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SAMENVATTING

De Wet Verbetering Poortwachter biedt het UWV nieuwe instrumenten om het
proces dat leidt tot WAO-instroom te beïnvloeden. Een van deze instrumenten
is de toetsing van reïntegratieverslagen behorende bij een WAO-aanvraag. In
dit rapport wordt aan de hand van een experiment onderzocht wat de effecten
zijn van intensievere toetsing van reïntegratieverslagen op 13e weeks ziek-
meldingen, WAO-aanvragen en sanctiekansen. Een sanctie wordt opgelegd
aan de werkgever (in de vorm van loondoorbetaling) als uit het reïntegratie-
verslag blijkt dat hij in gebreke is gebleven. 

Het experiment is in twee UWV-regio’s, op vier UWV-locaties – te weten twee
GAK-kantoren, één van Cadans en één van USZO/Bouw - in de periode van
januari 2003 tot en met oktober 2003 uitgevoerd. Gedurende deze periode
werden in de experimentregio’s alle binnengekomen reïntegratieverslagen in-
tensiever getoetst dan volgens de reguliere instructies. Volgens de reguliere
instructies wordt een reïntegratieverslag niet nader getoetst tenzij het ver-
moeden bestaat dat er onvoldoende reïntegratie-inspanningen hebben plaats-
gevonden. 

De intensievere toetsing van het experiment bestond eruit dat een reïntegra-
tieverslag altijd nader werd getoetst, tenzij overduidelijk was dat er voldoen-
de reïntegratie-inspanningen waren geleverd. Daarmee zorgde het experi-
ment voor een geregisseerde variatie in de toetsingspraktijk. Om het effect
van de experimentele behandeling te kunnen isoleren is gecorrigeerd voor
andere, structurele verschillen tussen regio’s.

Bij de evaluatie van de uitvoering van het experiment bleek dat de toetsings-
praktijk in de experimentregio’s van Cadans en USZO/Bouw niet substantieel
verschilde van de toetsingspraktijk in de rest van Nederland. Bij het GAK werd
in de experimentregio’s wel intensiever getoetst dan in de rest van Nederland.
Daarom zijn de effectmetingen alleen gedaan voor het GAK. 

Bij de empirische analyses hebben we administratieve gegevens van het
UWV-GAK gebruikt over de periode 2001 tot en met 2003. De gegevens over
2001 en 2002 zijn gebruikt om te corrigeren voor structurele verschillen tus-
sen regio’s en voor landelijke trends, zoals de verslechtering van de conjunc-
tuur. Met dergelijke correcties hebben we de effecten van de experimentele
behandeling kunnen isoleren. Dit ondersteunt de interpretatie van die nega-
tieve effecten als zijnde veroorzaakt door intensievere toetsing. De validiteit
van de interpretatie van dit effect is door aanvullende toetsen bevestigd.
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De belangrijkste resultaten van de empirische analyses zijn dat door intensie-
vere toetsing bij het GAK het aantal 13e weeks ziekmeldingen met 7%, en het
aantal WAO-aanvragen met 12% gedaald is. Het aantal sancties vermindert
door intensievere toetsing met ongeveer 37%. Hieruit blijkt dat het UWV door
middel van intensievere toetsing het proces dat leidt tot WAO-instroom sub-
stantieel kan beïnvloeden. Twee aanvullende tests bevestigen dat de effecten
van de experimentlocaties te duiden zijn als effecten van intensievere toetsing
van het Reïntegratieverslag op die locaties. 

Hoe de invloed van intensievere toetsing precies tot stand komt, konden wij
met de voorhanden gegevens niet achterhalen. Het lijkt erop dat het signaal
van een strengere toets zich snel verspreid en dat de betrokken arbodiensten
en werkgevers hun werkwijze hierop aanpassen. Het resultaat is een actiever
verzuimbeleid en een meer nauwgezette verslaglegging hiervan. Dit is de eni-
ge plausibele verklaring voor gecombineerde daling van het aantal WAO-
aanvragen en het aantal sancties.

Het rendement van intensievere keuring van het reïntegratieverslag is groot.
De interne kosten zijn vermoedelijk verwaarloosbaar klein: de extra inzet die
vereist is om de toetsingsinspanningen te vergroten kunnen immers gedekt
worden uit een geringer aantal te behandelen WAO-aanvragen en op te leg-
gen sancties. Dit betekent dat zonder vergroting van de kleine geldstroom de
grote geldstroom gereduceerd kan worden.

Waarschijnlijk zijn de uiteindelijke effecten van intensievere toetsing nog
groter. Gedragsveranderingen (van werkgevers en arbodiensten) in reactie op
de intensievere toetsing hebben immers geruime tijd nodig om volledig tot
uitdrukking te komen in de WAO-cijfers. De observatieperiode was te kort om
het volledige effect te kunnen meten. 
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1. INLEIDING EN PROBLEEMSTELLING

1.1 Inleiding

In dit rapport staat de vraag centraal of, en in welke mate, de Wet Verbe-
tering Poortwachter (WVP) het UWV instrumenten biedt om het proces dat
leidt tot instroom in de WAO te beïnvloeden. Deze vraag wordt beantwoord
door middel van een experiment, waarbij in twee regio’s het Reïntegratie-
verslag (RIV) intensiever wordt getoetst dan in de rest van het land. Het
RIV is een van de nieuwe elementen in het WAO-proces die door de WVP
geïntroduceerd zijn.

Met de komst van de WVP is de primaire verantwoordelijkheid voor reïnte-
gratie gelegd bij werkgever en werknemer. Hiertoe is een aantal instru-
menten geïntroduceerd die werknemer, werkgever en arbodienst de mo-
gelijkheid bieden een effectief reïntegratieplan te realiseren om aldus
WAO-instroom te voorkomen. Tegelijkertijd is het UWV op afstand komen
te staan. Teneinde het UWV haar poortwachtersfunctie effectief te kunnen
laten uitvoeren heeft het de mogelijkheid gekregen de reïntegratie-
inspanningen te toetsen en, bij gebleken nalatigheid, te sanctioneren. De-
ze inspanningen worden getoetst aan de hand van een gestructureerd RIV.
Werknemers zijn verplicht bij een WAO-aanvraag een RIV te overleggen.
De standaardprocedure is dat een RIV niet inhoudelijk getoetst wordt, ten-
zij het vermoeden bestaat dat er onvoldoende reïntegratieinspanningen
hebben plaatsgevonden. 

Het hier gerapporteerde experiment is onderdeel van een groter project
dat in opdracht van het UWV door bureau APE wordt uitgevoerd. Dit pro-
ject heeft tot doel de WVP te evalueren. Het gehele project bestaat uit
twee afzonderlijke deelprojecten. Het eerste is een multivariate analyse
van (onder meer) UWV-bestanden. In dit project worden de effecten van
de WVP op een indirecte (statistische) manier onderzocht en worden se-
cundaire (bestaande) data gebruikt.1 Het tweede deelproject is het onder

                                          
1 Een voorstel voor de opzet van het gehele project is in september 2002 door

het UWV goedgekeurd. Daarin wordt aangegeven dat het eerste deelproject
(multivariate analyse van administratieve data) uit drie fases bestaat. Fase I is
een zogenoemde nulmeting met data uit 2001. In de fases II en III worden
data geanalyseerd die de situatie na invoering van de WVP beschrijven. Fase I
en II zijn inmiddels afgerond. Zie De Jong et al. (2003) en Bartelings et al.
(2003).
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havige experiment. Hier wordt op directe wijze onderzocht wat de invloed
van het handelen van het UWV in het kader van de WVP is op de instroom
in de WAO. 

1.2 Probleemstelling

Doel van het experiment is om na te gaan of, en in welke mate, het UWV
het proces dat leidt tot instroom in de WAO kan beïnvloeden. Om dit vast
te stellen is het nodig om op een bepaald punt in dit proces – namelijk bij
de toetsing van het RIV - variatie aan te brengen ten opzichte van de ge-
bruikelijke werkwijze. Door te kiezen voor een geregisseerde variatie op
de standaard aanpak kunnen we het effect van de experimentele aanpak
scheiden van andere factoren die van invloed zijn op het WAO-risico. 

Het experiment heeft in twee regio’s in de periode januari-oktober 2003
plaatsgevonden. In die twee regio’s werd bij aanvraag van een WAO-
uitkering het RIV intensiever getoetst dan de standaardprocedure voor-
schrijft. Hierbij is de gedachtegang dat, als toetsing van het RIV van in-
vloed is op de verzuimduur en het aantal WAO-aanvragen, intensievere
toetsing tot een korter ziekteverzuim en een geringer aantal aanvragen
moet leiden. De centrale onderzoeksvraag is dus:

Leidt intensievere toetsing van het RIV door het UWV tot korter
ziekteverzuim en een geringer aantal WAO-aanvragen? 

Het experiment zorgt ervoor dat op een gecontroleerde manier variatie
wordt aangebracht in de uitvoeringspraktijk waardoor het effect van de
werkwijze van het UWV op de instroom in de WAO gescheiden kan worden
van andere factoren die van invloed zijn op het aantal WAO-aanvragen per
regio. Op deze wijze kan op een betrekkelijk eenvoudige manier antwoord
gegeven worden op bovenstaande onderzoeksvraag. Als het experiment
een positief antwoord op bovenstaande onderzoeksvraag oplevert dan im-
pliceert dat logischerwijs dat de wijze van toetsing van het RIV van invloed
is op ziekteverzuim en WAO-instroom en dat het UWV met de RIV toets
een effectief instrument in handen heeft. 

Intensieve toetsing van het RIV kan op directe en op indirecte wijze tot
afname van ziekteverzuim- en WAO-risico’s leiden. Direct, doordat inten-
sieve toetsing van het RIV extra informatie oplevert over het ziekteproces,
de gepleegde interventies, de houding van de cliënt en van zijn/haar
werkgever. De claimbeoordeling kan dan op een rijkere hoeveelheid infor-
matie gestoeld worden. Dit leidt tot beter gefundeerde schattingen van het
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verlies aan verdiencapaciteit en tot een scherper oog voor vermijdbare
WAO-toetreding. 

Daarnaast leidt intensievere toetsing van het RIV ertoe dat bedrijven en
werknemers vaker en indringender worden aangesproken op de kwaliteit
en de intensiteit van hun reïntegratie-inspanningen. Gebrekkige inspan-
ningen komen sneller aan het licht en kunnen, vaker dan bij papieren toet-
sing, tot sancties leiden. Anderzijds is de verwachting dat bij scherpere
toetsing van het RIV werkgevers en arbodiensten meer aandacht zullen
schenken aan preventie van langdurig ziekteverzuim en minder snel ge-
neigd zullen zijn een niet goed onderbouwde aanvraag in te dienen. 

