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Voorwoord 

Voor u ligt de zevende versie van de STECR Werkwijzer Arbeidsconflicten, een product van STECR, 
Stichting Expertisecentrum Participatie.  

De eerste Werkwijzer Arbeidsconflicten dateert al weer van 21 jaar geleden. Het begon allemaal 
met de behoefte om dé modus operandi te vinden voor het beperken van verzuim voor wat toen 
nog situationele arbeidsongeschiktheid heette. In de loop der jaren kwamen nieuwe versies uit 
gebaseerd op nieuwe inzichten waarbij werd aangesloten bij actuele wetgeving. De in de 
Werkwijzer Arbeidsconflicten aanbevolen aanpak voor het omgaan met een arbeidsconflict is 
inmiddels algemeen aanvaard als best practice; in de Werkwijzer Poortwachter wordt ernaar 
verwezen en in de jurisprudentie en tuchtrechtelijke uitspraken wordt de in de werkwijzer 
geschetste aanpak regelmatig als norm gehanteerd. 

In versie 6 (uit 2015) stond de ziekmelding in combinatie met een arbeidsconflict centraal. De 
werkwijzer ging vooral in op het maken van een scherp onderscheid tussen enerzijds de medische 
beoordeling van arbeidsongeschiktheid door ziekte en anderzijds het reïntegratie- en 
werkhervattingsadvies waarbij het arbeidsconflict werd aangepakt. In de jaren na de publicatie van 
versie 6 bereikten ons signalen dat er in het werkveld behoefte was aan concrete handvatten om 
het arbeidsconflict aan te pakken. Dit leidde ertoe dat in 2019 werd besloten een nieuwe 
kenniskring samen te stellen. Deze kenniskring kwam al snel tot de conclusie dat een nieuwe 
werkwijzer niet alleen een actualisatie moest bevatten, maar ook aandacht moest besteden aan 
preventie. Hoe creëer je een omgeving die het risico op arbeidsconflicten vermindert en waarin, 
mochten ze toch ontstaan, werknemers hulp zoeken als ze er zelf niet uitkomen. Wanneer schakel 
je een arbeidsmediator in met in het achterhoofd de wetenschap dat dit veelal als een voorportaal 
gezien wordt voor ontslag, terwijl het zo’n mooi instrument is. Alles bij elkaar voldoende 
onderwerpen voor interessante discussies.  

De ontwikkeling van deze werkwijzer heeft bijna 3 jaar in beslag genomen, langer dan verwacht 
door de beperkingen die corona met zich meebracht. Discussies moesten online en soms in 
subgroepen gevoerd worden en fysieke bijeenkomsten zoals de expertmeeting moesten soms op 
het laatste moment gecanceld worden om op een later tijdstip doorgang te vinden in gewijzigde 
vorm. Wij bedanken dan ook alle leden van de kenniskring voor hun inbreng, flexibiliteit en hun 
volhardendheid. Ook bedanken wij de deelnemers van de drie online expertmeetings en de 
kritische meelezers. Het uiteindelijke resultaat mag er wat ons betreft wezen. 

Namens hen allen spreken wij de wens uit dat deze werkwijzer ertoe bijdraagt dat het aantal 
werknemers dat in de knel komt door arbeidsconflicten wordt teruggedrongen. Wij vertrouwen dat 
het stuk over preventie daarvoor handvatten geeft en dat deze werkwijzer daarnaast bijdraagt aan 
een goede begeleiding van werknemers die een arbeidsconflict hebben al dan niet in combinatie 
met arbeidsongeschiktheid. 

Dirk Jan Buijs       Heidi Kanakis 
Voorzitter kenniskring     Directeur STECR 
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1. Inleiding

Deze werkwijzer kwam onder verantwoordelijkheid van STECR tot stand door overleg in de 
Kenniskring Arbeidsconflicten. De kenniskring had als opdracht aanbevelingen te doen voor een 
multidisciplinaire aanpak van arbeidsconflicten. De kenniskring bestaat uit professionals uit 
verschillende beroepsgroepen. De deelnemers aan de kenniskring zijn vermeld in bijlage 11.  
In deze zevende versie van de werkwijzer staat het conflict centraal. Daarbij wordt voor 
arbeidsconflicten die samenhangen met een ziekmelding van werknemer voortgebouwd op de 
zesde versie. In deze versie stond het proces na een ziekmelding door de werknemer centraal en 
was gekozen voor juridische scherpte en maximale duidelijkheid. Dit wordt gehandhaafd met 
betrekking tot arbeidsconflicten die samenhangen met ziekmelding door de werknemer. 
In deze versie wordt daarnaast, vanuit de gedachte dat voorkomen beter dan genezen is, uitvoerig 
ingegaan op het voorkómen van arbeidconflicten. Het accent wordt daarbij niet alleen gelegd op 
het voorkómen van arbeidsconflicten op organisatieniveau, maar ook wordt ingegaan op het 
beheersbaar houden van een arbeidsconflict om een ziekmelding te voorkomen. 

1.1 Zonder wrijving geen glans 

Meningsverschillen en conflicten zijn van alle dag, iedereen heeft er wel eens mee te maken. 
Minder bekend is dat deze ook positieve effecten hebben en kunnen leiden tot nieuwe ideeën, 
inzichten of zelfs innovatie.  

Een organisatiecultuur waar meningsverschillen en conflicten worden vermeden en waarin de 
groepsnorm (groupsthink) de regel is, oftewel het allemaal “geforceerd” eens zijn met elkaar, blijkt 
in de praktijk een voedingsbodem te zijn voor ontevredenheid en potentiële conflicten. “Wij hebben 
nooit conflicten, bij ons gebeurt alles in overleg en harmonie”, wordt dan soms beweerd.  
Een werksituatie waarbij ruimte wordt gegeven aan meerdere perspectieven, meningen en 
tegenspraak doet recht aan de (neuro)diversiteit van mensen. Het begint bij het herkennen en 
erkennen van de waarde van tegenspraak door de leiding/werkgever en de werknemers van de 
organisatie. Dit is niet altijd gemakkelijk. We zijn snel geneigd om bij het krijgen van tegenspraak 
direct in de verdediging te schieten en dit als een motie van wantrouwen en kritiek op de persoon 
te beoordelen. Je bent voor of tegen mij, verschillen van inzicht en de nuances zijn dan niet meer 
van waarde. Dit patroon van aanval en verdediging als wijze van niet kunnen omgaan met 
tegenspraak, kan het begin zijn van een arbeidsconflict. Als in de bedrijfscultuur wordt verankerd 
dat men tegenspraak mag leveren en dat dit hoort bij goed werknemerschap en goed 
werkgeverschap zal dit vanzelf een gewoonte worden zonder dat dit leidt tot een ernstig conflict.   

Niet alle meningsverschillen en conflicten zijn negatief, maar als ze niet worden uitgesproken en 
escaleren naar een ernstig conflict kan dit leiden tot ziekte, verzuim of onnodig vertrek uit de 
organisatie. Wrijven geeft glans, schuren geeft krassen wordt wel gezegd. Is het erg dat verschillen 
van inzicht in de werksituatie zo vaak voorkomen? Het zorgt, mits goed begeleid, voor een 
gezonde dynamiek in een organisatie en het voorkomt impasses en stagnatie. Het structureel 
organiseren van tegenspraak of het hebben van een stevig verschil van mening levert, mits goed 
doorgesproken en uitgepraat, meestal mooie resultaten op. Die voorwaarden, goed doorgesproken 
en uitgepraat, zijn wel essentieel. Afwezigheid van deze voorwaarden kan leiden tot een 
arbeidsconflict. Opgemerkt wordt dat een stressreactie in veel gevallen kan worden beschouwd als 
een normale menselijke reactie op een als heftig ervaren gebeurtenis. 
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1.2 Definitie arbeidsconflict 

De kenniskring hanteert de volgende definitie van een arbeidsconflict. 
Van een arbeidsconflict is sprake in de volgende situatie: 

“Twee individuen, één individu en een groep of twee groepen, binnen de grenzen van 
een arbeidsorganisatie, hebben een arbeidsconflict als tenminste één van de partijen 
vindt dat de andere partij haar dwarsboomt of ergert. Dit kan betrekking hebben op 
arbeidsinhoud, arbeidsverhoudingen, arbeidsomstandigheden of 
arbeidsvoorwaarden.” 

