
VNG Themadag Sociale Zekerheid 

Gemeente als werkgever 

8 juni in Utrecht, CS 

Programma 

10.00 uur Opening en ontwikkelingen door de VNG 

10.15-11.30 uur UWV actuele ontwikkelingen wet- regelgeving ziektewet en WW in twee 

paralelle sessies 

11.30-12.00 uur Praktijkvoorbeeld van gemeente Utrecht 

12.00-12.45 uur Lunch 

13.00 uur Workshopronde met keuze uit 2 workshops 

14.30 uur Pauze en zaal wissel 

14.45 uur Workshopronde met keuze uit 2 workshops 

16.00 uur afsluiting 

Workshops middagprogramma 

Ronde 1 

1 A     Capra: Ziektewet, Wet verbetering Poortwachter en WIA 

In deze workshop, gegeven door Mr.  Jan Blanken van Capra, gaat over de begeleiding van 

ambtenaren tijdens ziekte, waarbij aandacht wordt besteed aan situatieve 

arbeidsongeschiktheid en de financiële en overige aanspraken van ambtenaren uit hoofde van 

CAR/UWO c.q. Wet verbetering poortwachter, Ziektewet en WIA.  

De workshop is toegespitst op datgene wat wordt verlangd van medewerkers HR/ 

arbeidsvoorwaarden qua kennis met betrekking tot rechtspositionele aanspraken bij ziekte.  

1B    Proambt 

Pro Ambt zal in hun workshop aandacht geven aan zaken m.b.t. ontslag, zoals afkoop WW en 

ontslagregelingen. 



Ronde 2 

2a    Pels Rijcken 

Vanuit Pels Rijcken zal mw. Mr Sandra Heukelom-Verhage een workshop geven welke 

betrekking heeft op de bovenwettelijke ww-uitkering en de bovenwettelijke aanvullende ww-

uitkering, mede bezien in het licht van de wijzigingen van de uitkeringstermijnen van de 

‘gewone’ ww.  

2b     Loyalis 

Hedo Wieringa  verzorgt namens Loyalis een workshop. In deze workshop wordt naast het 

stilstaan bij enkele trends op het gebied van sociale zekerheid specifiek in gegaan in op de 

financiële effecten als iemand arbeidsongeschikt raakt.  En er is aandacht  wat een werkgever 

aan de voorkant kan doen om arbeidsongeschiktheid te voorkomen.  

Pro Ambt zal in hun workshop aandacht geven aan  
• Ontslagvergoedingen algemeen
• RVU (Regeling vervroegd Uittreden)
• WNT (Wet Normering Topinkomens) m.b.t. ontslagvergoedingen
• Fiscale mogelijkheden (om netto zo veel mogelijk over te houden van een 

ontslagvergoeding)
• Afkoop WW/BW  