Als intensievere toetsing inderdaad het geschetste, indirecte, uitstralings-
effect heeft dan ligt het ook voor de hand te verwachten dat hierdoor het
aantal opgelegde loonsancties uiteindelijk afneemt. Dit betekent dat inten-
sieve toetsing zowel tot meer, als tot minder sancties kan leiden. Een aan-
vullende onderzoeksvraag betreft daarom het ongewisse effect van sanc-
ties:

Welk effect heeft intensievere toetsing op het aantal loonsancties?

Bij de analyse van het experiment is gebruikt gemaakt van vier bronnen
van informatie. Ten eerste, is op de experimentlocaties bij elke binnenko-
mende WAO-aanvraag een vragenlijst ingevuld. Deze vragenlijsten hadden
tot doel inzicht te krijgen in de wijze waarop het experiment is uitgevoerd.
De tweede bron van gegevens is een enquête die naar de niet-experiment
locaties elders in het land is gestuurd. Het doel van deze enquêtes was om
na te gaan in hoeverre het experiment geslaagd is: week de toets van de
RIV’s op de experimentlocaties in voldoende mate af van de behandeling
van RIV’s elders in Nederland? 

Ten derde hebben we gebruik gemaakt van administratieve gegevens van
het UWV omtrent verzekerden, ziekmeldingen en WAO-aanvragen. Deze
administratieve gegevens bevatten zowel informatie over cliënten die on-
der de experimentlocaties vallen als over de rest van Nederland. Met deze
gegevens zijn de uiteindelijke effectmetingen gedaan. En tenslotte zijn
aanvullende regionale gegevens gebruikt om de effectmetingen te valide-
ren. 

In de volgende paragraaf schetsen we de beleidsachtergrond van de WVP.
In paragraaf drie bespreken we de instrumenten die dankzij de WVP in
handen van het UWV zijn gekomen. In paragraaf vier wordt het experi
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ment beschreven. In paragraaf vijf geven we een verslag van de wijze
waarop het experiment is uitgevoerd. Paragraaf zes is gewijd aan de ef-
fecten van de experimentele behandeling en in paragraaf zeven geven we
een interpretatie van de empirische resultaten en paragraaf 8 concludeert. 
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2. ACHTERGROND VAN HET PROJECT

Risico’s leggen waar ze beïnvloed kunnen worden 

In de afgelopen tien jaar is met een serie wettelijke maatregelen getracht
het ziekteverzuim en het WAO-volume terug te dringen. Deze maatregelen
richtten zich op de drie partijen die als belanghebbenden bij de arbeidson-
geschiktheidsregelingen zijn betrokken: werknemers, werkgevers en de
voormalige uitvoeringsinstellingen (uvi’s). Werknemers werden in de WAO
geconfronteerd met strengere uitkeringsvoorwaarden, herkeuringen en
lagere uitkeringspercentages (TBA, 1993) en werkgevers met omvangrijke
financiële verantwoordelijkheden (Wulbz, 1996 en Pemba, 1998). 

Uvi’s waren poortwachter plus …

Door de privatisering van de Ziektewet (uit hoofde van de Wulbz) hield de
bemoeienis van de publieke uitvoeringsorganen met het eerste jaar van
ziekte – de wachttijd voor de WAO – grotendeels op. De uvi’s konden al-
leen bijdragen aan terugdringing van ziekteverzuim en WAO-instroom door
aan het eind van het eerste jaar van ziekte op een accurate manier de
WAO-aanvragen te beoordelen (“selectie aan de poort”) en door vroegtij-
dige reïntegratie te bevorderen. Daarmee werd de taak van de uvi’s in de
eerste fase van het WAO-proces teruggedrongen tot die van (1) poort-
wachters van de WAO, (2) onverplichte adviseurs als het ging om werk-
hervatting bij de eigen werkgever en (3) verplichte reïntegratie-instantie
als een werknemer op zoek moest naar een nieuwe werkgever, omdat er
bij het oude bedrijf geen (aangepaste) mogelijkheden tot werkhervatting
waren.

… maar het UWV is alleen nog poortwachter

Als onderdeel van de in 2002 in werking getreden wet Structuur Uitvoering
Werk en Inkomen (SUWI) zijn de vijf uvi’s en het Lisv opgegaan in het
Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV). Het UWV is nu de
unieke publieke uitvoerder van de WAO en daarmee de beheerder van de
poortwachtersfunctie. Het UWV heeft geen bemoeienis meer met plaatsing
van zieke werknemers bij een andere werkgever. 



Ape8

Per 1 april 2002 is er wel een steviger poortwachtermodel 

Zoals uit tabel 1 blijkt hebben de privatisering van de Ziektewet in maart
1996 en het eerste poortwachtermodel (dat tot 1 april 2002 gold) niet ge-
leid tot een reductie van het aantal WAO-ers, of tot een daling van de in-
stroom. Eerdere maatregelen deden de instroom wel dalen en de uit-
stroom stijgen.2

Tabel 1.  WAO-in- en uitstroom en totaal aantal WAO-ers, 1992-2003

Instroom in WAO

X 1000

Uitstroom uit WAO

x 1000

Totaal aantal 

WAO-ers x 1000

1992 89 82 757

1993 93 87 763

1994 71 97 736

1995 64 97 702

1996 74 79 697

1997 78 70 701

1998 100 80 729

1999 92 72 744

2000 100 76 769

2001 104 81 792

2002 92 82 802

2003 66 83 786
Bron: UWV (2002a,b), (2004)

In een door het Ctsv uitgebrachte evaluatiestudie wordt geconcludeerd dat
“van het poortwachtersmodel weinig positieve stimulansen uitgaan om re-
integratie tot stand te brengen” (Meershoek et al., 2000, pp. 109-110).3

Zij wijten dit aan de wijze waarop de scheiding van de verantwoordelijk-
heden tussen de private partijen (werkgever en arbodienst) en de publieke
poortwachters is vormgegeven. Reïntegratie zou inhoudelijke betrokken-
heid van de verzekeringsarts van de uvi bij de reïntegratie-inspanningen
van de werkgever vereisen, maar de verzekeringsarts is daartoe niet be-
voegd, tenzij zij daarom door werkgever of werknemer gevraagd wordt.
Reïntegratieplannen werden alleen op tijdigheid getoetst, want de infor-
matie om deze inhoudelijk te beoordelen ontbrak. “Deze situatie in het
veld lijkt alle partijen te stimuleren om een minimalistische invulling aan

                                          
2 Zie Aarts et al. (2002), pp. 22-37.
3 Meershoek, A., S. Plass, K. Horstman en R. Vos, Zicht op reïntegratie. Een on-

derzoek naar de uitvoering van de poortwachtersfunctie, College van toezicht
sociale verzekeringen, Zoetermeer, 2000.
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hun verantwoordelijkheid te geven” (op.cit., p. 112). Om dergelijke rede-
nen is op 1 april 2002 de Wet Verbetering Poortwachter (WVP) ingevoerd. 

De ‘nieuwe poortwachter’ sluit aan bij de plannen van Donner en de SER

De WVP wil de positie van de poortwachter versterken en zet daarmee een
beleidslijn in die in overeenstemming is met de aanbevelingen van de door
het kabinet Kok II ingestelde Adviescommissie Arbeidsongeschiktheid
(Commissie Donner II). Deze Commissie lanceerde een plan voor een
nieuwe WAO.4 Zij wilde niet alleen de toets bij de ingang van de WAO ver-
zwaren, maar vond dat ook de andere uitgang, van ziekteverzuim naar
WW, bewaakt zou moeten worden. Ook de SER onderschrijft het idee dat
een WAO-aanvraag pas in behandeling genomen kan worden wanneer
door de poortwachters is vastgesteld dat werkgever en werknemer vol-
doende reïntegratie inspanningen geleverd hebben.5 

De voorlopige cijfers voor 2003 suggereren dat het vernieuwde poort-
wachtermodel het beoogde effect heeft. Met het hier besproken experi-
ment onderzoeken we of verdere intensivering van dit uitvoeringsmodel
tot een verdere daling van het langdurige ziekteverzuim en de WAO-
instroom kan leiden.

                                          
4 Adviescommissie Arbeidsongeschiktheid, Werk maken van arbeidsgeschiktheid,

Elsevier Bedrijfsinformatie, Doetinchem, 2001.
5 Sociaal-Economische Raad, Werken aan arbeidsgeschiktheid, Den Haag, 2002.
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3. DE WVP

Omdat het experiment bestaat uit een variatie op het reguliere proces in
de eerste negen maanden van ziekteverzuim geven we hier een beknopte
beschrijving van het gebruikelijke protocol zoals dat in de WVP is vastge-
legd.

Doel van de WVP is de kansen op reïntegratie van zieke werknemers te
verbeteren door werknemer én werkgever hiervoor meer verantwoorde-
lijkheid te geven. De zieke werknemer en zijn werkgever moeten alle mo-
gelijkheden benutten om de werknemer weer aan de slag te helpen. Sa-
men met de arbodienst bepalen zij wat de mogelijkheden en beperkingen
zijn om het werk te hervatten. Als de werknemer na negen maanden nog
niet volledig aan de slag is, kan hij een WAO-uitkering aanvragen. Bij toe-
kenning gaat hij een jaar na ziekmelding de WAO in.

3.1 Het RIV

De WVP wil de problemen met het voorgaande poortwachtermodel weg-
nemen door de informatie over de reïntegratie-inspanningen in de eerste
negen maanden van ziekte te rapporteren in een reïntegratieverslag (RIV).
Dit verslag dient door werkgever en werknemer ondertekend te worden en
is een verplicht onderdeel van de aanvraag van een WAO-uitkering. WAO-
aanvragen zonder RIV worden niet in behandeling genomen. Het verslag
dient inzicht te verschaffen in de vraag waarom een werknemer na negen
maanden ziekteverzuim nog niet heeft kunnen hervatten in eigen of ander
werk. 

Het RIV is een gestructureerd dossier dat bestaat uit een Probleemanalyse
en een Plan van Aanpak. De Probleemanalyse wordt in de zesde ziekte-
week door de arbodienst gemaakt. Daarin geeft de bedrijfsarts aan wat de
oorzaak van het verzuim is, wat de beperkingen van de zieke werknemer
zijn en wat de prognose is ten aanzien van werkhervatting. Op basis van
deze analyse maken werknemer en werkgever in de achtste ziekteweek
een Plan van Aanpak. Daarin staat wat het einddoel van de reïntegratie is
(werkhervatting in eigen of ander werk, bij de eigen of een andere werk-
gever), welke activiteiten ondernomen worden om dat doel te bereiken en
op welke momenten de activiteiten geëvalueerd worden en eventueel bij-
gesteld kunnen worden. 
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Na uiterlijk 13 weken ziekte meldt de werkgever de werknemer bij het
UWV. Vanaf dat moment wordt de zieke werknemer opgenomen in de ad-
ministratie van het UWV. In de 35e ziekteweek stuurt het UWV een WAO-
aanvraagformulier naar de werknemer, zodat werknemer en werkgever
vier weken de tijd hebben om het Plan van Aanpak te evalueren en het
Reïntegratieverslag te completeren. Aan de hand van een gestructureerd
formulier wordt aangegeven in hoeverre de in het Plan van Aanpak afge-
sproken reïntegratieactiviteiten verricht zijn en waarom deze (nog) niet tot
werkhervatting geleid hebben. Ook dienen werknemer en werkgever afwij-
kingen van het afgesproken plan te verantwoorden. Uiterlijk in de 39e
week stuurt de werknemer het Reïntegratieverslag samen met de WAO-
aanvraag naar het UWV. 