Deze definitie houdt in dat één van de partijen bij een arbeidsverhouding – min of meer eenzijdig – 
een probleem de status van ‘arbeidsconflict’ kan geven. De kenniskring hecht eraan te 
benadrukken dat, los van de werknemer in kwestie, arbeidsconflicten veelal geleidelijk ontstaan en 
verder kunnen escaleren door bijvoorbeeld miscommunicatie en/of (een) bepaalde stijl van 
leidinggeven. Het is belangrijk daaraan vroegtijdig aandacht te besteden en zo escalatie te 
voorkomen. 

Vanaf de eerste versie van de Werkwijzer Arbeidsconflicten wordt deze definitie gehanteerd. 
Destijds is deze definitie als meest adequate naar voren gekomen uit een scala van definities. De 
kenniskring erkent dat begrippen als ‘dwarsbomen en ergeren’ ook door andere begrippen 
vervangen zouden kunnen worden. Het belangrijkste is echter dat over het bestaan van een 
arbeidsconflict geen consensus behoeft te bestaan tussen de werknemer en de werkgever. 

1.3 Achtergrond arbeidsconflicten 

Sinds 2008 worden in de Nederlandse Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) vragen meegenomen 
over het voorkomen van arbeidsconflicten. Over 2018 zijn de cijfers als een benchmark uit te 
splitsen naar o.a. geslacht (mannen en vrouwen verschillen nauwelijks waar het gaat om conflicten 
met collega’s; mannen hebben meer conflicten met leidinggevenden dan vrouwen), naar 
opleidingsniveau (lager opgeleiden zeggen minder vaak een conflict te hebben gehad dan midden 
en hoog opgeleiden), naar leeftijd (hoe ouder hoe meer conflicten met leidinggevenden; jongeren 
en ouderen hebben minder conflicten dan de leeftijdsgroepen 25-55 jaar). Interessant is ook de 
verdeling naar beroep en naar sector. Vooral de industrie, vervoer en opslag, horeca en openbaar 
bestuur springen er in ongunstige zin uit. Bij de industrie en het openbaar bestuur gaat het vooral 
om conflicten met collega’s. In de sectoren industrie en vervoer & opslag gaat het vooral om 
arbeidsconflicten met leidinggevenden. Managers en medewerkers in het openbaar bestuur geven 
vaker aan een arbeidsconflict te hebben. Medewerkers in de zorg en welzijn, dienstverlening en 
medewerkers in transport & logistiek hebben minder vaak een arbeidsconflict.   
Arboportaal, de site van het Ministerie van SZW, haalt een onderzoek aan waaruit blijkt dat aan 
70.000 – 100.000 ziekmeldingen per jaar een conflict ten grondslag ligt. In vergelijking tot alle 
ziekmeldingen gaat het om een gering aantal. Toch krijgen bedrijfsartsen of arbodiensten met 
regelmaat te maken met een ziekmelding wegens een arbeidsconflict. Arboportaal vermeldt 
overigens ook dat een arbeidsconflict geen legitieme reden is voor een ziekmelding, simpelweg 
omdat er op het moment van de ziekmelding geen sprake is van ziekte of gebrek. De impact van 
een arbeidsconflict kan echter wel zo groot zijn, dat hierdoor ziekte ontstaat. Naar schatting gaat 
het om 1500 tot 2000 gevallen per jaar. Dit lijkt niet veel, maar veelal gaat dit gepaard met groot 
psychisch leed. 
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1.4 Doelstelling Werkwijzer arbeidsconflicten 

Het doel van de 7e versie van de werkwijzer arbeidsconflicten is: 
• aanbevelingen te geven en een kader te scheppen voor het voorkomen van arbeidsconflicten,

niet alleen op organisatieniveau, maar ook om het eventueel ontstaan van arbeidsconflicten
beheersbaar te maken;

• aanbevelingen te geven hoe zonder ziekmelding van de werknemer tot oplossingen kan worden
gekomen;

• bevorderen van consensus onder Arbo- en andere betrokken professionals over hoe te
adviseren met betrekking tot arbeidsconflicten;

• het accent meer te leggen op het oplossen van de conflictsituatie en zo min mogelijk op de
arbeidsongeschiktheidsvraag. Dit wordt ook wel omschreven als het ‘demedicaliseren’ van
arbeidsconflicten;

• voorkomen van medicalisering – van wat vaak (maar niet altijd) een niet-medisch probleem
betreft – en zo snel mogelijk komen tot (een conflictdiagnose in de zin van inzicht in de aard en
de inhoud van het conflict en) een interventieplan;

• voorkomen moet worden dat situaties waarin wel degelijk (ook) sprake is van
arbeidsongeschiktheid niet als zodanig worden onderkend. Voor de duidelijkheid wordt
benadrukt dat demedicalisering geen doel op zichzelf is. Wanneer sprake is van
‘demedicaliseren’ is het belangrijk dat de bedrijfsarts betrokken blijft bij het proces. In het
bijzonder om zijn adviserende rol in te vullen met betrekking tot de vraag of sprake is van
medische beperkingen voor werk. Die rol is nog belangrijker als werknemer en werkgever
daarop een verschillende visie hebben.

1.5 Doelgroepen 

Oorspronkelijk was de werkwijzer geschreven voor Arbo-professionals. Sinds versie 6 is de 
doelgroep verbreed naar andere professionals buiten het veld van Arbodienstverlening. Ook 
leidinggevenden, casemanagers, huisartsen, psychologen, mediators, advocaten enz. zijn 
betrokken bij arbeidsconflicten en ziekteverzuim. Deze professionals hebben veelal een 
samenwerkings- of adviesrelatie tot de werkgever en werknemer tussen wie het conflict speelt en 
kunnen deze werkwijzer raadplegen en toepassen.   

1.6 Verschillen in rollen van professionals 

De kenniskring beoogt tegenstrijdige adviezen 
tussen verschillende betrokken professionals 
zoveel mogelijk te voorkomen. Ook beoogt zij 
meer duidelijkheid te geven over de 
bevoegdheden, de taken en de rollen van in dit 
veld opererende professionals en hun eventuele 
specifieke rol in het proces. Dit wordt uitgewerkt in 
de bijlage over de actoren. 

1.7 Status van de werkwijzer 

Weliswaar heeft de werkwijzer niet de status van 
‘recht’ in de zin van art. 79 van de Wet op de 
Rechterlijke Organisatie, maar de in deze 
werkwijzer aanbevolen aanpak is inmiddels 
algemeen aanvaard als best practice, zoals blijkt 
uit het volgende:  

Een onwenselijk voorbeeld van 
tegenstrijdige adviezen uit de praktijk: 

In geval van een arbeidsconflict komt het 
voor dat de huisarts zijn patiënt (in de rol 
van werknemer) adviseert ‘even afstand te 
nemen’, terwijl de bedrijfsarts het juist van 
belang acht dat de werknemer met de 
werkgever in gesprek gaat. Het kan daarbij 
zijn dat de bedrijfsarts van mening is dat 
geen sprake is van arbeidsongeschiktheid 
en dat de werknemer na een goed gesprek 
of andere interventie, zijn werkzaamheden 
geheel of gedeeltelijk kan hervatten. 
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• de toelichting bij de Beleidsregels beoordelingskader poortwachter verwijst naar de werkwijzer
(Stcrt. 6 december 2002 nr. 236, p. 15);

• de (toelichting bij de) wijziging van die beleidsregels vermeldt dat het hanteren van (onder
andere) de werkwijzers van STECR “behoort tot de professionaliteit van bedrijfsartsen en
verzekeringsartsen” (Stcrt. 16 november 2006 nr. 224, § 7.3);

• de Werkwijzer Poortwachter van het UWV verwijst naar de werkwijzer;
• in de jurisprudentie wordt de in de werkwijzer geschetste aanpak regelmatig als norm

gehanteerd;
• verschillende tuchtrechtelijke uitspraken halen de werkwijzer aan en nadrukkelijk wordt daarbij

dan vermeld dat, evenals bij evidence-based richtlijnen, gemotiveerde afwijking van de
voorgestelde aanpak mogelijk en soms zelfs aangewezen is. Uit de motivering zal dan echter
duidelijk moeten worden waarom voor een alternatieve aanpak is gekozen.

