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STELLINGEN  
 

behorend bij het proefschrift van Willibrord Beemsterboer 
‘On regional differences in sick leave.  

The role of work, individual and health characteristics and socio-cultural environment.’  
Maastricht, 18 december 2009 

 
1   Determinanten die decennia geleden op ziekteverzuim van invloed waren, zijn dat ondanks 
     opgetreden veranderingen in de aard van het werk nog steeds. (dit proefschrift) 
 
2   Sommige verzuimdeterminanten blijken per regio in richting en sterkte van effect te verschillen. 
     (dit proefschrift) 
 
3   Beleidsmakers, landelijk opererende bedrijven en Arbodiensten zullen voor het terugdringen van 

verzuim rekening moeten houden met regionale verschillen in effect van verzuimdeterminanten. 
(dit proefschrift) 

 
4   Regionale verschillen in ziekteverzuim worden niet alleen verklaard door verschillen in voorkomen 
     van bepaalde ziektes of van bepaalde beroepen, maar ook door sociaal-culturele verschillen.  
     (dit proefschrift) 
 
5   Doordat in de negentiger jaren werkgevers bij ziekteverzuim loon gingen doorbetalen en dus zelf 
     het risico voor het verzuim zijn gaan dragen, is het inzicht in de relatie tussen verzuim en  
     verschillende beroepen verdwenen.  
 
6   Het is fout dat aanvragen voor ‘zorg en welzijn’ (AWBZ en Wmo), die doorgaans worden gedaan  
     vanwege beperkingen als gevolg van gezondheidsproblemen, worden beoordeeld zonder dat wette-   
     lijk is geregeld dat de juiste deskundigen voor die beoordeling eindverantwoordelijk moeten zijn.  
     
7   Managementinformatie uit het domein ‘zorg en welzijn’(AWBZ en Wmo), bestemd voor  
     bestuurders, Tweede Kamerleden en gemeenteraadsleden zegt niets over de kwaliteit van de  
     inhoudelijke beoordeling van aanvragen in dat domein. 
 
8   De kwaliteit van de inhoudelijke beoordeling in het domein ‘zorg en welzijn’ (AWBZ en  
     Wmo) dient op dezelfde manier wettelijk geregeld te worden als in het domein ‘werk en inkomen’  
     (Arbowet en WIA). 
 
9   De Wet Verbetering Poortwachter heeft het beroep op de arbeidsongeschiktheidsregelingen (WIA)  
     terug gedrongen, omdat werkgevers en werknemers daar beiden een belang bij hadden;  
     in de AWBZ  hebben noch uitvoerders, noch zorgaanbieders en zorgvragers er belang bij het    
     beroep op de zorg terug te dringen zodat economen gelijk hebben die beweren dat de  
     ‘poortwachter’ in dit domein niet functioneert. 
 
10 De wetgever dient in overeenstemming met het advies van de Sociaal Economische Raad (SER)  
     van 2008 extern toezicht op de uitvoering van de AWBZ in te stellen en dan niet (alleen)  
     financieel-economisch toezicht maar (vooral) inhoudsdeskundig toezicht.   
 
11 Onder het ‘Bourgondisch Imperatief’ (BI) wordt verstaan dat zij die volgens de gangbare 
     maatstaven ongezond want Bourgondisch leven, zich nochtans gelukkiger voelen dan zij die zo’n 
     leefstijl niet aanhangen.  