Het reïntegratieverslag dient samen met de WAO aanvraag bij het UWV
binnen te zijn. Het UWV toetst of het reïntegratieverslag op tijd is, of het
compleet is en of werkgever en werknemer zich voldoende hebben inge-
spannen. Alvorens de inspanningen te toetsen wordt door de procesmede-
werker nagegaan of de bedrijfsarts, gegeven beperkingen en prognose,
nog duurzaam benutbare arbeidsmogelijkheden ziet. Heeft betrokkene
volgens de bedrijfsarts Geen Duurzaam Benutbare Mogelijkheden (GDBM)
dan gaat het dossier naar de verzekeringsarts die onderzoekt of dit oor-
deel terecht is. Blijkt het oordeel van de bedrijfsarts niet te kloppen, en
zijn reïntegratie-inspanningen ten onrechte achterwege gebleven dan kan
een loonsanctie aan de orde zijn. 

Als de bedrijfsarts in voldoende mate duurzaam benutbare mogelijkheden
aanwezig acht, dan wordt nagegaan of betrokkene al voldoende is gereïn-
tegreerd6. Is dit niet het geval, dan komt de aanvraag voor toetsing in
aanmerking en vindt toetsing plaats aan de hand van het ‘papieren’ reïn-
tegratieverslag. 

3.2 Werkgeverssancties

Als uit het (RIV) blijkt dat de werkgever zich onvoldoende heeft ingespan-
nen om reïntegratie te bewerkstelligen dan volgt als sanctie een verlen-
ging van de loondoorbetalingsperiode (met een minimum van vier maan-
den). Aan het opleggen van een sanctie gaat altijd een nader onderzoek
vooraf. De sanctie moet immers een deugdelijke grond hebben. Een nader
onderzoek bestaat eruit dat verzekeringsarts of arbeidsdeskundige contact
legt met werkgever en, eventueel, werknemer.

                                          
6 Dat wil zeggen voor 75% weer aan het werk, of minder (tot 50%), maar met

uitzicht op meer.
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3.3 Werknemerssancties

Na toetsing van het RIV volgt de claimbeoordeling. Uit de verzekeringsge-
neeskundige en arbeidsdeskundige onderzoeken in het kader van de
claimbeoordeling kan blijken dat de cliënt zich onvoldoende heeft inge-
spannen om weer aan het werk te komen. In dat geval kan er een deug-
delijke grond zijn om aan de cliënt een sanctie op te leggen in de vorm
van een korting op de uitkering.
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4. HET EXPERIMENT

Bij het beoordelen van RIV’s is de standaard aanpak dat er geen nadere
toetsing van het RIV plaatsvindt tenzij het vermoeden bestaat dat er on-
voldoende reïntegratie-inspanningen hebben plaatsgevonden. Het gehou-
den experiment bestond hieruit dat op de locaties Apeldoorn en Henge-
lo/Enschede van UWV Regio 2 alle in aanmerking komende RIV’s aan een
nader onderzoek onderworpen werden. Dit betekent dat in beginsel altijd
contact werd opgenomen met werkgever en/of werknemer. Slechts in het
geval dat overduidelijk was dat het reïntegratieverslag in orde is, zou geen
nadere toetsing plaatsvinden. Nadere toetsing zou ook achterwege blijven
als de dit de relatie van het UWV met het betreffende bedrijf of de betref-
fende werknemer in gevaar zou brengen. Kortom, terwijl de richtlijn bij
reguliere toepassing van de WVP luidt: “geen nadere toetsing, tenzij”, was
de richtlijn in het experiment: “altijd nadere toetsing, tenzij”. Aldus is een
variatie in het reguliere WVP-protocol aangebracht.

De uitkomsten (13e weeks ziekmeldingen, WAO-aanvragen en sancties)
die de strengere toetsing van het RIV in de experimentregio’s opleveren
zijn vergeleken met de uitkomsten in de rest van het land. De experi-
mentregio’s zijn niet verkregen op basis van een willekeurige trekking. Bij
het analyseren van de resultaten van het experiment moeten we daarom
corrigeren voor andere verschillen tussen regio’s die ook van invloed kun-
nen zijn op het WAO-risico.7 

Het experiment is in januari 2003 - negen maanden na invoering van de
WVP - van start gegaan. Uiterlijk negen maanden na ziekmelding moet
immers de WAO-aanvraag bij het UWV binnen zijn. Dit betekende dat de
eerste reïntegratieverslagen die getoetst moesten worden volgens de
richtlijnen van de WVP in januari 2003 bij het UWV zijn binnengekomen.
Het experiment startte dus op het moment dat ook de andere UWV kan-
toren voor het eerst volgens de nieuwe WVP-richtijnen te werk moesten
gaan. Het experiment bestond er dus uit dat de nieuwe WVP-richtlijnen op
de genoemde locaties anders werden toegepast dan elders. In zekere zin
betrof het dus een locaal experiment binnen een landelijk experiment. Dit
maakte de uitkomsten van het experiment mogelijk extra gevoelig voor
variatie in de implementatie en uitvoering van de WVP op de niet-
experiment kantoren. Dergelijke ongecontroleerde variatie elders kan de

                                          
7 Overigens zou deze correctie, vanwege het beperkte totaal aantal regio’s, ook

bij willekeurige trekking van regio’s gewenst zijn. 
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meting van het effect van de gecontroleerde variatie binnen het experi-
ment verstoren.

Het experiment is gecontinueerd tot en met oktober 2003. De strengere
toetsing van de reïntegratieverslagen richtte zich op WAO-aanvragen van
cliënten die geen GDBM hebben en voor minder dan 50% werkzaam zijn
op het moment van het indienen van de WAO-aanvraag. Op basis van
historische gegevens werd verwacht dat gedurende de experiment periode
ongeveer 2000 reïntegratieverslagen zouden worden ingediend bij de ex-
perimentlocaties. 
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5. DE TOETSINGSPRAKTIJK

Om een indruk te krijgen van de wijze waarop het experiment is uitge-
voerd is gedurende de experimentperiode voor elke binnenkomende WAO-
aanvraag een vragenlijst ingevuld. Deze vragenlijst bevat informatie over
de inhoud van het RIV en over de wijze waarop het RIV getoetst is (zie
bijlage A). Tabel A1 in bijlage A geeft een overzicht van de verdeling van
de antwoorden per vraag voor zover deze niet in de hoofdtekst nader be-
sproken worden. 

In totaal zijn 1105 vragenlijsten ingevuld, waarvan er 981 bruikbaar zijn
voor het experiment. Aanvragen van personen met GDBM en van perso-
nen die voor meer dan 50% aan het werk waren, zijn buiten beschouwing
gelaten. Ook vangnetgevallen, zelfstandigen en jonggehandicapten zijn
buiten de strengere, experimentele toets gebleven. In tabel 2 geven we
voor de vier locaties waar het experiment heeft plaatsgevonden een uit-
splitsing van het aantal ingevulde vragenlijsten en het aantal dat onder de
strengere toetsing van het experiment viel. 

Tabel 2. Aantal ingevulde vragenlijsten bij de experiment kantoren.

Apeldoorn Hengelo-Enschede

GAK Cadans GAK USZO / Bouw

Ingevulde vragenlijsten 223 340 408 132

Bruikbare vragenlijsten   217 295 358 111

Het aantal ingevulde vragenlijsten is sterk achtergebleven bij de ver-
wachte instroom. De belangrijkste reden hiervoor is de sterke daling van
de instroom in de WAO die in heel Nederland zichtbaar was in 2003 (zie
tabel 1). 

5.1 De experimentlocaties onderling vergeleken

In tabel 3 geven we een overzicht van de wijze waarop het RIV op de ex-
periment locaties is getoetst. Vaak zijn de in een RIV vermelde feiten op
meerdere manieren getoetst, waardoor de percentages optellen tot meer
dan 100. Bij Cadans is het percentage dat alleen op papier is getoetst het
hoogst en wordt bij nadere toetsing voornamelijk telefonisch contact op-
genomen met de cliënt of de werkgever. Ook bij USZO/Bouw wordt er re
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latief vaak alleen op papier getoetst, maar vindt er vaker dan bij Cadans
een face-to-face gesprek plaats met de cliënt. Bij USZO/Bouw zijn er op-
vallend veel gevallen (18%) waarin niet bekend is hoe er is getoetst. Op
de GAK locaties lijkt men zich het meest nauwgezet aan de instructies van
het experiment gehouden te hebben. Bij het GAK is zelden alleen op pa-
pier getoetst, er is vaker een bezoek aan de werkgever gebracht of er
heeft vaker een face-to-face gesprek met de cliënt plaatsgevonden. 8

Tabel 3. Toetsingspraktijk bij de experiment locaties (in percentages)

Alléén
papier

Telefo-
nisch
werk-
gever

Telefon.
Cliënt

Telefon.
Arbo

Bezoek
werk-
gever

Face-to-
face 
Cliënt

Onbe-
kend

Cadans Hengelo 30 32 32 11 6 6 5

GAK Apeldoorn 4 30 12 4 11 79 4
GAK Hengelo 13 35 15 12 21 38 2

USZO/Bouw
Enschede

23 17 14 6 7 21 18

Voor het succes van het experiment was het van essentieel belang dat de
toetsingspraktijk in de experimentlocaties afweek van de reguliere toet-
singspraktijk in de rest van het land. Een eerste voorzichtige indicatie van
een afwijkende toetsingspraktijk kunnen we halen uit de vragenlijsten.
Hierin werd namelijk ook de vraag gesteld of het betreffende RIV ook in de
reguliere procedure nader zou zijn onderzocht (zie vraag 15 van de vra-
genlijst).9 

In tabel 4 staan per locatie de percentages RIV’s die in het experiment in-
tensief getoetst zijn, maar die volgens de standaardprocedure niet nader
getoetst zouden zijn. Terwijl de meeste RIV’s (62%) ook volgens de nor-
male procedure nader onderzocht zouden zijn, heeft bij een ruime minder-
heid (29%) een afwijkende behandeling plaatsgevonden. Gemiddeld ge-
nomen is er dus op de experimentlocaties strenger getoetst dan volgens
de landelijk instructies. Bedacht moet worden dat de betreffende locaties
hun experimentele werkwijze moesten afzetten tegen een hypothetische

                                          
8 Bij het GAK is respectievelijk 96% (Apeldoorn) en 87% (Hengelo) nader onder-

zocht. Bovendien is de som van de percentages behorende bij kolommen 2 – 6
bij het GAK veel hoger dan bij Cadans en USZO. Het GAK heeft dus intensiever
en op een meer gevarieerde manier getoetst dan de andere twee ex-uvi’s.