In deze zevende versie van de werkwijzer staan het conflict en de mogelijkheden om die 
(preventief) aan te pakken, voorop.  De gang van zaken na een ziekmelding is niet langer het 
centrale thema. De situatie na een ziekmelding is wel geactualiseerd. Voorts is zoveel mogelijk 
aansluiting gezocht bij de richtlijn ‘Conflicten in de werksituatie’ van de NVAB die voor 
bedrijfsartsen een evidence based tool voor hun professioneel handelen behelst. 

1.8 Leeswijzer 

De werkwijzer kent de volgende opbouw. Ze bevat, in vervolg op deze inleiding, drie delen: de 
kern, de toelichting en de bijlagen. De verschillende thema’s die in ieder hoofdstuk worden 
behandeld, staan vermeld in de inhoudsopgave. 

In de kern komen achtereenvolgens de volgende onderwerpen aan de orde: Wat is een 
arbeidsconflict en hoe ontstaat het, het voorkómen van arbeidsconflicten, het oplossen van 
conflicten en conflicten met ziekmelding.  

Lezers die meer over een onderwerp willen weten, kunnen voor verdieping terecht bij de toelichting 
en de bijlagen. In de toelichting worden delen uit de kern verder uitgediept. In de bijlagen worden 
de rollen en functies van verschillende bij arbeidsconflicten betrokken actoren beschreven en wordt 
het juridisch kader verder uitgewerkt. 

De eerste hoofdstukken zijn van belang voor professionals die in hun organisatie aan de gang 
willen met preventie, met het scheppen van een klimaat waarin conflicten in een vroegtijdig 
stadium worden opgepakt en escalatie tot arbeidsconflict zoveel mogelijk wordt voorkomen. 

Hoofdstuk 2 bevat daartoe een analyse van hoe en waar arbeidsconflicten ontstaan en welke 
factoren daarbij een rol kunnen spelen. Daarbij worden de capabilitybenadering, het nieuwe 
werken en enkele cultuuraspecten eruit gelicht. In de capabilitybenadering worden werkwaarden 
besproken die kunnen bijdragen aan duurzame inzetbaarheid van werknemers. Het zogenoemde 
nieuwe werken wordt daarbij ook geduid. Het hoofdstuk wordt besloten met een onderdeel over de 
invloed van de cultuur binnen een werkgemeenschap, waarbij  het belang van ongeschreven 
gedragsregels en aandacht voor cultuurverschillen wordt benadrukt. 

Hoofdstuk 3 is gericht op preventie van arbeidsconflicten binnen arbeidsorganisaties. Hierbij wordt 
op drie strategieën ingegaan die daarbij kunnen worden gevolgd. In het kader van 
randvoorwaarden voor een ideale organisatie komen onderwerpen als diversiteit, 
medezeggenschap, arbeidsomstandigheden-beleid, arbeidsconflictenprotocollen en het goede 
gesprek aan de orde. 

In de volgende drie hoofdstukken komt de praktische uitwerking aan de orde van hoe te handelen 
op het moment dat sprake is van een arbeidsconflict.  
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Hoofdstuk 4 bevat daartoe een schematische weergave van de daarop volgende twee 
hoofdstukken. Deze onderscheiden zich van elkaar door het antwoord op de vraag of de 
werknemer die een arbeidsconflict ervaart zich al dan niet heeft ziekgemeld. Ook wordt hier het 
begrip ‘interventieperiode’ toegelicht.  

In hoofdstuk 5, regie houden over het oplossen van arbeidsconflicten zonder ziekmelding, zijn 
handvatten te vinden hoe arbeidsconflicten zoal niet voorkomen, dan toch beheersbaar gemaakt 
kunnen worden.  

Hoofdstuk 6 beschrijft de aanpak van arbeidsconflicten na een ziekmelding door de werknemer. Dit 
hoofdstuk is in essentie nauwelijks gewijzigd ten opzichte van de vorige versie van de werkwijzer, 
zij het dat afscheid genomen is van het formele begrip ‘hoor en wederhoor’. 

Tot zover de kern. 

In de verdere hoofdstukken worden enkele onderwerpen uit de kern nader toegelicht. 

In hoofdstuk 7 worden enkele onderwerpen met betrekking tot het ontstaan van arbeidsconflicten 
en preventie verder uitgediept.  

Hoofdstuk 8 is in zijn geheel gewijd aan arbeidsmediation. Hier wordt ingegaan op wat 
arbeidsmediation precies is, wat kritische succesfactoren voor het slagen ervan zijn en wanneer 
arbeidsmediation kan worden ingezet. 

Hoofdstuk 9 geeft een overzicht van actoren die een rol kunnen spelen bij arbeidsconflicten. 

Hoofdstuk 10 bevat het juridisch kader.  

In hoofdstuk 11 wordt tenslotte de totstandkoming van deze werkwijzer verantwoord. 
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DEEL I: KERN 
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2. Wat is een arbeidsconflict en hoe ontstaat het?

In de inleiding (zie 1.1) kwam al aan de orde: ‘zonder wrijving geen glans’. Conflicten in 
organisaties zijn aan de orde van de dag. Maar lang niet alle conflicten zijn negatief in de zin dat ze 
leiden tot ziekte of onnodig vertrek uit de organisatie. Wrijven geeft glans, schuren geeft krassen 
wordt wel gezegd. Is het erg dat conflicten in de werksituatie zo vaak voorkomen? Een stevig 
verschil van mening levert, op voorwaarde dat het goed doorgesproken en uitgepraat wordt, vaak 
mooie resultaten op.  

Het verschil tussen gezonde en ongezonde conflicten zit vooral in de manier waarop in organisaties 
met conflicten wordt omgegaan. Als één van de partijen zich niet gehoord of gerespecteerd voelt, 
kan een verschil van mening makkelijk uitdraaien op een arbeidsconflict, waarbij een ziekmelding 
dan nog de enige uitweg lijkt. 
Veel conflicten worden intern opgelost in een goed gesprek met een collega, een leidinggevende of 
een staffunctionaris bijvoorbeeld van de afdeling P&O. Het is goed om te onderkennen dat, als een 
conflict onvoldoende wordt opgelost, dit al gauw kan escaleren. Het conflict verdiept of verbreedt 
zich dan, waarbij de kans bestaat dat steeds meer buitenstaanders erbij betrokken raken. 

In de komende paragrafen wordt aandacht besteed aan hoe arbeidsconflicten ontstaan en aan 
factoren die daarbij (de)escalerend kunnen werken. De kenniskring is van mening dat kennis 
hiervan kan bijdragen aan het creeëren van een klimaat waarin factoren die bijdragen aan het 
ontwikkelen van (arbeids)conflicten kunnen worden herkend en in preventief beleid kunnen worden 
aangepakt. 

2.1 Het ontstaan van arbeidsconflicten 

Conflicten zijn vaak asymmetrisch. Dat wil zeggen dat terwijl tenminste één van beide partijen zich 
ergert of wordt gehinderd door de ander, de ander zich daarvan niet bewust is of het probleem niet 
onderkent. Met de opkomst van het nieuwe werken, waarbij het werk steeds vaker tijd- en 
plaatsonafhankelijk wordt uitgevoerd, is steeds minder face to face contact tussen collega’s en 
leidinggevenden. Korte mails, whatsapp’s en emoticons bieden extra ruimte voor (verkeerde) 
interpretatie. Deze digitale communicatievormen stellen eisen aan het vertrouwen van 
leidinggevenden en collega’s onderling. Ze creëren soms minder verbondenheid en meer afstand 
en kunnen de samenwerking negatief beinvloeden. Gebrek aan binding en vertrouwen kan de basis 
vormen voor een conflict. De mogelijkheid om een vertrouwensrelatie op te bouwen wordt door de 
manier van werken ook minder. Vroege signalen van een conflict kunnen makkelijk worden gemist 
en de kans op escalatie vergroot zich dan. 

