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Inhoud kennissessie:  
het Re-IntegratietegratieVerslag (RIV) 

• Korte presentatie over: 

• vernieuwde RIV werkwijzer  

• recente cijfers RIV en loonsanctie  

• wat moet de werkgever doen?   

• hoe toetst UWV? 

 

• Stellingen en casuïstiek, plenair en in groepjes 
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Vernieuwde Werkwijzer RIV-toets 
 
 
Binnenkort op UWV.nl, hou de digitale nieuwsbrief in de gaten! 
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Inhoud werkwijzer 

Wettelijk kader 

Procesgang 

Inrichten re-integratie 

Bijzondere situatie 

Bijzondere arbeidsverhoudingen 

Een naar behoren afgerond re-integratietraject 

Verlengde loondoorbetalingsverplichting en bekorting 

De re-integratieverslagtoets 
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Top 5 naar sectoren 

Onderwijs en wetenschappen       8,1 % 

Provincies, gemeenten en waterschappen   5,5 % 
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5 Metaal en technische bedrijfstakken       4,3 % 

Gezondheid, geestelijke en maat- 
schappelijke belangen    21,9 % 

Overige instellingen overheid                 4,6 % 4 
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Landelijke cijfers poortwachter 2015 en  
2016 (jan t/m juni) 

• 22.637 RIV (niet vangnet) beoordelingen/10.096 

 

• 3618 opgelegde loonsancties (15,9%)/1779 (17,6%) 

 

• 1767 inhoudelijke loonsancties (7,7%)/904 (8,95%) 

 

• 1851 administratieve loonsancties (8,2%)*/875 (8,7%) 

 
  * 13% hiervan wordt uiteindelijk inhoudelijke loonsanctie 
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Reden opgelegde loonsancties 

Spoor 2; niet of onvoldoende ingezet   26%  

Nalatigheid en bedrijfseconomische problemen  26%  

(perioden) onterecht GBM     11%  

Te laat of niet meewerken van werknemer en overig  4% 
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NVAB richtlijn niet toegepast (niet tijdcontingent)  2% 
       
Arbeidsconflict        2%  

Spoor 1; kansen gemist                29% 
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Het  ’13  – 26 – 39 principe’ 

 

 

 

 

 

 

 

Evalueer het re-integratietraject volgens het ‘1-2-3 principe’ 
Stel daarbij de volgende vragen: 

 
1. Is het eigen werk nog passend (te maken)? 

Hoelang blijven we dat nastreven? 
2. Zo neen, is er ander passend werk binnen de eigen organisatie? 

Is dit ook reëel en haalbaar? 
3. Zo neen, op zoek naar passend werk elders! 

Wanneer starten we daarmee? 
 
Wees er op tijd bij, evalueer niet alleen in week 52, maar óók in de 

weken  
13, 26 en 39 enz. 
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Bevredigend resultaat? 

Benutbare mogelijkheden? 

Inspanningen? 

Deugdelijke grond? 

Verlengde 
Loondoorbetalingsverplichtin

g 

ja 

nee 

nee 

nee 

nee 

ja 

ja 

ja 

 WIA  
beoordeling 

 

Uitgangspunten 



Bevredigend resultaat 

• (aangeboden) werk is passend (voorziening?) 

 

• Werkhervatting is structureel 

 

• Werk sluit zo dicht mogelijk aan bij de functionele 
mogelijkheden, functieniveau en laatst verdiende loon, 

 

• Met een minimum van 65% en dan met instemming van uw 
werknemer 
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Het gesprek 
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