9 Deze vraag is moeilijk te beantwoorden omdat de hele procedure met de RIV’s
nieuw is. Men moet daarom ook voorzichtig zijn bij het interpreteren van de
response op deze vraag. 
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norm. Ze hadden immers nog geen ervaring met het regulier toetsen van
de RIV’s.

Om vervolgens een indruk te krijgen van het gevolg van de strengere
toetsing hebben we onderzocht hoeveel extra RIV’s hierdoor afgekeurd
zijn. Dit komt slechts voor bij 5% van de RIV’s die anders niet nader on-
derzocht zouden zijn, met een ruime variatie over locaties en ex-uvi’s -
van 0% bij USZO/Bouw in Enschede tot 9% bij GAK Apeldoorn. 

Tabel 4. Resultaat toetsing RIV en afwijkingen van ‘normale’ aanpak (in
percentages).

Apeldoorn Hengelo-Enschede

GAK Cadans GAK USZO /
Bouw

Totaal

Nader onderzocht RIV zou bij ‘normale’ aanpak:

     Ook nader onderzocht zijn 57 58 66 67 62

     Niet nader onderzocht zijn 28 38 26 17 29

     Onbekend 15 4 8 15 10

Resultaat toetsing nader onderzochte RIV’s dat bij normale aanpak niet nader on-
derzocht zou zijn:

     Goedgekeurd 91 97 96 100 95

     Afgekeurd 9 3 3 0 5

     Onbekend 0 0 2 0 0

5.2 De experimentlocaties in vergelijk met de rest van het
land

Het experiment is begonnen toen de eerste WAO-aanvragen in het kader
van de WVP binnenkwamen. Dit betekent dat, net als in de rest van het
land, de experimentlocaties nog geen praktijkervaring hadden met nor-
male toetsing volgens de WVP. Om te onderzoeken in hoeverre de toet-
singspraktijk op de experimentlocaties afweek van die elders in Nederland
hebben we tweemaal een korte vragenlijst gestuurd naar de overige loca-
ties - in mei/juni 2003 en in november/december 2003. De vragenlijst be-
vatte directe vragen met betrekking tot de toetsingspraktijk op de kanto-
ren in de controle regio’s (zie bijlage B voor deze vragenlijst). De response
bij de tweede enquête was bijzonder laag, daarom gebruiken we de resul
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taten van deze enquête niet voor de vergelijking van de toetsingspraktijk
tussen de experimentlocaties en de rest van Nederland.

Tabel 5 vergelijkt de toetsingspraktijk op de experimentkantoren met de
kantoren in de rest van Nederland. De tabel beschrijft de periode januari
tot en met juni 2003. Hierdoor wijken de percentages voor de experiment-
kantoren in tabel 5 af van die in tabel 3. In juni 2003 waren bij de experi-
mentkantoren ongeveer 550 van de 981 bruikbare reïntegratieverslagen
binnengekomen. 

Tabel 5. Toetsingspraktijk bij de experiment kantoren vergeleken met

kantoren in de rest van Nederland (in percentages). Tussen
haakjes staan de standaardafwijkingen rond het gemiddelde.

Alléén
papier

Telefonisch
werkgever

Telefon.
cliënt

Telefon.
arbodienst

Bezoek
werkgever

Face-to-
face cliënt

Onbekend

Cadans Hengelo 23 32 34 14 8 7 6

(3) (3) (3) (3) (2) (2)

Cadans rest 23 49 35 31 18 15

Nederland (5) (8) (10) (5) (6) (4)

GAK Apeldoorn 4 33 14 3 9 77 4

(2) (4) (3) (1) (2) (3)

GAK Hengelo 14 34 14 12 23 41 2

(2) (3) (2) (2) (3) (3)

GAK rest 25 52 23 32 7 18

Nederland (5) (7) (4) (5) (2) (6)

USZO/Bouw 26 13 13 3 7 20 19

Enschede (5) (4) (4) (2) (3) (4)

USZO/Bouw rest 
33 45 35 26 7 14

Nederland (8) (9) (9) (6) (4) (5)

Vooral bij Cadans is de toetsing op de experimentlocatie niet intensiever
geweest dan in de rest van Nederland. Integendeel, het lijkt erop dat de
RIV’s op andere Cadans kantoren intensiever getoetst zijn dan bij Cadans
Hengelo. Bij de Cadans kantoren in de rest van het land vindt er vaker te-
lefonisch contact plaats met de werkgever en/of de arbodienst en wordt er
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vaker een bezoek gebracht aan de werkgever en/of vindt er een gesprek
plaats met de cliënt.

Op het USZO/Bouw kantoor Enschede zijn er weliswaar minder RIV’s al-
leen op papier getoetst en hebben meer face-to-face gesprekken met cli-
enten plaatsgevonden, maar in de rest van Nederland wordt weer vaker
telefonisch contact opgenomen met de werkgever, de cliënt en/of de arbo-
dienst. Bij USZO/Bouw in Enschede is bij 1 op de 5 RIV’s niet duidelijk hoe
er is getoetst. Dit maakt het praktisch onmogelijk om vast te stellen of er
nu intensiever of minder intensief is getoetst ten opzichte van de rest van
het land. 

Bij de GAK-kantoren is de situatie duidelijk anders. Bij de GAK kantoren in
de rest van Nederland wordt een kwart van de gevallen alleen op papier
getoetst, bij het GAK Hengelo is 14% en bij GAK Apeldoorn is dat slechts
4%. Gegeven de grootte van de standaardfouten zijn de verschillen in
toetsingspraktijk tussen de twee experiment locaties en de rest van Ne-
derland groot. Bij de experiment kantoren wordt vaker “lijfelijk” contact
gezocht met werknemer of werkgever. Bij GAK Apeldoorn gebeurt dat bij
86% (9%+77%) van de gevallen, bij GAK Hengelo bij 64% (23% + 41%)
en bij de overige GAK kantoren slechts bij 25% van de gevallen. 

Uit de gegevens in tabel 5 concluderen wij dat het experiment bij Cadans
en USZO/Bouw niet tot significante verschillen in de toetsingspraktijk heeft
geleid. De experimentkantoren toetsen niet intensiever dan de andere
kantoren. Bovendien vermindert de relatief grote non-response op de vra-
genlijsten bij USZO/Bouw in Enschede de waarde van het experiment. Het
lijkt erop dat de instructie “altijd nadere toetsing tenzij” door Cadans en
USZO/Bouw niet in die mate is uitgevoerd, dat daardoor een afwijking ont-
staat ten opzichte van de rest van het land. Anderzijds lijkt het erop dat in
de rest van Nederland veel minder vaak dan verwacht werd alleen op pa-
pier getoetst is. Bij de GAK kantoren zien we daarentegen wel een duide-
lijk verschil in de toetsingspraktijk van de experimentlocaties met de rest
van het land. 

Voor de meting van een eventueel effect van een strengere toetsingsprak-
tijk is het vanzelfsprekend essentieel dat er een significant verschil in toet-
singspraktijk is tussen de experiment kantoren en de kantoren in de rest
van Nederland. We meten dit aan de hand van de statistische significantie
van het verschil in het percentage RIV’s dat alleen op papier getoetst is.
De uitkomst van deze statistische toets brengt ons ertoe bij de verdere
analyses alleen gegevens van het GAK te gebruiken. 
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6. EFFECTEN VAN INTENSIEVERE TOETSING

6.1 De uitkomstmaten

In dit onderzoek gaat het om de beantwoording van twee onderzoeksvra-
gen: 

1. Leidt intensievere toetsing van het RIV door het UWV tot korter ziekte-
verzuim en een geringer aantal WAO-aanvragen? 

2. Welk effect heeft intensievere toetsing op het aantal loonsancties?

De relevante uitkomstmaatstaven voor het experiment zijn daarom:

1) het percentage 13e weeks ziekmeldingen 
2) het percentage WAO-aanvragen 
3) het sanctiepercentage.

Het sanctiepercentage is het aantal opgelegde loonsancties als percentage
van het aantal WAO-aanvragen. Het percentage 13e weeks ziekmeldingen
en het percentage WAO-aanvragen nemen we beide als percentage van
het aantal verzekerden. 

6.2 Gebruikte gegevens

Aan de hand van administratieve gegevens van het UWV zijn de uit-
komstmaten tussen de controle en experimentregio’s vergeleken. Daarbij
zijn alleen gegevens van de GAK kantoren gebruikt omdat deze uitvoe-
ringsinstelling een duidelijk verschil in uitvoeringspraktijk tussen de con-
trole en de experiment locaties liet zien. De administratieve gegevens zijn
afkomstig van de landelijke registratie die het UWV bijhoudt en zijn minder
specifiek dan de gegevens uit de vragenlijsten die in de vorige paragraaf
besproken zijn. Daarnaast hadden deze vragenlijsten alleen betrekking op
individuen die voor minder dan 50% hervat hadden en die niet tot de
groep met GDBM behoorden. In de administratieve gegevens kunnen we
zo’n selectie niet maken.10 Daarom omvatten de administratieve gegevens

                                          
10 Vangnetters, zelfstandigen en jonggehandicapten zijn wel buiten beschouwing

gelaten.
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een aanzienlijk grotere groep WAO-aanvragen dan die waarop de intensie-
ve toetsingspraktijk van toepassing was. Voor het GAK in Apeldoorn geldt
dat het aantal WAO-aanvragen dat onder het experiment viel slechts 23%
van het totaal aantal WAO-aanvragen (in de administratieve gegevens) is.
Voor GAK Hengelo is dit 32%.11 

De administratieve gegevens van het GAK betreffen de verzekerden ulti-
mo, en de 13e weeks ziekmeldingen en WAO-aanvragen gedurende 2001,
2002 en 2003. Daarnaast zijn gegevens over de opgelegde sancties in
2003 beschikbaar.12 In de tabellen C1, C2, en C3 in Bijlage C geven we
voor elke regio de 13e weeks ziekmeldingen en WAO-aanvragen als per-
centage van het aantal verzekerden en het aantal sancties als percentage
van het aantal WAO-aanvragen. Er is een duidelijk dalende trend in zowel
het percentage 13e weeks ziekmeldingen als in het percentage WAO-
aanvragen. 

In tabel 6 laten we aan de hand van de administratieve data over 2003 het
percentage 13e weeks ziekmeldingen, het percentage WAO-aanvragen en
het sanctiepercentage naar regio zien. In de experimentkantoren is het
percentage 13e weeks ziekmeldingen gemiddeld hoger dan in de rest van
Nederland, terwijl het percentage WAO-aanvragen iets lager ligt. Het
sanctiepercentage is in de experimentregio’s lager dan in de rest van Ne-
derland. 

