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Uitgeverijen reïntegreren WAO’ers en verlagen ziekteverzuim 
 

Nieuwe voorzieningen gaan het ziekteverzuim en de WAO-instroom bij uitgeverijen 

verder terugdringen. Bovendien worden minstens twintig arbeidsgehandicapte 

werknemers door middel van een persoonlijke aanpak begeleid naar een succesvolle 

reïntegratie. Het gaat hier zowel om (gedeeltelijk) arbeidsongeschikten die nog 

werkzaam zijn bij een uitgeverij als om werkloze WAO-gerechtigden.  

 

Dit hebben werkgevers en werknemers in het uitgeverijbedrijf en de staatssecretaris 

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vandaag afgesproken in het 

Arboplusconvenant Uitgeverijbedrijf.  

Bestuurder Rineke Maan van FNV Kiem: “Een belangrijke activiteit is het project waarin 

wij WAO-gerechtigden uit de branche ondersteunen bij hun succesvolle reïntegratie. 

Dit levert voor het hele uitgeverijbedrijf goede voorbeelden en leerpunten op om meer 

mensen terug uit de WAO te halen”.  

Volgens Ruud Schets, secretaris Sociale Zaken van het Nederlands Uitgeversverbond, 

is dit “het antwoord op de behoeften die wij eerder dit jaar bij onze leden hebben 

gepeild. Het Arboplusconvenant levert ondernemers voordelen op als eenvoudiger 

administratieve procedures, kostenbesparingen en advies bij de snelle ontwikkelingen 

in de regelgeving op het gebied van WAO en arbeidsomstandigheden.” 
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Activiteiten 
Het Arboplusconvenant is een aanvulling op Gezond Uitgeven!, dat zich richt op het 

verbeteren van de arbeidsomstandigheden en het terugdringen van verzuim. Sociale 

partners en de overheid stellen samen meer dan een half miljoen euro beschikbaar 

voor de uitvoering van: 

• een verzuimportaal dat werkgevers veel administratieve rompslomp rond ziek- en 

herstelmeldingen uit handen neemt 

• een gezamenlijk verzuimregistratiesysteem, dat het bedrijven mogelijk maakt de 

eigen verzuimcijfers met de rest van de branche te vergelijken 

• ondersteuning bij een reeks te verwachten wetswijzigingen, zoals de liberalisering 

van de arbodienstverlening in 2005 en de herziening van de WAO in 2006 

• reïntegratie van zeker twintig arbeidsgehandicapte werknemers die door 

herbeoordeling hun uitkering (deels) kwijtraken 

• ondersteuning van werkgevers en werknemers bij verzuim en reïntegratie door het 

Loket Gezond Uitgeven! 

 

Deelnemers 
De deelnemers aan het convenant zijn: 

• De Unie 

• Dienstenbond CNV  

• FNV Kunsten, Informatie en Media 

• Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

• Nederlands Uitgeversverbond  

• Nederlandse Vereniging van Journalisten 
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Noot voor de redactie: 
Meer informatie:  

Nederlands Uitgeversverbond, de heer R.W. Schets. Tel.nr.: 020-4309150.  

 

Dit is een gezamenlijk persbericht van de Nederlandse Vereniging van Journalisten, 

het Nederlands Uitgeversverbond, FNV Kiem, Dienstenbond CNV en De Unie. 
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