2.2 Uitkomsten van een literatuurstudie naar factoren van invloed op 
arbeidsconflicten 

De NVAB heeft een literatuurstudie uitgevoerd ten behoeve van de ontwikkeling van de richtlijn 
‘Conflicten in de werksituatie’ voor bedrijfsartsen. Daarbij is gekeken naar factoren die conflicten 
kunnen doen ontstaan en het beloop ervan kunnen beïnvloeden. Deze studie gaf een beeld in 
welke richting preventieve maatregelen genomen kunnen worden. Voorspellers voor het ontstaan 
van conflicten zijn verdeeld. De overlap is groot met stressbevorderende en beperkende factoren 
die ook worden gezien bij de mate van bevlogenheid en op het eventueel ontwikkelen van een 
burn-out. 

Persoonlijke factoren die het risico op het ontstaan van conflicten verhogen zijn 
• een mismatch van persoonlijkheid en werk(omgeving),
• de communicatiestijl van betrokkenen,
• de conflicthanteringsstijl,
• onprofessioneel gedrag of
• een angstige of vermijdende hechtingsstijl.
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Maar ook factoren zoals eerdere negatieve interacties, verschil in leeftijd of ervaring en 
alcoholmisbruik geven een verhoogd risico op het ontstaan van conflicten.  

Een lager risico wordt gezien bij 
• een effectieve conflictmanagementstijl,
• meer opleiding,
• werktevredenheid en
• een hogere leeftijd.

Ook het hebben van verschillende leidinggevenden en de stijl van leidinggeven beïnvloeden het 
risico op het ontstaan van arbeidsconflicten. Uit de literatuurstudie blijkt dat een negatieve 
leiderschapsstijl gekenmerkt door controleren en straffen, een hoger risico meebrengt op het 
ontstaan van arbeidsconflicten. Een lager risico wordt gezien bij een positieve leiderschapsstijl die 
wordt gekenmerkt door vertrouwen, delen van verantwoordelijkheid en belonen/stimuleren.  

Er zijn ook verschillende  taak- en organisatiefactoren gevonden die een hoger risico vormen voor 
het ontstaan van arbeidsconflicten. Het gaat daarbij om: 
• arbeidsinhoud: onduidelijkheid in rol/taakverantwoordelijkheid, communicatie, verschil in

visie/opleiding/ervaring, complex werk;
• arbeidsomstandigheden: verstoorde werk- en privebalans onvoldoende middelen (tijd,

personeel, geld), een groter team of hoge werkdruk;
• arbeidsvoorwaarden: wisselende diensten, onvoldoende carrièremogelijkheden,

baanonzekerheid, een hoger inkomen en een leidinggevende functie;
• arbeidsverhoudingen: botsing van belangen, generatieverschillen, slechte afdelingsmoraal,

culturele verschillen.

Uit die literatuurstudie blijkt dat waardering en beloning, kansen om te (blijven) leren, werken bij 
de overheid, support van collega’s, autonomie, goede communicatievaardigheden en meer variatie 
in multiculturele teams factoren zijn die de kans op het onstaan van arbeidsconflicten verlagen. 

Binnen de fysieke omgeving zijn conflictbevorderende factoren gevonden: ondraaglijke 
temperaturen, slechte luchtkwaliteit, hoog lawaai/geluidsniveau, flex- en combikantoren (met 
werken en vergaderen in één ruimte). Een lager risico is gevonden bij grote kantoortuinen ten 
opzichte van een eigen kamer. 

Conflicten hebben een procesmatig karakter. Het karakter en de uitingsvormen kunnen in de loop 
van de tijd verschuiven. Conflictescalatie heeft o.a. te maken met attributiefouten, waarbij 
betrokkenen vooral letten op het negatieve gedrag van hun ‘tegenstander’. Conflicten kunnen 
escaleren als het aantal voorvallen in een conflict toeneemt, het belang van de kwestie groter 
wordt of als het aantal partijen dat betrokken is bij het conflict groeit (bijvoorbeeld door een 
ziekmelding). Een arbeidsconflict moet gezien worden als een proces dat zich ontrolt en waarin 
emoties een grote rol spelen. Het kan escaleren als het niet lukt om de oorspronkelijke kwestie 
helder voor het voetlicht te krijgen of als de kwestie zelfs wordt ontkend. Negatieve emoties of 
boosheid over de acties van de andere partij krijgen dan de overhand. 

De overlap met factoren die van invloed zijn op het beloop van het conflict is groot. Enkele 
aspecten worden nader benoemd. 

De volgende  persoonlijke factoren hebben een gunstig effect op het beloop van een conflict 
• anderen aanspreken op onacceptabel gedrag,
• betere emotieregulatie,
• psychologisch afstand kunnen nemen,
• een goed sociaal netwerk en
• het kunnen geven en nemen van oprechte excuses.
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Een ongunstig effect hebben 
• vermijdende of toegevende conflictbeheersingsstijl,
• lage eigenwaarde in combinatie met een lage persoonlijke effectiviteit,
• een conflict in de thuissituatie.

2.3 Capabilitybenadering 

De capabilitybenadering is ontwikkeld door econoom en Nobelprijswinnaar Amartya Sen en heeft 
als uitgangspunt dat mensen moeten kunnen zijn wie ze willen zijn en dat zij de dingen kunnen 
doen die waarde toevoegen voor henzelf en hun omgeving. Deze benadering is in de laatste 
decennia een internationaal leidend model geworden binnen instituties als de Verenigde Naties 
(Human Development Index), de OESO en de Wereldbank. Het model wordt toegepast in de zorg, 
het onderwijs en vele andere sectoren. De capabilitybenadering is waarde-gestuurd en heeft de 
menselijke diversiteit als uitgangspunt. Zij ziet rechtvaardigheid niet als de gelijke verdeling van 
middelen (wat rechtvaardig zou zijn als iedereen gelijk was) maar in de rechtvaardige verdeling 
van kansen en mogelijkheden (wat soms kan betekenen dat je middelen ongelijk moet verdelen). 

Veel van de conflictrisicoverhogende factoren uit de in paragraaf 2.2 aangehaalde literatuurstudie 
hebben te maken met verdeling van middelen. Toepassing van de principes van de 
capabilitybenadering verkleint de kans op het ontstaan van conflicten: middelen en belangen zijn 
schaars, waarden en mogelijkheden (capabilities) niet. Als men een middel gelijk deelt, heeft men 
allebei de helft. Als men een waarde deelt, krijgt men meer-waarde. Het is binnen mediation 
bekend dat conflicten beheersbaar kunnen worden gemaakt door op waarde-niveau en niet op 
belangenniveau te communiceren. Het capabilitymodel geeft daar de theoretische fundering voor. 
Als organisaties worden ingericht volgens ‘capability-principes’ kunnen veel conflicten worden 
voorkomen. 

Het model identificeert zeven werkwaarden, die, als ze kunnen worden gerealiseerd, bijdragen aan 
duurzame inzetbaarheid (en conflictpreventie) van werknemers. Deze werkwaarden zijn: 
• kennis en vaardigheden gebruiken;
• kennis en vaardigheden ontwikkelen;
• betrokken zijn bij belangrijke beslissingen;
• betekenisvolle werkcontacten met anderen hebben of opbouwen,
• eigen doelen stellen;
• een goed inkomen verdienen;
• een bijdrage leveren aan het creëren van iets waardevols.

Deze werkwaarden bleken geschikt om op organisatie niveau risico’s in kaart te brengen. Zij geven 
ook een handvat voor toepassingen en interventies op individueel-, groeps- en organisatieniveau. 

In hoofdstuk 7 wordt de capabilitybenadering nader toegelicht. 

2.4 De invloed van cultuur 

Ook de organisatiecultuur is van invloed op enerzijds de kans op het ontstaan van arbeidsconflicten 
en anderzijds op de opties om deze te voorkómen. Er zijn veel definities van de term 
organisatiecultuur. De kenniskring gaat uit van de onderstaande definitie: 

Een organisatiecultuur is de verzameling van normen, waarden en gedragsuitingen die gedeeld 
worden door de leden van de organisatie en de leden aan elkaar en aan de organisatie bindt.  

De organisatiecultuur kan zich uiten in uiterlijkheden en in diepgevoelde waarden. 
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De organisatiecultuur heeft dus drie onderdelen: 
• waarden en normen: diepgevoeld
• gedragsuitingen: uiterlijkheden
• organisatie: lid/onderdeel van

Waarden en normen worden vaak als normen en waarden opgeschreven. Toch zullen er veelal 
eerst kernwaarden ontstaan die vervolgens vertaald worden naar normen. Naast expliciete 
waarden – vaak beschreven in een ‘mission statement’ – zijn er impliciete waarden, de 
ongeschreven gedragsregels, oftewel de “OGR’s” van een organisatiecultuur. Juist deze 
ongeschreven regels zijn van groot belang voor het realiseren van de bedrijfsdoelstellingen, de 
organisatiecultuur en het voorkomen en voorkómen van arbeidsconflicten. 