Tabel 6 Percentage 13e weeks ziekmeldingen, WAO-aanvragen en

sancties in de periode januari- december 2003, uitgesplitst
naar experiment en overige regio’s

13e weeks 
ziekmeldingen

% WAO-aanvragen % sancties

Experiment regio’s 4,15 1,04 4,16

Overige regio’s 3,98 1,07 4,58

                                          
11 Bij GAK Apeldoorn is 96% van de binnengekomen en voor het onderzoek rele-

vante RIV’s nader onderzocht. Dit betekent dat 22% (0.96*0.23) van het totaal
aantal binnengekomen RIV’s nader onderzocht is. Bij GAK Enschede betreft dit
28% (0.87*0.32) van het totaal aantal binnengekomen RIV’s.  

12 In de administratieve gegevens komen behalve de reguliere regio’s ook een re-
gio Buitenland en een regio Onbekend voor. Deze `regio’s’ hebben we bij alle
analyses genegeerd.
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6.3 Methoden en gevonden resultaten 

De verschillen in tabel 6 zeggen nog niets over het effect van intensievere
toetsing, omdat daarbij geen rekening wordt gehouden met andere ver-
schillen tussen regio’s. Om het effect van intensievere toetsing te achter-
halen moeten we dus voor regionale verschillen corrigeren. Aan de hand
van een zogenoemd lineair panel data model corrigeren we voor structu-
rele, tijdsonafhankelijke verschillen tussen regio’s en voor regionale ver-
schillen in de ontwikkeling van de uitkomstmaten. Dit model heeft de vol-
gende vorm:

rtrrtrt uTtY ���� ����� 210 (1)

Y is de uitkomstmaat (het percentage 13e weeks ziekmeldingen of het
percentage WAO-aanvragen) in regio r op tijdstip t. Yrt hangt af van tijds-
onafhankelijke regiospecifieke kenmerken (ur), van de deelname van de
regio in het experiment (Trt), van een landelijke trend (t) en van een sto-
ringsterm die niet systematische variërende en niet geobserveerde ken-
merken vertegenwoordigd. De parameter �0 is het landelijk gemiddelde, de

regiospecifieke term ur laat toe dat er tijdsonafhankelijke verschillen tus-
sen regio’s zijn, zoals verschillen in arbeidsmarktomstandigheden of in de
samenstelling van het cliëntenbestand. 

In de regel is het onmogelijk om verschillen in regionale omstandigheden
met beschikbare kenmerken volledig te ondervangen. Dit gebrek kan wor-
den opgelost door gebruik te maken van de variatie van de uitkomstmaten
over de tijd. Door niet te kijken naar niveaus maar naar verschillen in de
tijd (toe- of afnames) kunnen we regionale verschillen in tijdsonafhankelij-
ke kenmerken buiten beschouwing laten. Immers, door vergelijking (1)
verschillen in de tijd te nemen krijgen we:

�� �� 11211 ���

������ rtrtrtrtrtrt TTYY ���� (2)

Door het nemen van verschillen verdwijnt de regiospecifieke component
(ur) uit de schattingsvergelijking. Vergelijking (2) kan eenvoudig worden
geschat met de methode van kleinste kwadraten (Ordinary Least Squares,
OLS). De coëfficiënt �1 weerspiegelt het trend effect, de coëfficiënt �2 het

experiment effect. Trt - Trt-1  is een binaire (0 – 1) variabele die alleen de
waarde 1 aanneemt voor de twee experimentregio’s.

Bij het schatten van �2 via vergelijking (2) gebruikt de OLS methode de

variatie over de regio’s, rekening houdend met autonome veranderingen
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over de tijd die niets te maken met het experiment (zoals de verslechte-
ring van de conjunctuur) en rekening houdend met constante verschillen
tussen regio’s (zoals regionale verschillen in uitvoeringscultuur of ver-
schillen in de samenstelling van de populatie van werknemers en bedrij-
ven).13 

Omdat sancties pas worden opgelegd sinds de introductie van de WVP, zijn
er alleen gegevens over sancties beschikbaar voor 2003. Daarom kunnen
we deze methode alleen gebruiken voor de vaststelling van het effect van
de intensievere toetsing op 13 weeks ziekmeldingen en op WAO-
aanvragen. Om het effect van intensievere toetsing op de sanctiekans vast
te stellen zullen we hierna de effecten van intensievere toetsing ook met
een alternatieve methode – de zogenoemde propensity score methode -
bepalen. 

In dit eenvoudige (lineaire panel data-) model wordt verondersteld dat er
in iedere regio een identieke trend is. Dit hoeft niet noodzakelijkerwijs het
geval te zijn. Omdat er voor de jaren 2001, 2002 en 2003 gegevens be-
schikbaar zijn, kunnen we een algemener model schatten dat toelaat dat
de trend verschillend is in de verschillende regio’s. Dit is een zogenaamd
dynamisch panel data model. In bijlage D lichten we dit dynamische panel
data model nader toe en bespreken hoe de coëfficiënten van dit model ge-
schat worden. 

6.4 Effect op WAO-aanvragen en 13e weeks ziekmeldingen 

Tabel 7 geeft het geschatte effect van de intensievere toetsing op het per-
centage 13e weeks ziekmeldingen en het percentage WAO-aanvragen vol-
gens de twee modellen: het lineaire panel data model en het dynamische
paneldata model. Een coëfficiënt in tabel 7 geeft aan hoeveel procentpun-
ten de uitkomstmaat is veranderd ten gevolge van de intensievere toet-
sing. Een negatieve coëfficiënt betekent een daling van de uitkomstmaat

                                          
13 In bijlage E hebben we een tabel opgenomen waarin enkele sociale en economi-

sche indicatoren van de experiment regio’s worden vergeleken met het landelijk
gemiddelde. De eerste zes indicatoren, en hun ontwikkeling tussen 2001 en
2003, zijn afkomstig van Bartelings et al. (2003). Deze laten zien dat de expe-
riment regio’s ten opzichte van het landelijk gemiddelde dunner bevolkt zijn en
een lagere vacaturegraad kennen. In de regio Apeldoorn wonen aanmerkelijk
minder niet-westerse allochtonen. Het verloop van deze indicatoren tussen
2001 en 2003 laat geen significante verschillen zien.
Als laatste regionaal kenmerk is een indicator van de bedrijfsgrootte in Bijlage E
opgenomen. Deze laat zien dat de bedrijven in de experiment regio’s iets klei-
ner zijn dan gemiddeld. 
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in procentpunten. De tabel laat zien dat als gevolg van de intensievere
toetsing van de RIV’s de percentages 13e weeks ziekmeldingen en WAO-
aanvragen zijn afgenomen. Voor 13e weeks ziekmeldingen zijn de gevon-
den effecten volgens beide modellen nagenoeg identiek en significant op
het 5% niveau.14 Intensievere toetsing leidt tot een daling van ongeveer
een kwart procentpunt. 

Tabel 7. De effecten van intensievere toetsing volgens twee modellen

Lineair panel data model

Coëfficiënt (�2) Standaardfout

WAO-aanvragen -0,067 0,093

13e weeks ziekmeldingen -0,248 0,150

Dynamisch panel data model

WAO-aanvragen -0,136 0,084

13e weeks ziekmeldingen -0,276 0,123

In procentpunten is de daling van het percentage WAO-aanvragen kleiner.
Bovendien is de schatting van het effect onbetrouwbaarder. Maar het pro-
ces naar de WAO-aanvraag duurt langer waardoor de volledige gedrags-
veranderingen mogelijk pas later effect hebben dan zichtbaar wordt in de
gegevens over 2003. De gevonden effecten zijn daarom mogelijk onder-
schattingen van de uiteindelijk effecten. 

6.5 Additionele tests

Bij het schatten van de effecten van de strengere toetsingspraktijk met
behulp van de bovenstaande panel data modellen wordt verondersteld dat
(niet-geobserveerde) regionale verschillen niet veranderen over de tijd.
Dat wil zeggen dat bijvoorbeeld de samenstelling van de verzekerdenpo-
pulatie over de periode 2001-2003 in een regio niet verandert. De admini-
stratieve gegevens bevatten enige achtergrondkenmerken die bij de bo-
venstaande analyses niet gebruikt zijn. We hebben daarom additionele
analyses op individueel niveau gedaan, waarbij we rekening houden met
leeftijd en geslacht van de verzekerde en met de sector waarin de verze-
kerde werkzaam is. In het bijzonder hebben we toegelaten dat trends, zo-
als conjuncturele veranderingen en de introductie van de WVP, per sector
en per leeftijdsklasse verschillende effecten kunnen hebben.15 

                                          
14 De t-waarde, welke gelijk is aan de ratio van de coëfficiënt en de standaardfout,

is in beide gevallen groter dan 1,96.  
15 De uitkomsten zijn op aanvraag bij APE te verkrijgen.
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Tabel 8. De effecten van intensievere toetsing op individueel niveau in

een uitgebreid logitmodel met geslacht, leeftijd, sector en jaar
van waarneming en interacties tussen deze variabelen

Coëfficiënt Standaardfout

WAO-aanvragen -0,060 0,032

13e weeks ziekmeldingen -0,225 0,056

Deze uitgebreide specificatie op individueel niveau leidt tot uitkomsten die
niet significant verschillen van die in tabel 7 voor het lineaire model op re-
gionaal niveau. De experimentregio’s blijken opnieuw af te wijken door
een significant kleiner aantal 13e weeks meldingen en WAO-aanvragen. 

In een tweede toets laten we de experimentregio’s uit de analyses op re-
gionaal niveau (tabel 7) en op individueel niveau (tabel 8) weg en doen
alsof het experiment heeft plaatsgevonden in op de experimentregio’s ge-
lijkende locaties. Deze ‘zusterlocaties’ zijn degenen die we hierna ook ge-
bruiken voor de analyse van het effect van het experiment op de sanctie-
kans. 

Tabel 9. De effecten van intensievere toetsing op regionaal en op indivi-

dueel niveau waarbij de experimentregio’s vervangen zijn door
zusterlocaties

Coëfficiënt Standaardfout

Lineair panel data model

WAO-aanvragen -0,047 0,071

13e weeks ziekmeldingen -0,030 0,113

Dynamisch panel data model

WAO-aanvragen 0,040 0,066

13e weeks ziekmeldingen 0,031 0,088

Logit model

WAO-aanvragen 0,020 0,024

13e weeks ziekmeldingen 0,058 0,043
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We vervangen dan Hengelo door Arnhem en Apeldoorn door Hilversum,
Groningen en Assen. Als de effecten van deze zusterlocaties niet (signifi-
cant) negatief zijn dan versterkt dit de plausibiliteit van de interpretatie
van de in de tabellen 7 en 8 gevonden effecten als gevolgen van intensie-
vere toetsing. Blijken de zusterlocaties echter ook significant negatieve
effecten te leveren dan zijn de effecten in de tabellen 7 en 8 niet zozeer
het gevolg van intensievere toetsing maar van regionale bijzonderheden
die de experimentregio’s en hun zusterlocaties op elkaar doen lijken.

