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UitzendconcernRandstad verzekert vanaf
2020 al zijn ziekteverzuimweerbij hetUWV,
bevestigt topman Jacques vandenBroek.Het
UWVvindtde stap zoopmerkelijk dat het de
beweegredenengaat onderzoeken.Randstadhad
de verzuimrisico’s sinds 2013 in eigenbeheer,
maarheeft inmiddelsweermeerdan90%vande
loonsomovergeheveldnaarhet publieke stelsel.
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Randstad schuift
artsenprobleemdoor
naarhetUWV

Johan Leupen enRikWinkel
Amsterdam

UitzendconcernRandstad gaat al zijn ziekte-
verzuimin2020weerverzekerenbijhetUWV.
Datbevestigt topmanJacquesvandenBroek.
HetUWVvindtdestapzoopmerkelijkdathet
eenonderzoeknaardebeweegredenenheeft
aangekondigd.

Demarktleiderhaddeverzuimrisico’ssinds
2013 in eigen beheer,maar inmiddels heeft
hetalweervoormeerdan90%vandeloonsom
overgeheveldnaarhetpubliekestelsel.Werk-
geversmogenhunziekteverzuimpubliekver-
zekerenof zelf beheren.Vaakgaatdat via een
private verzekeraar,maarbij Randstadniet.

VandenBroekzegtdathijniet anderskan.
Heteigenrisicodragerschapstaatvolgenshem
onderdrukdoorhettekortaankeuringsartsen
endoornieuweprivacywetgeving.Eigenrisico-
dragersbeherenhunverzuimzelf, inclusiefde
reïntegratievanlangdurigziekewerknemers.
Concurrent USGwerkt naar eigen zeggen

meteenmixvanpubliekeneigenrisico.Daar-
in komt geen verandering. Andere partijen,
zoals Timing enManpower, blijven de risi-
co’s zelf dragen. ‘Grip op het verzuimwordt
steedsbelangrijkerinhetneerzettenvanscher-
pekostprijzen’, reageertPaulHaarhuis, chief

commercial officer van Timing, de nummer
drieopdemarkt.OokFrankvanGoolvanOtto
Workforce zegt er niet over te peinzen terug
te keren.

VandenBroekerkentdatbeheersingvanhet
verzuimlastigerwordt.Hijbestrijdtdathetom
eenbesparinggaat. Indeverzuimsectorwordt
gemopperddathetgrootsteuitzendbedrijf ter
wereldtientallenmiljoeneneuro’szouuitspa-
ren via een ‘inloopkorting’.
Bedrijven betalen de eerste twee jaar in-

derdaaddehelft vandepremie,bevestigteen
woordvoerdervanSocialeZaken.Hunpoten-
tiële lasten komennamelijk pas na twee jaar
ophetniveauvansectorgenoten,wantiemand
diedeziektewet instroomt,kandaartweejaar
in blijven zitten. Ook draagt het bedrijf in de
inloopperiode lastenvanwerknemersdie tij-
dens het eigenrisicodragerschap zijn uitge-
vallen. Dat kun je wegstrepen tegen de lage-
repremie.
Bij de terugkeer van deze grote klant gaat

bij hetUWVniet automatischde vlaguit.Uit-
zenderskenneneenrelatiefhoogverzuim.Dat
vergt extra inspanningen en de uitkeringsin-
stantieheeftnet zogoed temakenmethet te-
kort aanartsen enanderpersoneel.

Inzijnpremienotavoor2020meldthetUWV
zuinig dat een ‘grote uitzendwerkgever’ voor
publiekeverzekering lijkt tekiezenendathet
de redenendaarvoor gaat onderzoeken.Ken-
nelijk betreft dit Randstad.
In de sector valt te horen dat het concern

aanhetUWVheeft latenwetendathetvolgend
jaarweer vakerhet uitzendbeding zal gebrui-
ken, ookwegens anderemaatregelen die uit-
zendenduurdermaken.Datbetekentdateen
dienstverbandautomatischstoptbijheteinde
van de (kortdurende) opdracht,maar ook bij
ziekte.HetUWVmoetdanziekengeldbetalen.
In de nota veronderstelt het UWVdat een

aantaluitzendersvolgendjaar juistuithetpu-
bliekestelselzalstappen,omdathunpremies
stijgen.Zemoetennamelijkvooralleuitzend-
krachten de premies voor de uitzendsector
gaanbetalenenkunnennietmeerprofiteren
vande lagerepremiesvoordebrancheswaar-
in zewerken.
Ook deWW-premies voor uitzendkrach-

ten gaan volgend jaar fors omhoog. Boven-
dien krijgenwerknemers al vanaf hun eerste
werkdagrechtopontslagvergoeding.Volgens
VandenBroekmaaktdeoverheid ‘goedgere-
geldeflex’zo6%tot9%duurder, indehoopdat
meermensen vast werk krijgen. Ervaring op
anderemarktenheefthemechtergeleerddat
dergelijkemaatregelenniethelpenenslechts
totmeer ‘slecht geregeldeflex’ leiden.

$ Uitzender verzekert in 2020
ziekteverzuimweer bij UWV

$ TopmanVandenBroek zegt
dat zijn bedrijf ‘niet anders kan’

$ UWVstelt onderzoek in naar
beweegredenen vanRandstad
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Eigen risico dragen
geen optie voor
Randstad door
artsentekort en
privacywetgeving

Randstad-ceo
Jacques van den
Broek bestrijdt
dat het om een
besparing gaat
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