dienst gaan  
(de zogenaamde "vangnetters" ).

* Zie de video op onze website: www.vanzijlcasemanagement.nl.

Wat kost een arbeidsongeschikte 
werknemer?

•  De kosten van loondoorbetaling tijdens ziekte kunnen soms 
vergaand worden beperkt doordat de werknemer soms een 
uitkering (Ziektewetuitkering, WAO-uitkering, IVA-uitkering 
of WGA-uitkering) kan krijgen die in mindering mag worden 
gebracht op het door te betalen loon. 

•  Met zorgvuldig handelen kan een tweede periode van 
loondoorbetaling tijdens ziekte vaak worden voorkomen.

•  Loonsancties blijken in bezwaar en beroep nauwelijks 
terug te draaien te zijn, maar kunnen wel degelijk worden 
voorkomen. 

•  Als bezwaar wordt gemaakt tegen een beslissing tot 
toekenning van een WGA-uitkering, blijkt nogal eens dat 
eigenlijk een IVA-uitkering moest worden toegekend.  
Een IVA-uitkering kost de werkgever niets. 

•  En als eenmaal een WGA-uitkering is toegekend, is het 
zaak te bewaken dat het UWV op tijd tot herbeoordeling 
overgaat, om te voorkomen dat een WGA-uitkering wordt 
betaald aan (ex-) werknemers die inmiddels eigenlijk een 
IVA-uitkering hadden moeten krijgen of die helemaal geen 
uitkering meer hadden moeten krijgen. Uit eigen beweging 
doet het UWV namelijk nauwelijks of geen herbeoorde-
lingen. 

•  Tenslotte kunnen besparingen worden bereikt door er 
op toe te zien dat (ex-) werknemers op tijd alle mogelijke 
behandelingen ondergaan, waardoor WGA-uitkeringen 
niet langer dan nodig worden uitbetaald.

De praktijk laat zien dat deze besparingen vaak niet of 
onvoldoende worden bereikt.

Van Zijl Casemanagement beschikt over de deskundige en 
onafhankelijke casemanagers die u nodigt hebt.

Register casemanager
De casemanagers van Van Zijl Casemanagement beschikken 
over de vereiste specifieke deskundigheid en ervaring die nodig 
is om u te helpen te besparen op de kosten van uw arbeidson-
geschikte werknemer(s). Zij hebben een specifieke opleiding 
genoten op post-HBO niveau en zijn ingeschreven als lid van de 
RNVC (Registerberoepsvereniging Nederlandse Vereniging voor 
Case- en Caremanagers) waardoor zij de titel “register casema-
nager” mogen voeren. De vereiste bijzondere deskundigheid en 
ervaring worden verder bevorderd door de samenwerking met de 
advocaten van Kantoor Mr. van Zijl, die op dit gebied gespecia-
liseerd zijn. 

Samenwerking met advocaten van Kantoor Mr. van Zijl
Als u de register casemanagers van Van Zijl Casemanagement 
wilt inschakelen, geeft u daartoe een opdracht aan één van 
de advocaten van Kantoor Mr. van Zijl, die vervolgens voor de 
uitvoering van die opdracht de register casemanagers inschakelt.  
De register casemanagers werken dus onder toezicht van de 
betreffende advocaat, overigens zonder dat voor dat toezicht 
extra kosten in rekening worden gebracht.

Deze samenwerking tussen advocaat en register casemanager 
maakt dat eventuele vragen van de casemanager aan de advocaat 
snel worden beantwoord, dat wederzijdse kennisoverdracht 
wordt bevorderd en dat de advocaat wordt ingeschakeld zodra 
uw belang als werkgever vereist dat bezwaar, beroep of hoger 
beroep wordt ingesteld tegen een beslissing van het UWV of dat 
een juridische procedure wordt ingesteld tegen een werknemer.

Onafhankelijk van uw bedrijfsarts of arbodienst
Net als de advocaten van Kantoor Mr. van Zijl zijn de register 
casemanagers van Van Zijl Casemanagement onafhankelijk van 
alle anderen die een rol spelen bij de begeleiding van het 
ziekteverzuim van uw arbeidsongeschikte werknemer(s) en bij 
hun re-integratie. Uw relatie met uw eigen arbodienst kunt u 
desgewenst dan ook voortzetten, al ligt misschien meer voor de 
hand om gebruik te maken van de diensten van een zelfstandige 
bedrijfsarts om overlap in de dienstverlening (en dus dubbele 
kosten) te voorkomen. 