De resultaten van deze tweede toets staan in tabel 9. De zusterlocaties
blijken niet de significant negatieve effecten te leveren die de experiment
locaties lieten zien. Dit ondersteunt de interpretatie van die negatieve ef-
fecten als zijnde veroorzaakt door intensievere toetsing. 

6.6 Sanctiekansen

Het is duidelijk dat de geschatte effecten in tabel 7 niet overeenkomen
met de verschillen in tabel 6. Dit duidt erop dat correctie voor regionale
verschillen van cruciaal belang is voor een juiste vaststelling van het effect
van intensievere toetsing. De consequentie hiervan is dat we op basis van
verschillen tussen regio’s op een bepaald moment in de tijd niet veel kun-
nen zeggen over het effect van intensievere toetsing. Sancties zijn echter
alleen in 2003 gemeten, zodat we de ‘verschillen-methode’ in tabel 7 niet
kunnen gebruiken voor de analyse van het effect op de sancties.

Om toch een betrouwbare schatting te krijgen voor het effect van inten-
sievere toetsing op het sanctiepercentage gebruiken we de propensity
score methode. Met deze methode kunnen we op basis van de administra-
tieve gegevens over 2001 en 2002 regio’s uit de rest van Nederland vin-
den die qua administratieve kenmerken (leeftijd, geslacht en sector) ver-
gelijkbaar zijn met de experiment regio’s Apeldoorn en Hengelo. Vervol-
gens stellen we het effect van intensievere toetsing vast door de sanctie-
kansen in de experiment regio’s te vergelijken met die in gelijksoortige
regio’s. De technische details van de propensity score methode staan be-
schreven in Bijlage F. 

Voor de volledigheid gebruiken we deze methode ook om de effecten op
de 13e weeks ziekmeldingen en de WAO-aanvragen te meten. De uitkom-
sten hiervan kunnen we vergelijken met de uitkomsten in tabel 7. Dit
geeft meer inzicht in de robuustheid van de uitkomsten en in de betrouw-
baarheid van de resultaten voor de sanctiekansen. 
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De geschatte propensity scores (zie tabel F1) laten zien dat op basis van
regionale karakteristieken Hengelo het best vergelijkbaar is met Arnhem
en dat Apeldoorn gelijksoortig is aan de regio’s Hilversum, Groningen en
Assen. De waarden op de drie uitkomstmaten voor deze regio’s staan in
tabel 10. In Apeldoorn zijn alle drie percentages lager dan in de vergelijk-
bare regio’s. Vooral het sanctiepercentage is in Apeldoorn opvallend veel
lager. Hengelo-Enschede blijkt meer 13e weeks ziekmeldingen gehad te
hebben dan Arnhem, maar de percentages WAO-aanvragen en sancties
zijn lager. De verschillen zijn echter een stuk kleiner dan in Apeldoorn. 

Tabel 10. 13e weeks ziekmeldingen en WAO-aanvragen (als percentage

van verzekerden) en sancties (als percentage van WAO-
aanvragen) in experiment- en vergelijkbare regio’s, in 2003

% 13e weeks 
ziekmeldingen

% WAO-aanvragen % sancties

Apeldoorn 4,22 0,98 2,60

Assen (A) 4,71 1,00 3,02

Groningen (G) 5,00 1,50 4,49

Hilversum (H) 4,22 0,89 6,07

Gemiddelde(A,G,H) 4,57 1,10 4,79

Hengelo 4,09 1,09 5,35

Arnhem 4,03 1,16 5,70

Tabel 10 laat al iets zien van de verschillen in de uitkomstmaten voor de
experiment regio’s en vergelijkbare niet-experiment regio’s. Voor de bere-
kening van het effect van de intensieve toetsing moeten we de uitkomst-
verschillen nog wegen met de propensity scores volgens de volgende for-
mule:
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In deze formule is rp̂  de geschatte propensity score in regio r, is rT  een
variabele die aangeeft of regio r een experiment of controleregio is en rY
de relevante uitkomst variabele, dus het sanctiepercentage, het percenta-
ge WAO-aanvragen of het percentage 13e weeks ziekmeldingen in 2003. 

De geschatte effecten staan in tabel 11. Ten eerste dient te worden opge-
merkt dat de standaardfouten bij deze methode groter zijn dan bij de eer-
dere methode, waarvan de resultaten in tabel 7 staan. Het geschatte ef-
fect van de intensievere toetsing op het percentage WAO-aanvragen heeft
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ongeveer dezelfde grootte als de eerder gevonden effecten, het effect op
de 13e weeks ziekmeldingen is ongeveer twee keer zo groot. Gegeven de
relatief grote standaardfouten zijn de verschillen echter niet significant. 

Tabel 11. De effecten van intensievere toetsing volgens de propensity
score methode

Coëfficiënt Standaardfout

WAO-aanvragen -0,153 0,245

13e weeks ziekmeldingen -0,681 0,494

Sancties -1,912 0,498

Het effect van de intensievere toetsing op het sanctiepercentage is ook
negatief en wel significant: door de intensievere toetsing neemt de sanc-
tiekans met ruim 1,9 procentpunt af. 

Intensievere toetsing kan enerzijds de kans op een sanctie vergroten om-
dat nu beter achterhaald kan worden of de werkgever en/of werknemer
voldoende inspanningen hebben geleverd. Anderzijds zal door intensievere
controle ook de kwaliteit van de RIV’s toenemen, zullen arbodiensten meer
aandacht schenken aan preventie van langdurig verzuim en zullen werk-
gevers minder snel geneigd zullen zijn om een niet goed onderbouwde
aanvraag in te dienen. Dit verlaagt de sanctiekans. De resultaten sugge-
reren dat het laatste effect domineert. De analyse is echter gedaan op ge-
gevens die de sancties over het hele jaar 2003 betreffen. Het is niet uitge-
sloten dat in de eerste maanden van 2003 het positieve effect domineerde
(er werden meer sancties uitgedeeld) en dat daarna, ten gevolge van het
toegenomen aantal sancties, het negatieve effect is gaan domineren (er
waren minder sancties nodig omdat het aantal aanvragen met onvoldoen-
de reïntegratie inspanningen afnam. De data laten echter niet toe dit te
onderzoeken.
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7. INTERPRETATIE VAN DE RESULTATEN

Uit onze empirische analyses blijkt dat, na correctie voor regionale ver-
schillen, de drie uitkomstmaten in de experimentengebieden lager zijn dan
elders. Daarbij is gecontroleerd voor regionaal verschillende effecten van
trendmatige ontwikkelingen, zoals de conjunctuur, en van eventuele ver-
anderingen in de samenstelling van regionale verzekerdenbestanden naar
geslacht, leeftijd en sector.

De meest betrouwbare effectmeting is op basis van het dynamische panel
data model. Dit model is uitgebreider dan het lineaire panel data model en
gebruikt meer gegevens dan de propensity score methode. Daarom ge-
bruiken we de schattingsresultaten van dynamische panel data model (uit
tabel 7) bij de interpretatie van de resultaten. Voor de sancties zijn we
door beperking van de gegevens aangewezen op de schattingsresultaten
van de propensity score methode (tabel 11).

Intensievere toetsing van RIV’s heeft tot gevolg dat het percentage 13e
weeks ziekmeldingen met ongeveer 0,28 procentpunt afneemt. In 2003
overschreed ongeveer 4% van de (GAK) verzekerdenpopulatie de 13 we-
ken ziektegrens. Dat betekent dat de intensievere toetsing de stroom 13e
weeks ziekmeldingen met 7% kan reduceren. Dit zijn iets meer dan 9.000
meldingen minder.

Het effect van intensievere toetsing op de WAO-aanvragen is 0,13 pro-
centpunt, oftewel 12% van het totaal aantal WAO-aanvragen. Bij het GAK
zijn in 2003 ongeveer 35.000 WAO-aanvragen binnen gekomen. Door in-
tensievere toetsing kan het aantal WAO-aanvragen met ongeveer 4.300
verminderen. We zien dus dat de procentuele reductie bij de WAO-
aanvragen groter is dan bij de 13e weeks ziekmeldingen. 

Ook de sanctiekans wordt door intensievere toetsing kleiner. In 2003 zijn
er ongeveer 1800 sancties opgelegd bij het GAK. Het sanctiepercentage
wordt door de intensiever toetsing met ongeveer 1,91 procentpunt gere-
duceerd. Het huidige sanctiepercentage is 5.11. Intensievere toetsing re-
duceert het sanctiepercentage dan met ongeveer 37%, oftewel jaarlijks
ongeveer 670 sancties. 

Uit de beschikbare gegevens is niet te achterhalen welk proces deze verla-
gingen veroorzaakt heeft. Het lijkt erop dat bedrijven en arbodiensten in
de experiment regio’s zich vrij snel hebben gerealiseerd dat intensievere
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toetsing van de RIV’s meer reïntegratieinspanningen vereist. Dit zou zich
vervolgens in (verzuim) beleid hebben vertaald. 

Een dergelijke interpretatie veronderstelt dat er sprake was van een leer-
proces. Op zich zou deze veronderstelling te toetsen zijn door het verloop
van de uitkomstmaten op een tijdas uit te zetten. In de ons ter beschik-
king gestelde gegevens zijn echter geen (kalender) data aanwezig. De
tijdstippen van dertiendeweeksmelding, van WAO-aanvraag en van sancti-
onering zijn ons helaas onbekend. 

Afgezien van dit leerproces zijn er twee, elkaar niet uitsluitende, gedrags-
veranderingen van bedrijven denkbaar die de gevonden effecten kunnen
verklaren. Ten eerste, bedrijven hebben daadwerkelijk meer reïntegratie-
inspanningen verricht, wat tot gevolg heeft gehad dat zieke werknemers in
de experiment regio’s sneller aan het werk zijn gegaan. Ten tweede, be-
drijven kunnen ervoor hebben gekozen werknemers niet meer via de WAO
te laten afvloeien, maar via de WW. Gegevens over instroom in de WW
zouden kunnen helpen om te onderscheiden tussen beide hypothesen. Als
de instroom in de WW in de experiment regio’s in 2003 sterker is toege-
nomen dan in de rest van Nederland, dan is dat een indicatie dat bedrij-
ven, in reactie op de intensievere RIV toets, meer gebruik zijn gaan maken
van regulier ontslag. Als de instroom in de WW niet sterker is toegeno-
men, dan is dat een indicatie dat bedrijven met behulp van verhoogde re-
integratie-inspanningen blijkbaar de instroom van WAO-ers kunnen con-
troleren.

De looptijd van het experiment was vrij kort in vergelijking met de duur
van het proces van realisatie en gedragsverandering bij werkgevers en
werknemers. Het ligt dus voor de hand dat deze veranderingen enige tijd
nodig hebben om zichtbaar te worden in de cijfers. Onze gegevens om-
vatten echter alleen het kalenderjaar 2003 en bevatten niet de datum van
ziekmelding of WAO-aanvraag. Als we het tijdpad van de ingroei van de
effecten hadden kunnen waarnemen, dan zouden we ook het uiteindelijke
effect van intensievere toetsing hebben kunnen voorspellen. Nu moeten
we het doen met een data die slechts tot het eind van 2003 gaan. Voor
zover intensievere toetsing ook latere WAO-aanvragen beïnvloeden, on-
derschatten we het de langere termijn effecten van intensievere toetsing. 