2.4.1 Ongeschreven gedragsregels 

“Ongeschreven gedragsregels” (vanaf nu OGR’s 
genoemd) zijn niet duidelijk zichtbaar, maar als je 
nieuw binnen komt in een organisatie heb je ze vaak 
meteen in de gaten. OGR’s kunnen positief, negatief 
maar ook neutraal zijn; ze geven weer wat men 
denkt dat er gebeurt binnen het bedrijf, hoe we met 
elkaar omgaan en wat onze gedragsregels zijn. Het 
gaat er dan om dat we steeds weer bevestigen hoe 
we hier in deze organisatie of in dit team mensen 
zien of dingen doen. Dat is niet altijd onschuldig. 
Goed functionerende teams hebben veel positieve 
OGR’s. Minder functionerende teams hebben een 
combinatie van negatieve, positieve en neutrale 
OGR’s.   

De OGR’s drijven het gedrag van werknemers en 
zijn dus van belang voor de organisatiecultuur,  
maar er wordt eigenlijk heel weinig over gesproken 
binnen organisaties. Het gaat om de percepties  
van de werknemers over wat er gewenst of 
ongewenst is. 

Waarom is het belangrijk de OGR’s te kennen? 

De OGR’s bepalen ons gedrag binnen (een onderdeel van) de organisatie of  afdeling. Wanneer er 
een beeld leeft dat je beter niets kunt zeggen tijdens een overleg, dan zie je dat veel werknemers 
hun mond niet open doen, zelfs al hebben ze heel goede suggesties. Maar de perceptie is dat het 
toch niet zinvol is. En wie wil een buitenstaander zijn?  

De positieve zijde is dat als men juist vindt dat hier wél ruimte voor is, dit aan een overleg een 
positieve boost geeft en er nieuwe ideeën ontstaan.  
We worden dus beïnvloed door de OGR’s door en vanuit anderen. Met name vanuit de 
leidinggevenden.  

Nieuwe werknemers die deze grondregels niet bevallen, vertrekken vaak nog in hun proeftijd. 
Blijven ze, dan laten ze zich meestal binnen 6 weken meenemen in het ‘zo doen we dat nu 
eenmaal’ en conformeren zich daaraan. 

Voorbeelden van OGR’s 

Binnen onze organisatie 
• gaan de leukste grappen over onze

collega’s,  zeker als ze er niet bij zijn,
• klaag je niet over drukte op je werk,
• praten collega’s over elkaar, niet met

elkaar,
• doe je het goed als je een aardige

collega bent,
• haal je als je naar de koffieautomaat

gaat, koffie voor de hele afdeling,
• is de enige keer dat je een reactie

krijgt van je leidinggevende, als er iets
mis is,

• spreken leidinggevenden vaak over
(sociale) veiligheid en handelen
daarnaar,

• kun je je fouten toegeven, daar word
je niet op afgerekend, integendeel daar
leren we van met elkaar.
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Het herkennen van OGR’s 

OGR’s kunnen worden herkend door vragen te stellen als: 
• Welke regels hoor en zie ik over onderlinge relaties? En welke niet?
• Welke regels hoor en zie ik over afspraken en procedures? En welke niet?
• Welke regels hoor en zie ik over professionaliteit? En welke niet?
• Welk gevoel roept het gedrag van een collega/het team bij mij op? Zou ik de enige zijn die dit

gevoel heeft of zijn er mogelijk ook anderen die hetzelfde gevoel hebben, maar het niet durven
uit te spreken?

• Waar wordt angstvallig niet over gesproken? Waar wordt (te veel) ruimte aan gegeven?

Het ombuigen van ongewenste OGR’s 

Leidinggevenden kunnen ongewenst gedrag veranderen door in de eerste plaats het waargenomen 
gedrag te benoemen. Om te bereiken dat een werknemer zich bewust wordt van het ongewenste 
gedrag en verandert, is het zinvol om met deze persoon één of meerdere - net wat nodig is - 
goede gesprekken te voeren.  

Indien het gedrag van een heel team betreft, dan is deze aanpak minder zinvol en moet aan de 
slag worden gegaan met het gehele team. Een team is een systeem en een systeem is altijd 
sterker dan een individu. In dit geval moet met het team niet alleen besproken worden welk 
gedrag is opgevallen, maar ook het wenselijke gedrag in een situatie worden benoemd. Ook 
moeten de regels met elkaar herschreven en expliciet gemaakt worden. Daarna kan gezamenlijk 
gewerkt worden aan verankering van de nieuwe regels. Dit kan door ervoor te zorgen dat 
het onderwerp dagelijks op verschillende manieren terugkomt, bijvoorbeeld in een werkoverleg, 
door ‘kattebelletjes’ en door een structuur te bedenken waarin het gemakkelijker wordt om het 
nieuwe gedrag te laten zien. Het is daarbij belangrijk om het gewenste gedrag te stimuleren door 
het geven van complimenten (aan elkaar) en ruimte te geven aan missers, terugslagen en 
belemmeringen. Het is daarbij van belang om dagelijks feedback te geven op het te veranderen 
gedrag. 

2.4.2 Cultuur en ziekteverzuim 

Uit het vorenstaande blijkt dat cultuur ook een negatieve invloed kan hebben op het functioneren 
van de organisatie en binnen die organisatie op teams en de individuele werknemers. Niet passen 
binnen een cultuur en daarmee gepaard gaand gedrag van teamleden en/of leidinggevenden leidt 
uiteindelijk tot psychische klachten. Het leidt niet altijd direct tot een stoornis/ziekte, maar wel 
vaak tot arbeidsconflicten en/of kan leiden tot een ziekmelding. 

2.4.3 Cultuur en het ontstaan en voorkómen van arbeidsconflicten 

Organisaties en hun culturen verschillen van elkaar in de mate waarin werknemers gestimuleerd 
worden om hun eigen verantwoordelijkheid te nemen. Dit geldt ook voor het aanspreken van 
collega’s als je iets niet bevalt. Door irritaties in een vroeg stadium bespreekbaar te maken, 
kunnen ze in veel gevallen klein gehouden worden en kan worden voorkomen dat ze uitgroeien tot 
een conflict. Leidinggevenden kunnen hieraan een positieve bijdrage geven door te stimuleren dat 
niet óver elkaar gepraat wordt, maar mét elkaar en daarbij zelf – op alle niveau’s - het goede 
voorbeeld te geven (professionele cultuur in houding en gedrag). 

Het nemen van de verantwoordelijkheid om vanuit de kernwaarden en de liefst Geschreven 
Gedragsregels met elkaar het gesprek aan te gaan, noemen we: Accountability. Daarbij gaat het 
om een diepere verantwoordelijkheid, namelijk het aanspreken van elkaar op de afgesproken 
regels en waarden. Het is niet eenvoudig om dit soort gesprekken te voeren, dat merken we 
allemaal elke dag. Het voeren van het goede gesprek is dan ook van wezenlijk belang. (Hierover 
meer in hoofdstuk 3.5.) Als dat mogelijk is, dan is Accountability aanwezig en versterken we de 
geschreven gedragsregels.  
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3. Het voorkómen van arbeidsconflicten

Arbeidsconflicten lijken onlosmakelijk deel uit te maken van het werk. De cijfers liegen er niet om. 
Uit de jaarlijkse Nederlandse Enquete Arbeidsomstandigheden waarin ook het voorkomen van 
conflicten in de werksituatie onderzocht wordt, blijkt dat jaarlijks gemiddeld 12-20% van de 
respondenten zegt een arbeidsconflict te hebben gehad. Het gaat vooral om kortdurende 
conflicten.  

Hoe zijn conflicten nu te voorkómen? We onderscheiden daarin drie mogelijke strategieën. 