Ook met een zelfstandige bedrijfsarts voldoet u aan uw wettelijke 
verplichtingen. Met behulp van het netwerk van de bedrijfsarts 
en van de register casemanagers van Van Zijl Casemanagement 
worden de diensten van anderen, zoals arbeidsdeskundigen en 
re-integratiebedrijven, per geval ingezet. De onafhankelijkheid 
van de register casemanagers van Van Zijl Casemanagement 
zorgt er voor dat u er zeker van kunt zijn dat op tijd alles wordt 
gedaan wat voor u als werkgever nodig is om besparingen op de 
kosten van uw arbeidsongeschikte werknemer(s) te realiseren.

Respect voor de privacy van de werknemer
Als lid van de RNVC zijn de register casemanagers van Van 
Zijl Casemanagement gebonden aan de ethische gedragscode 
van deze vereniging, die beoogt vermenging van de medische 
beoordeling door de bedrijfsarts en van de procesbegeleiding 
door de register casemanagers te voorkomen. U als werkgever 
hoeft daardoor niet te vrezen dat de inschakeling van de register 
casemanagers van Van Zijl Casemanagement uw bedrijf in 
opspraak brengt vanwege schending van de privacy van uw (ex-) 
werknemers.

Integrale benadering 
Anders dan de dienstverlening van de meeste arbodiensten richt 
de dienstverlening van de register casemanagers van Van Zijl 
Casemanagement zich niet alleen op de eerste 104 weken van 
ziekte. In de wetenschap dat het grootste deel van de kosten van 
arbeidsongeschiktheid veroorzaakt wordt door de tien jaar dat 
een eventuele WGA-uitkering aan de werkgever wordt toegere-
kend, is de dienstverlening van de register casemanagers van Van 
Zijl Casemanagement er uitdrukkelijk ook op gericht te voorkomen 
dat na de eerste 104 weken aan de werknemer langer dan nodig 
een WGA-uitkering wordt toegekend. 

Hoe kan Van Zijl Casemanagement u helpen de 
gewenste besparingen wel te bereiken?
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In dat geval onderhoudt uw eigen personeelsmedewerk(st)er de 
contacten met uw werknemer, de bedrijfsarts, het re-integratiebedrijf 
en anderen, maar wordt deze daarbij gecoacht en ondersteund 
door de register casemanagers van Van Zijl Casemanagement. Zo 
bewaken wij dat steeds tijdig alle vereiste maatregelen worden 
genomen.

In alle gevallen is natuurlijk wel vereist dat alle informatie over de 
arbeidsongeschiktheid en de re-integratie zo snel mogelijk wordt 
gedeeld met onze register casemanagers. Zo nodig kan deze infor-
matie-uitwisseling geautomatiseerd verlopen.

vergoeding
De register casemanagers van Van Zijl Casemanagement brengen 
hun kosten aan u in rekening op basis van de bestede tijd tegen een 
met u overeengekomen uurtarief. Dat is een bewuste en uitdrukke-
lijke keuze. Alleen op deze wijze zijn er geen financiële prikkels die er 
aan in de weg staan om de deskundigheid van de register casemana-
gers in te zetten als dat nodig is. Bovendien betaalt u zo alleen voor 
de diensten die u daadwerkelijk hebt afgenomen. 

Factuur
De facturen van Van Zijl Casemanagement (die u via Kantoor  
Mr. van Zijl ontvangt) zijn voorzien van een volledige specificatie van 
de bestede tijd, zodat u achteraf precies kunt zien wie wat gedaan 
heeft, hoeveel tijd dat gekost heeft en welk bedrag daarvoor in 
rekening wordt gebracht. Het belang van Van Zijl Casemanagement 
bij tevreden cliënten zorgt er voor dat niet meer tijd zal worden 
besteed dan nodig is voor het optimaal behartigen van uw belangen.

Contact
Is uw interesse voor de dienstverlening van de register casemanagers 
van Van Zijl Casemanagement gewekt? Wij maken graag een afspraak 
met u voor een vrijblijvend en kosteloos kennismakingsgesprek.

Hoe werken de register-casemanagers 
van Van Zijl Casemanagement?

De enorme kosten terugdringen die u als werkgever hebt wanneer 
een werknemer langdurig arbeidsongeschikt wordt. Dat is de ambitie 
van de register casemanagers van Van Zijl Casemanagement.

     Casemanagers 
met de advocaten 

van Kantoor Mr. van 
Zijl erachter!
‘  

’