Verder dient te worden opgemerkt dat de empirische analyses zijn gedaan
met administratieve gegevens die een veel grotere groep cliënten omvat
dan degenen op wie het experiment van toepassing was. De geschatte ef-
fecten hebben betrekking op het gemiddelde in de populatie in de admini
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stratieve gegevens. Dit betekent dat het effect van de strengere toetsing
mogelijk veel groter is binnen de populatie die onder het experiment viel.
Anderzijds is het mogelijk dat intensievere toetsing ook bij degenen die
niet onder het experiment vielen tot extra reïntegratie-inspanningen geleid
heeft. Dat laatste kan het gevolg zijn van het feit dat bedrijven alleen het
signaal krijgen dat er strenger getoetst wordt, zonder dat zij weten welke
WAO-aanvragen strenger worden gecontroleerd. 

Al deze interpretaties gaan ervan uit dat er een causaal verband is vastge-
steld tussen intensievere toetsing en een lager aantal WAO-aanvragen,
13e weeksmeldingen en sancties. Dit causale verband berust echter op de
veronderstelling dat, zonder intensievere toetsing, de WVP op de experi-
mentlocaties niet anders zou zijn geïmplementeerd dan op de kantoren
elders in het land. Zoals we paragraaf 4 aangaven, betekent het samen-
vallen van het experiment in twee regio’s met de landelijke invoering van
de WVP dat hier een locaal experiment binnen een landelijk experiment
heeft plaatsgevonden. Dit maakt het onmogelijk onderscheid te maken
tussen het effect van intensievere toetsing, dat we beogen te meten, en
het eventuele effect van een mogelijk afwijkende invoering van de WVP.
Dit laatste zou dan het gevolg zijn van een uitvoeringscultuur op de expe-
rimentlocaties die verschilt van die in de rest van het land. Als dit laatste
een rol zou spelen dan zouden de negatieve effecten in de tabellen 7 en 8
ook zonder intensievere toetsing gerealiseerd zijn en dan zouden we ten
onrechte veronderstellen dat er een negatief verband is tussen intensie-
vere toetsing en het aantal WAO-aanvragen en 13e weeksmeldingen. 

Maar ook in het geval dat wij ten onrechte veronderstellen dat de negatie-
ve effecten van de experimentlocaties te duiden zijn als effecten van in-
tensievere toetsing op die locaties, blijft het resultaat dat op de experi-
mentlocaties de uitkomstmaten, waaronder het aantal WAO-aanvragen,
significant lagere waarden hebben dan elders. Daarbij is gecontroleerd
voor regionale verschillen in de samenstelling van de verzekerdenpopulatie
en voor mogelijk verschillende effecten van trendmatige veranderingen in
de uitkomstmaten. De enige alternatieve verklaring die dan over lijkt te
blijven, is een verschil in uitvoeringscultuur. Maar als die cultuur leidt tot
een lager WAO-risico, dan zijn de beleidsmatige gevolgen van deze alter-
natieve interpretatie niet wezenlijk verschillend. De beleidsaanbeveling
luidt dan immers niet: “overal intensief toetsen”, maar “overal de cultuur
van Hengelo en Apeldoorn” invoeren. 
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8. CONCLUSIES

De belangrijkste resultaten van de empirische analyses zijn dat door inten-
sievere toetsing bij het GAK het aantal 13e weeks ziektemeldingen met
bijna 7%, en het aantal WAO-aanvragen met meer dan 12% gedaald zijn.
Het aantal sancties vermindert door intensievere toetsing met ongeveer
37%. Hieruit blijkt dat het UWV door middel van intensievere toetsing het
proces dat leidt tot WAO-instroom substantieel kan beïnvloeden. Hoe deze
invloed zijn beslag krijgt in het verzuimgedrag van werknemers hebben wij
met de voorhanden gegevens echter niet kunnen achterhalen. 

Het rendement van intensievere keuring van het reïntegratieverslag is
groot. De interne kosten zijn vermoedelijk verwaarloosbaar klein: de extra
inzet die vereist is om de toetsingsinspanningen te vergroten kunnen im-
mers gedekt worden uit een geringer aantal te behandelen WAO-
aanvragen en op te leggen sancties. Dit betekent dat zonder vergroting
van de kleine geldstroom de grote geldstroom gereduceerd kan worden.

Waarschijnlijk zijn de uiteindelijke effecten van intensievere toetsing nog
groter. Gedragsveranderingen (van werkgevers en arbodiensten) in reactie
op de intensievere toetsing hebben geruime tijd nodig om tot uitdrukking
te komen in de WAO-cijfers en komen daardoor nog niet volledig tot uit-
drukking in onze observatieperiode.
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BIJLAGE A. VRAGENLIJST EXPERIMENT POORTWACHTER

Gelieve bij elke vraag het gegeven in te vullen of het rondje aan te kruisen
dat van toepassing is.

(1) Sofi-nummer cliënt: _ _ _ _ _ _ _ _ _

(2) Werkgeversnummer:_ _ _ _ _ _ _ _

(3) Datum binnenkomst WAO-aanvraag (dd-mm-jjjj):
_ _ - _ _ - _ _ _ _ 

(4) Is de werkgever een hoog-risicobedrijf?
O Ja 
O Nee

(5) Heeft betrokkene GDBM volgens bedrijfsarts?
O Ja
O Nee

(6) Staat in het RIV dat in de maanden voorafgaand aan de WAO-
aanvraag aan het UWV een deskundigenoordeel gevraagd is? 

O Ja
O Nee (vraag (7) overslaan)

(7) Het deskundigenoordeel is gevraagd over (meerdere antwoorden
mogelijk):

O geschiktheid tot werken
O passend werk
O reïntegratie-inspanningen

(8) Is cliënt weer (gedeeltelijk) aan het werk?
O nee (sla de vragen (9) en (10) over)
O ja, werkt voor ____ %.
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(9) Heeft cliënt in eigen of ander werk hervat?
O eigen werk
O ander werk

(10) Heeft betrokkene bij de oude werkgever of bij een nieuwe werkge-
ver hervat?

O bij de oude werkgever
O bij een nieuwe werkgever

(11) Zijn aard en omvang van de werkhervatting administratief of pro-
fessioneel vastgesteld?

O administratief
O professioneel

(12) Hoe – en door wie- heeft de toetsing van het RIV plaatsgevonden?
(meerdere antwoorden mogelijk):

O administratief
O op papier (ad/va/beiden)*
O telefonisch contact met werkgever
(ad/va/beiden)*
O telefonisch contact met cliënt
(ad/va/beiden)*
O telefonisch contact met arbodienst
(ad/va/beiden)*
O bezoek aan werkgever (ad/va/beiden)*
O face-to-face gesprek met cliënt
(ad/va/beiden)* *omcirkelen wat van toepassing is

(13) Als de professionele toetsing alleen op papier is gedaan, waarom is
nadere toetsing achterwege gebleven?

O aanvraag was duidelijk in orde en betrouw-
baar
O anders, namelijk:

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
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(14) Wat is het resultaat van de toetsing van het RIV? (meerdere ant-
woorden mogelijk):

O RIV is goedgekeurd
O RIV is procesmatig afgekeurd 
O RIV is inhoudelijk afgekeurd
O aan de werkgever is via de LLC een sanctie
van ___ maanden loondoorbetaling opgelegd
O overwogen wordt een maatregel t.a.v. de
cliënt te nemen
O anders, namelijk:

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
____________________________________
(15) Zou u het RIV ook nader onderzocht hebben als u volgens de stan-

daard aanpak (papieren toetsing tenzij mogelijke werkgeverssanc-
tie aan de orde is) te werk was gegaan?

O Ja
O Nee

(16) Datum van invulling van deze vragenlijst (dd-mm-jjjj):
_ _ - _ _ - _ _ _ _ 

(17) Naam en functie van degene die de vragenlijst heeft ingevuld:
Naam:
_____________________________________
Functie:
_____________________________________
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Tabel A1: Overzicht van de gegeven antwoorden op de vragenlijst, zover
deze niet besproken zijn in de tekst (in percentages).

Cadans GAK Apeldoorn GAK Hengelo USZO/Bouw

Hoog-risicobedrijf (vraag 4)

Ja 4 1 3 0

Nee 91 98 93 75

Niet ingevuld 4 1 5 25

Vooraf deskundigenoordeel van UWV gevraagd (vraag 6)

Ja 1 2 4 5

Nee 95 96 91 90

Niet ingevuld 4 2 5 5

Deskundigenoordeel (`ja’ bij vraag 6) betreffende (vraag 7, meerdere antwoorden)

Geschiktheid

tot werken

50 50 55 40

Passend werk 25 0 7 20

Reïntegratie-

inspanningen

0 0 26 20

Onbekend 25 50 12 20

Cliënt weer (gedeeltelijk) aan het werk (vraag 8)

Ja 34 47 51 46

Nee 56 51 46 38

Niet ingevuld 10 1 3 16

Als cliënt werkt (`ja’ op vraag 8), dan eigen of ander werk hervat (vraag 9)

Eigen werk 82 64 73 59

Ander werk 17 32 23 33

Niet ingevuld 1 4 3 8

Als cliënt werkt (`ja’ op vraag 8), bij oude of nieuwe werkgever (vraag 10)

Oude 98 92 95 84

Nieuwe 0 4 2 6

Niet ingevuld 2 4 3 10

Deskundigenoordeel (vraag 6) voorafgaande aan opgelegde sanctie (vraag 14)

Ja 0 0 4 0

Nee 100 100 96 100
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BIJLAGE B. ENQUÊTEFORMULIER VOOR CONTROLE REGIO’S 

Tijdsperiode waarop de antwoorden betrekking hebben: 
............................

Datum van invullen: ……………………………….

Regio: ……………………………….

Naam districtsmanager: ………………………………. tel: …………………

Kantoren vallend onder districtsmanager: ……………………………….
___________________________________________________________
N.B. Indien u niet over de gevraagde cijfers beschikt, verzoeken wij u on-
derstaande gevraagde percentages zo nauwkeurig mogelijk te schatten.

1. Welk percentage van de in behandeling genomen reïntegratieverslagen
werd ter toetsing voorgelegd aan de professionals (arbeidsdeskundige of
verzekeringsarts)?