De voorwaardelijke strategie 

Uit de literatuurstudie bij de richtlijn ‘Conflicten in de werksituatie’ van de NVAB is bekend dat 
factoren op het gebied van de arbeidsvoorwaarden, de arbeidsverhoudingen, de arbeidsinhoud en 
de arbeidsomstandigheden, van invloed zijn op het ontstaan van conflicten. Sommige factoren 
vergroten het ontstaan (rol- en taakonduidelijkheid, onvoldoende werkmiddelen, baanonzekerheid, 
een leidinggevende functie, generatieverschillen etc), terwijl andere factoren een lager risico op het 
ontstaan van conflicten opleveren (waardering en beloning, kansen om te blijven leren, autonomie 
en support van collega’s). Veel factoren zijn terug te voeren op onrechtvaardigheid (organisational 
injustice) in werkorganisaties die gebaseerd zijn op machtuitoefening op basis van hiërarchie. Met 
een gerichte RisicoInventarisatie & -Evaluatie kunnen deze factoren deels opgespoord en beïnvloed 
worden. Een taak van de bedrijfsarts is om hierover te adviseren. 

De institutionele strategie 

Hierbij gaat het om het inrichten van een organisatie voor het melden, analyseren en oplossen van 
conflicten. En om het trainen of opleiden van leidinggevenden en werknemers in het omgaan met 
conflicten vanuit de gedachte dat conflicten nu eenmaal voorkomen en ook nodig zijn in 
samenwerkingen, maar dat ongezonde escalatie voorkomen moet worden. Uit zowel de literatuur 
als praktijk blijkt dat een intensieve, meerdaagse training conflictmanagement die met regelmaat 
herhaald wordt, een significante bijdrage levert aan het verminderen en de-escaleren van 
conflicten. Ook het hebben van een klachtenregeling en een vertrouwenspersoon behoort tot deze 
strategie.  

De intentionele strategie 

Aan deze strategie ligt een ander mensbeeld ten grondslag en een andere visie op intermenselijke 
relaties; in concreto gaat het om het afscheid nemen van het ‘contract-denken’ in arbeidsrelaties 
en het omarmen van het ‘overeenkomst-denken’ zoals we zagen binnen de capabilitybenadering. 
Het gaat er niet om dat iedereen gelijke middelen krijgt, maar dat met inzet van verschillende 
middelen er voor iedereen in beginsel een gelijke uitkomst kan zijn. Het gaat dus om het 
beschermen en uitbreiden van werkcapabilities. 

In de capabilitybenadering staan daadwerkelijk realiseerbare mogelijkheden en waarden (dat wat 
waardevol gevonden wordt) van partijen binnen de onderneming centraal. Vertrouwen en 
rechtvaardigheid (organisational of occupational justice) zijn belangrijk in deze benadering.  
Ook eigenschappen van de persoon spelen een rol in de dynamiek van conflicten. De één is nu 
eenmaal sneller geneigd tot conflicten dan de ander.  

3.1 Ideale organisatie 

De ideale organisatie bestaat uiteraard niet, behalve als nastrevenswaardig ideaal. Bovendien zal 
het idee van de ideale organisatie verschillen vanuit het perspectief dat men heeft. Vanuit 
aandeelhoudersperspectief is de ideale organisatie de organisatie die nu en in de toekomst de winst 
maximaliseert. 
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Dat zal niet vanzelfsprekend overeenkomen met wat vanuit het oogpunt van deze werkwijzer een 
ideale organisatie is. Vanuit het perspectief van deze werkwijzer is de ideale organisatie een 
organisatie waarin escalatie van arbeidsconflicten zoveel als mogelijk wordt voorkomen en wel 
vanuit een positieve visie op preventie. 

In de klassieke visie op preventie staat risico-management centraal binnen organisaties die zijn 
vormgegeven vanuit principes van efficiënt produceren. Het gaat om het zoveel mogelijk vermijden 
van de negatieve factoren die uit de literatuurstudie bij de richtlijn “Conflicten in de werksituatie” 
van de NVAB naar voren kwamen. In een positieve visie op preventie staat niet het verkleinen van 
risico’s centraal, maar het optimaliseren van factoren die bijdragen aan een organisatie waarin alle 
partijen in die organisatie hun waarden kunnen realiseren en zelfs optimaliseren. Dit zijn de 
positieve factoren uit de genoemde review. De capabilitybenadering sluit hier naadloos op aan en 
kan het kader zijn. Het veronderstelt een organisatie die haar processen niet alleen vormgeeft met 
het oog op efficiëntie maar ook met een oog voor sociale rechtvaardigheid en betrokkenheid van 
alle partijen. In een dergelijke organisatie bestaan vrijwel uitsluitend positieve ongeschreven 
grondregels. 

In de ideale organisatie beseffen bestuurder en medezeggenschap dat ze elkaar nodig hebben en 
staan open voor wederzijdse dilemma’s, waarbij de medezeggenschap vroegtijdig betrokken wordt. 
Hierover meer in 3.3. 

In de ‘ideale organisatie’ geldt de intentionele strategie van conflicthantering die in het vorige 
hoofdstuk werd behandeld. Zoals gezegd bestaat de ideale organisatie niet – dan als 
nastrevenswaardige stip op de horizon. Er zal dan ook aan beide andere strategieën behoefte 
blijven en ook die worden hieronder uitgewerkt. 

3.1.1 Diversiteit 

Onze samenleving is divers. Daarbij gaat het om meer dan alleen geslacht, huidskleur en afkomst. 
Binnen organisaties zijn veelal werknemers werkzaam met verschillende achtergronden, gebruiken 
en gewoontes.  

Hieronder enkele voorbeelden van verschillen tussen culturen die kunnen leiden tot misverstanden 
en conflicten: 
• wel/niet aankijken;
• wel/geen hand geven;
• collectief/individu voorop: in sommige culturen hebben individuen een grote vrijheid om zich te

gedragen zoals ze willen, in andere culturen moeten mensen rekening houden met de normen
van de groep waar zij deel van uitmaken;

• spreken met stemverheffing is in sommige culturen tijdens een discussie meer geaccepteerd
dan in andere;

• in Nederland geloven we in duidelijke en expliciete communicatie als effectieve
comunicatievorm. Ja is ja en nee is nee. In veel andere landen is communicatie indirecter. Het
bewaken van de harmonie en voorkomen van gezichtsverlies spelen daarbij een grote(re) rol.
En ook het tegenspreken van je leidinggevende als je het niet met hem eens bent, is niet in alle
culturen even vanzelfsprekend.

Deze onderlinge verschillen kunnen gemakkelijk leiden tot miscommunicatie en conflicten. In de 
ideale organisatie beseffen werknemers dat en houden ze rekening met elkaar. Zo lang die ideale 
organisatie nog een stip op de horizon is, is het belangrijk dat leidinggevenden en HR aandacht 
besteden aan de samenwerking tussen collega’s met verschillende achtergronden en culturen 
vanuit het uitgangspunt dat we allemaal anders zijn en diversiteit de samenwerking verrijkt. 
Verdiepen in elkaars achtergrond of cultuur tijdens werkoverleg of een workshop kan bijdragen aan 
het voorkomen van misverstanden en daaruit  voortvloeiende conflicten voorkomen.  
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3.1.2 Omvang van de organisatie 

Deze werkwijzer is geschreven voor zowel grote organisaties als voor het Midden en Kleinbedrijf. 
Grote organisaties beschikken over het algemeen over stafafdelingen zoals HR die adviseren over 
en ondersteunen bij het vormgeven van personeelsbeleid, waar ook het ontwikkelen van preventief 
beleid onder zou moeten vallen ten aanzien van het voorkomen en hanteren van arbeidsconflicten.  

Deze werkwijzer is nadrukkelijk ook bedoeld voor het MKB. Uitstroom van een werknemer door een 
arbeidsconflict en de kennis en vaardigheden die daarbij verloren gaan, zijn voor kleine bedrijven 
vaak moeilijk op te vangen en de kosten voor het zoeken naar vervanging zijn hoog in verhouding 
tot grote ondernemingen. Ook kleine bedrijven hebben er dus baat bij factoren te herkennen in 
hun arbeidsvoorwaarden- en arbeidsomstandighedenbeleid, in hun cultuur en hun arbeids-
verhoudingen die de kans op arbeidsconficten vergroten en hierop te acteren. Niet alleen in 
preventieve sfeer, maar ook op het moment dat sprake is van een arbeidsconflict. In organisaties 
waar geen HR-afdeling aanwezig is, kunnen Arbodiensten en de bedrijfsarts in het bijzonder daarbij 
behulpzaam zijn. Eén van de kerntaken van een bedrijfsarts is het bijdragen aan een veilige en 
gezonde werkomgeving en daarmee het voorkomen van verzuim.  

3.2 Het nieuwe werken 

In de ideale organisatie zien en spreken collega’s en leidinggevenden elkaar geregeld. Naast 
gestructureerde momenten zoals werkoverleg waarbij bespreekpunten op de agenda kunnen 
worden gezet, zijn er de informele momenten om even bij te praten zoals bij de koffieautomaat, 
tijdens de lunchpauze of samen oplopen naar een vergadering. Met de opkomst van het nieuwe 
werken, waarbij het werk steeds vaker tijd- en plaatsonafhankelijk wordt uitgevoerd, is minder 
sprake van face to face contact tussen collega’s en leidinggevenden. Het wordt daardoor moeilijker 
om voeling met elkaar te houden en de mogelijkheid om een vertrouwensrelatie op te bouwen 
wordt door de manier van werken ook kleiner. In de ideale organisatie realiseren we ons dat met 
elkaar en werken leidinggevenden en werknemers op een andere manier aan het creëren van 
binding en vertrouwen. Regelmatig de tijd en ruimte creëeren voor een goed gesprek, periodiek 
fysiek overleg waarbij men elkaar kan treffen of een informeel moment voor een online 
vergadering waarin ervaringen gedeeld kunnen worden, een overleg waarbij werknemers vertellen 
waar ze mee bezig zijn en waarbij ze hulp nodig hebben, zijn voorbeelden hoe aan onderlinge 
binding en vertrouwen kan worden gewerkt. 

3.3 Medezeggenschap 

De zeggenschap (de bestuurder) en de medezeggenschap (OR en PVT) hebben elkaar nodig om de 
gewenste ontwikkelingen in een bedrijf gedragen te krijgen. Zij beseffen dat gelukkig meestal heel 
goed. In de economische en corporate governance literatuur wordt dit ‘stewardship’ genoemd. De 
kenniskring beveelt dan ook aan dat de OR een rol krijgt/neemt en meer wordt aangesproken op 
een eerlijk en rechtvaardig proces dan dat deze zich alleen beperkt tot advisering over bij 
voorbeeld reorganisaties.  
Zowel de bestuurder als de OR zouden zich in hun samenwerking kunnen verdiepen en trachten 
meer voor elkaar open te staan bij wederzijdse dilemma’s om op die manier het ‘wij versus zij’ te 
vermijden. Zij dienen dat ook uit te dragen in hun communicatie met de organisatie. In het 
bijzonder het Arbo- en gezondheidsbeleid van de onderneming moet in alle lagen van de 
organisatie landen: van top- en middenmanagement en de adviseurs tot en met de werkvloer, voor 
zowel de werknemers in vaste dienst als de collega’s met een flexibel dienstverband. 

De kenniskring is van mening dat een keuze voor het voeren van ‘het goede gesprek’ op niveau 
van zowel de organisatie, als de teams en de werkvloer en op het niveau van het individu gediend 
is met een vorm van medezeggenschap nieuwe stijl gericht op participatie van werknemers in de 
besluitvorming. Dat betekent medezeggenschap waarbij de OR actief participeert in de besluit-
vorming. Dit vergt open en actieve communicatie. Het gesprek tussen OR en bestuurder wordt in 
ieder geval gekenmerkt door de volgende drie aspecten van samenwerking: 
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Vroegtijdige uitwisseling, openheid over dilemma’s  
De bestuurder betrekt de OR vroegtijdig in de vorming van het Arbo- en gezondheidsbeleid, en 
bijvoorbeeld ook als het gaat over thema’s als psychosociale veiligheid, vaststellen van 
kernwaarden, klachtenregeling ongewenst gedrag, dilemma van interne of externe 
vertrouwenspersonen etc. Hierdoor zal de informele informatie-uitwisseling over en weer kunnen 
toenemen, bijvoorbeeld tijdens een periodiek (informeel) overleg en informele contacten 
daarbuiten. Het heeft de voorkeur dat de bestuurder zijn vragen en dilemma’s bespreekt met de 
OR en ook inzicht geeft in mogelijke alternatieve oplossingsrichtingen nog vóór een officiële advies- 
of instemmingsaanvraag. De OR kan dan vroegtijdig suggesties of voorwaarden meegeven op basis 
van hun waarnemingen in de organisatie. 

Meer strategische onderwerpen  
De onderwerpen waarover gesproken wordt, verschuiven van operationeel niveau naar meer 
strategisch niveau. Vragen over Arbozorg, rond leefstijl en het gezondheidsbeleid zijn niet alleen 
maar kwesties die bijvoorbeeld geregeld kunnen worden in een contract tussen werkgever en een 
arbodienstverlener. Ze raken van hoog tot laag aan veel aspecten van de bedrijfsvoering, de 
samenwerking en cultuur van de organisatie. Het lijkt relevant ook te investeren in draagvlak en 
betrokkenheid in brede lagen van de organisatie. OR en bestuurder kunnen daar samen in 
optrekken elk vanuit hun eigen positie en eigen verantwoordelijkheden. Het lijkt echter van belang 
om de gesprekken over Arbo en gezondheid in samenhang en op verschillende niveaus in de 
organisatie te bespreken (waarom, wat en hoe) voordat het in concrete maatregelen (het hoe en 
wat) zijn beslag krijgt. 

Van procedure en inhoud naar proces   
Veel veranderingen die in de organisatie worden doorgevoerd blijken slecht voorspelbaar. Zelfs als 
de bestuurder en OR goed samenwerken, kunnen vaak niet alle consequenties precies worden 
voorzien. In plaats van te concentreren op de procedure en concrete advisering, kan worden 
afgesproken om samen een ontwikkeltraject aan te gaan, waarbij gaandeweg de dialoog (het 
goede gesprek) gevoerd wordt, hoe het verloopt én waarin laagdrempelig kan worden besloten om 
bij te sturen.  

3.4 Arbeidsvoorwaarden-, Arbeidsomstandighedenbeleid, 
medewerkerstevredenheidsonderzoek en RI&E 

Uit de voorgaande paragrafen blijkt dat een aanzienlijk aantal arbeidsconflicten te voorkomen is 
door preventief te acteren op organisatie/afdelingsniveau. In de volgende paragraaf wordt 
ingegaan op instrumenten die kunnen worden ingezet bij het signaleren van conflictbevorderende 
factoren en het aanpakken ervan. 
Ieder bedrijf is verplicht tot het opstellen van een risico inventarisatie en -evaluatie (RI&E), 
bedoeld om alle arbeidsrisico’s binnen een bedrijf in kaart te brengen. In die RI&E kan specifiek 
aandacht worden besteed aan factoren zoals de arbeidsinhoud, de arbeidsverhoudingen, de 
arbeidsomstandigheden en de arbeidsvoorwaarden. Hoewel het bewijs van de relatie tussen deze 
factoren zwak is, verdient het aanbeveling deze factoren waar nodig stuk voor stuk te verbeteren 
in overleg met de werknemers(vertegenwoordiging). Deze hebben instemmingsrecht op de RI&E. 
Het verdient aanbeveling gebruik te maken van (aanvullend) advies van de bedrijfsarts of andere 
Arbo(kern)deskundige. Zij zijn op de hoogte van de risico’s binnen het bedrijf en kunnen aangeven 
welke factoren in de organisatie aanwezig zijn die het risico op conflicten in de werksituatie 
verhogen of verlagen. In het bijzonder gaat het om aandacht voor het voorkomen van ongewenst 
gedrag (seksuele intimidatie, geweld, discriminatie en pesten), om de organisatie van de werk- en 
rusttijden en onregelmatigheden in het rooster en om de fysieke werkomgeving. Tot slot moet er 
gerichte aandacht zijn voor de organisatie van het werk, die kan leiden tot stress en 
onrechtvaardigheden in de organisatie. Autonomie, goede leiderschapsvaardigheden, voldoende 
waardering, beloning en carrièremogelijkheden verkleinen de kans op het ontstaan van conflicten 
(Literatuurstudie bij de richtlijn ‘Conflicten in de werksituatie’ van de NVAB). Zie ook de site van 
Arboportaal. 
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De kenniskring onderschrijft het belang van doordacht arbeidsvoorwaardenbeleid met uitleg over 
gemaakte keuzes daarin en voor arbeidsomstandighedenbeleid met aandacht voor psychosociale 
arbeidsbelasting en een veilige meldstructuur voor incidenten. Een serieus uitgevoerde RI&E geeft 
inzicht in factoren die de kans op arbeidsconflicten verhogen, die vervolgens met een plan van 
aanpak aangepakt kunnen worden. Een medewerkerstevredenheidsonderzoek kan inzicht geven in 
de communicatie, de samenwerkings- en veranderingsbereidheid en de mate waarin werknemers 
zich veilig voelen op de afdeling om hun mening te uiten/feedback te geven etc. Komen uit het 
medewerkerstevredenheidsonderzoek signalen dat de samenwerking of communicatie in de 
organisatie of binnen bepaalde afdelingen niet lekker loopt, kunnen maatregelen getroffen worden 
die escalatie zoals een arbeidsconflict voorkomen. Als maatregelen kan gedacht worden aan 
invoeren/verbreden van werkoverleg, bespreekbaar maken van signalen over 
onveiligheid/samenwerking en werkverdeling, teamcoaching en communicatietrainingen waaronder 
conflicthantering enz. 