……………………%

2. Geef hieronder aan wat gebeurd is met de door professionals getoetste
reïntegratieverslagen. Geef bij elk van de genoemde mogelijkheden aan
welk percentage hieronder valt. N.B: het gaat hier om contact i.h.k.v. de
inhoudelijke toets van het RIV (m.a.w. is de oordeelsvorming enkel geba-
seerd o.b.v. het RIV of mede o.b.v. contact); deze vraag heeft dus geen
betrekking op het verifiëren van de deugdelijke grond voor een eventuele
sanctie (want dan is er immers altijd contact)

…………….% alleen op papier getoetst

…………….%  telefonisch contact met werkgever

…………….%  telefonisch contact met cliënt

…………….%  telefonisch contact met arbodienst

…………….%  bezoek aan werkgever

…………….%  face-to-face gesprek met cliënt
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BIJLAGE C. UITKOMSTMATEN NAAR REGIO 

Tabel C1: percentage 13-weeks ziekmeldingen per jaar per regio

2001 2002 2003

Alkmaar 4,71 4,46 4,10

Amsterdam 4,54 4,40 3,88

Apeldoorn 4,99 4,74 4,22

Arnhem 4,85 4,68 4,03

Assen 5,61 5,21 4,71

Breda 4,42 4,15 3,69

Den Haag 4,56 4,20 3,79

Dordrecht 4,20 3,88 3,42

Eindhoven 4,49 4,27 3,72

Goes 3,89 3,70 3,41

Groningen 5,67 5,28 5,00

Haarlem 4,52 4,24 3,75

Heerlen 6,12 5,62 4,90

Helmond 4,94 4,70 4,18

Hengelo 5,09 4,90 4,09

Hilversum 4,82 4,56 4,22

Leeuwarden 4,64 4,43 3,87

Leiden 4,04 3,77 3,54

Maastricht 5,24 4,80 4,22

Nijmegen 4,85 4,55 4,23

Rotterdam 4,81 4,49 3,86

Tilburg 4,65 4,43 3,99

Utrecht 4,70 4,35 3,82

Venlo 4,64 4,37 4,16

Vlaardingen 4,88 4,65 4,09

Zwolle 4,77 4,42 4,15

Totaal 4,71 4,43 3,97
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Tabel C2: percentage WAO-aanvragen per jaar per regio

2001 2002 2003

Alkmaar 1,41 1,32 1,09

Amsterdam 2,13 1,74 1,23

Apeldoorn 1,34 1,37 0,98

Arnhem 1,47 1,37 1,16

Assen 1,72 1,39 1,00

Breda 1,23 1,20 0,97

Den Haag 1,37 1,23 0,95

Dordrecht 1,23 1,17 0,85

Eindhoven 2,08 1,98 1,47

Goes 1,22 1,12 0,83

Groningen 2,33 1,96 1,50

Haarlem 1,74 1,50 1,14

Heerlen 2,32 2,05 1,92

Helmond 1,34 1,33 1,11

Hengelo 1,49 1,40 1,09

Hilversum 1,17 1,11 0,89

Leeuwarden 1,37 1,20 0,91

Leiden 1,05 1,02 0,76

Maastricht 2,05 1,96 1,57

Nijmegen 1,26 1,20 0,95

Rotterdam 1,48 1,20 0,87

Tilburg 1,47 1,39 1,25

Utrecht 1,68 1,58 1,13

Venlo 1,52 1,40 1,14

Vlaardingen 1,19 1,10 0,81

Zwolle 1,28 1,23 1,18

Totaal 1,49 1,36 1,05
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Tabel C3: percentage sancties in 2003 per regio

2003

Alkmaar 3,85

Amsterdam 9,26

Apeldoorn 2,60

Arnhem 5,70

Assen 3,02

Breda 2,96

Den Haag 6,46

Dordrecht 5,25

Eindhoven 4,13

Goes 3,27

Groningen 4,49

Haarlem 3,67

Heerlen 3,59

Helmond 3,53

Hengelo 5,35

Hilversum 6,07

Leeuwarden 6,77

Leiden 4,65

Maastricht 1,52

Nijmegen 6,14

Rotterdam 11,00

Tilburg 5,29

Utrecht 4,33

Venlo 3,80

Vlaardingen 12,43

Zwolle 2,35

Totaal 5,11
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BIJLAGE D. DYNAMISCH PANEL DATA MODEL

Een vereiste bij het gebruik van panel data methoden is dat we de uit-

komstvariabele voor elke regio voor een aantal jarenwaarnemen. We kun-

nen panel data methoden dus wel gebruiken om het effect van de inten-

sievere toetsing op 13e weeks ziekmeldingen en WAO-aanvragen te me-

ten, maar niet voor de sanctiekans. Het model dat we gebruiken is een

zogenaamd dynamisch panel data model en heeft de volgende vorm

trrtrtrtr UTYtY ,,31,210, ����� ������
�

De afhankelijke variabele trY ,  is het percentage 13e weeks ziekmeldingen

of het percentage WAO-aanvragen in regio r in jaar t. Sinds 2001 is de in-

stroom in de WAO afgenomen, daarom nemen we een algemene trend op

door als verklarende variabele het jaar t op te nemen. Daarnaast laten we

toe dat de waarde van de afhankelijke variabele in regio r in jaar t beïn-

vloed wordt door de waarde van de afhankelijke variabele een jaar eerder.

De variabele trT ,  is een dummy variabele die aangeeft of regio r in jaar t

een experiment regio was. Tenslotte, is rU  een regio-specifiek effect en

tr ,�  zijn de storingstermen.

 

Om de regio-specifieke effecten kwijt te raken nemen we eerste verschil-

len, dat wil zeggen we nemen in elke regio het verschil tussen jaar t en

jaar t-1,

�� �� �� 1,,1,,32,1,211,, �����

�������� titititititititi TTYYYY �����

De parameters �  in dit model kunnen niet simpelweg met OLS geschat

worden, omdat de regressor �� 2,1, ��

� titi YY  gecorreleerd is met de storings-

term �� 1,, �

� titi �� . Daarom gebruiken de methode van instrumentele varia-

belen, met 2, �tiY  als instrumentele variabele voor de endogene regressor

�� 2,1, ��

� titi YY .16

                                          
16 Deze methode om dynamische panel data modellen te schatten is afkomstig uit

Arellano & Bond. 
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BIJLAGE E. REGIONALE INDICATOREN EN HET LANDELIJK

GEMIDDELDE

Nederland Apeldoorn Twente

Kenmerk 2001 2003 2001 2003 2001 2003

Gemiddelde medische con-
sumptie per verzekerde €557 €555 €551 €550 €546 €543

Gemiddeld aantal adressen
per km2 2914 2917 2483 2509 2667 2703

Aandeel niet westerse al-
lochtonen 8,8% 9,6% 5,4% 6,2% 8,6% 9,8%

Gemiddeld inkomen (x
€1000) 10,1 10,1 10,1 10,1 9,8 9,7

Gemiddeld aantal inko-
mensontvangers met uit-
kering

17,5% 16% 17,9% 16,1% 17,8% 15,9%

Gemiddelde vacaturegraad 10,8% 8,2% 9,6% 7,7% 9,7% 7,3%

Percentage banen in bedrij-
ven met meer dan 100
werknemers

40 39 38
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BIJLAGE F. DE PROPENSITY SCORE METHODE

Het idee van propensity score methode is om een index (propensity score)

te ontwikkelen die aangeeft welke regio’s vergelijkbaar zijn. De geschikte

controle regio’s zijn de regio’s die propensity scores hebben die het dichtst

liggen bij de propensity scores van de experiment regio’s. De propensity

score van elke regio wordt bepaald met behulp van de gegevens van voor

de experiment periode, dus de gegevens over 2001 en 2002. Hieronder

beschrijven we hoe we de propensity score bepaald hebben en hoe we het

effect van de intensievere toetsing hebben geschat. 

Het criterium waarop we regio’s beoordelen is de samenstelling van het

verzekerdenbestand in de regio. Omdat dit niet direct waarneembaar is,

schatten we multivariate modellen. In het bijzonder specificeren we een

logit-model dat voor een bepaald jaar de kans beschrijft dat een individu i

in regio r een 13e weeks ziekmelding doet. Stel dat er nir van dit soort in-

dividuen zijn en we observeren kir 13e weeks ziekmeldingen, dan optimali-

seren we de loglikelihood functie 

log L = � � � �)exp(1log
1 1

ririrr

R

r

I

i
irir xnxk ���� ������

� �

waarbij R het aantal regio’s is en I het aantal typen individuen is. Voor el-

ke regio r krijgen we nu een schatting r�̂  en �̂rx , waarbij rx het gemid-

delde is van de individuele kenmerken van de verzekerdenpopulatie in re-
gio r. Hetzelfde model kunnen we schatten voor WAO-aanvragen en we
kunnen het schatten voor de verzekerdenpopulatie in 2001 en in 2002.
Echter het gebruik van de gegevens over 2001 bleek in praktijk weinig toe
te voegen nadat de gegevens over 2002 gebruikt waren. Na dit model ge-
schat te hebben voor 13e weeks ziekmeldingen en WAO-aanvragen had-

den we 2 maatstaven voor elke regio �� ˆˆ rr x� geschat met 13e ziekmel-

dingen en met WAO-aanvragen. Deze maatstaven geven we weer met jm1ˆ
en jm2ˆ . Stel dat jT  de treatment status van regio j is (dus 1�jT als regio

j een experiment regio is), dan specificeren we het logit-model

)ˆˆexp(1
)ˆˆexp(

)ˆ,ˆ1Pr(
22110

22110
21

jj

jj
jjj mm

mm
mmT

���

���

���

��

��

De parameters �  schatten we met maximum likelihood en vervolgens

berekenen we voor elke regio j de propensity score
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)ˆˆˆˆˆexp(1
)ˆˆˆˆˆexp(

ˆ
22110

22110

jj

jj
j mm

mm
p

���

���

���

��

�

Op basis van deze propensity score kunnen we de treatment regio's kop-

pelen aan de controle regio's. In Tabel F1 staan de geschatte propensity

scores voor elke regio.

Tabel F1: propensity scores

Regio Propensity score

Alkmaar 0,027
Amsterdam 0,071
Apeldoorn 0,331
Arnhem 0,154
Assen 0,264
Breda 0,000
Den Haag 0,000
Dordrecht 0,000
Eindhoven 0,000
Goes 0,000
Groningen 0,262
Haarlem 0,000
Heerlen 0,056
Helmond 0,052
Hengelo 0,138
Hilversum 0,476
Leeuwarden 0,011
Leiden 0,000
Maastricht 0,004
Nijmegen 0,033
Rotterdam 0,022
Tilburg 0,003
Utrecht 0,029
Venlo 0,000
Vlaardingen 0,044
Zwolle 0,022

Met behulp van de onderstaande formule kunnen we berekenen hoeveel

de uitkomsten in de experiment kantoren zijn veranderd als gevolg van de

intensievere toetsing op deze kantoren.
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� �
�

�
��
�

�
��
�

�

�

�
�

R

r r

rr

r

rr
rR

r r
p

YT
p
YTp

p ˆ1
1

ˆ
ˆ

ˆ
1

waarbij rY  het sanctiepercentage, het percentage 13e weeks ziekmeldin-

gen of het percentage WAO-aanvragen is in 2003 in regio r. 
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