3.5 Arbeidsconflictenprotocollen 

Een arbeidsconflict brengt in veel gevallen spanning en emoties met zich mee. Die spanning en 
emoties zijn een normale reactie op een abnormale situatie, maar rechtvaardigen op zich niet dat 
de werknemer zich ziek meldt. Dergelijke spanningsklachten hoeven namelijk niet te leiden tot 
dusdanige beperkingen dat de werknemer zijn eigen werk (bedongen arbeid) niet meer zou kunnen 
verrichten.  

Een (arbeids)conflictenprotocol dat onder de aandacht van werknemers gebracht is, kan onderdeel 
uitmaken van de preventie. In zo’n protocol kan aandacht besteed worden aan onderwerpen als: 
wat doe je/waar kun je terecht als je een conflict met iemand ervaart; wat kan je doen als je er 
samen niet uitkomt; waar kan je dit veilig melden of wie kan je om hulp vragen; wat is mediation 
en wanneer kan dat helpen; wat is de rol van de bedrijfsarts etc. 

Na het signaleren van een conflict ligt het voor de hand dat partijen in gesprek gaan, eventueel 
met behulp van een derde zoals HR. Een arbeidsconflictenprotocol kan ook duidelijkheid en 
structuur bieden als een conflict toch escaleert. 

Het kan zijn dat een werknemer zich niet in staat voelt aan een gesprek deel te nemen en zich 
ziekmeldt. Er zal dan binnen een paar dagen na de ziekmelding een gesprek met de bedrijfsarts 
(moeten) plaatsvinden, omdat de praktijk leert dat langer dan een week uitstel bijna altijd leidt tot 
een beoordeling ‘arbeidsongeschikt om medische redenen’ . Als de bedrijfsarts oordeelt dat de 
werknemer niet in staat is het gesprek te voeren, dan ligt vaak ook de communicatie stil over een 
eventuele re-integratie, zoals het gesprek om een plan van aanpak op te stellen. En ook 
voortgangs- en beoordelingsgesprekken, afdelingsoverleg en werkoverleg liggen dan stil. 
Effectiever is om duidelijk te maken dat de communicatie over het conflict beter even uitgesteld 
wordt, direct een derde partij ingezet wordt, of pendeldiplomatie wordt gestart.  

Aangezien de emoties vaak groot zijn tijdens een conflict en boodschappen niet altijd even goed 
binnenkomen op zo’n moment, kan het helpen om van te voren duidelijk te maken welke 
interventies er zijn. Dit kan helpen voorkómen dat werknemers zich ziek melden vanwege een 
arbeidsconflict terwijl ze strikt genomen nog kunnen werken. Daarom hanteren sommige 
organisaties een ‘arbeidsconflictenprotocol’. In een arbeidsconflictenprotocol dat tot stand komt in 
samenwerking met de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging kunnen ook 
interventies worden opgenomen voor de situatie dat emoties zo hoog oplopen dat een werknemer 
even afstand wil nemen tot het werk. Zo zijn er arbeidsconflictenprotocollen waarin vermeld staat 
dat een werknemer maximaal 1 keer in 2 jaar een beroep kan doen op wat dan wel wordt genoemd 
een ‘arbeidsconflictenverlof’. De werknemer kan dan aanspraak maken op dit (betaalde) verlof 
zonder dat een ziekmelding plaats vindt. De werknemer krijgt een aantal dagen (vaak maximaal 3) 
de tijd om even afstand te nemen van het conflict maar wel met de verplichting om bij opname van 
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dit verlof direct een afspraak te maken met een (vertrouwens)persoon binnen de organisatie met 
wie het conflict en een eventuele oplossing dient te worden besproken. Het opnemen van 
arbeidsconflictenverlof is dus niet vrijblijvend maar zorgt ervoor dat een proces in gang wordt 
gezet dat gericht is op het bespreekbaar maken van het conflict en het oplossen ervan. Het zorgt 
er bovendien voor dat (onterechte) ziekmeldingen voorkomen worden. In het protocol kan de 
werknemer ook gewezen worden op de mogelijkheid zich te wenden tot de bedrijfsarts in het kader 
van een zogenoemd open spreekuur. De Arbeidsomstandighedenwet geeft de werknemer daartoe 
het recht. (Zie 10.1.1).  

In veel gevallen wordt in het arbeidsconflictenprotocol ook handelingsruimte gegeven aan de 
bedrijfsarts voor situaties waarin de werknemer zich toch eerst ziek heeft gemeld en de bedrijfsarts 
oordeelt dat wel sprake is van een arbeidsconflict maar niet van een situatie waarin de werknemer 
de bedongen arbeid om medische redenen niet kan verrichten. Ook de bedrijfsarts kan dan gebruik 
maken van het arbeidsconflictenprotocol en adviseren tot het nemen van enkele dagen verlof om 
afstand te creëren van het conflict. Dan is sprake van een interventieperiode in de vorm van 
‘vrijstelling van arbeid’, zoals beschreven in de NVAB-richtlijn ‘Conflicten in de werksituatie’.  Zo’n 
interventieperiode dient bij voorkeur in overleg met de bedrijfsarts te worden vastgelegd in het 
arbeidsconflictenprotocol. Het arbeidsconflictenprotocol kan als zelfstandig protocol binnen een 
personeelshandboek fungeren maar kan ook gecombineerd worden met klachtenregelingen voor 
werknemers en een eventuele klokkenluidersregeling. 

3.6 Het goede gesprek 

Het arbeidsovereenkomstenrecht gaat vanouds uit van een zekere hiërarchie in de relatie werkge-
ver en werknemer. Die hiërarchie komt tot uiting in het ‘gezag’ van de werkgever over de werkne-
mer. Hieruit volgt een zekere zorgplicht van de werkgever jegens zijn werknemer(s). Van de 
werkgever mag worden verwacht dat hij een signaal dat de werknemer afgeeft, serieus neemt en 
dat er samen naar oplossingen gekeken wordt om belangen in evenwicht te houden of te brengen. 
Werkgever en werknemer dienen met elkaar om te gaan als ‘goed werkgever’ en ‘goed werkne-
mer’. Daarmee wordt bedoeld dat zij rekening moeten houden met elkaars belangen, ook als die na 
het sluiten van de schriftelijke arbeidsovereenkomst wijzigen en dat zij daarbij zorgvuldig met 
elkaar omgaan. Daarbij geldt als uitgangspunt dat de werkgever mag uitgaan van een normaal 
fysiek functionerend en psychisch belastbaar persoon, tenzij de werkgever bekend is of zou moeten 
zijn met beperkingen van de werknemer.  
Het arbeidsovereenkomstenrecht houdt rekening met steeds veranderende omstandigheden in de 
samenleving en de onderneming (institutionele benadering). Op die veranderende omstandigheden 
moeten de werkgever en de werknemer hun onderlinge relatie nader afstemmen. Uit de 
jurisprudentie blijkt dat rechters oordelen dat werknemers zich constructief behoren op te stellen 
als de werkgever in verband met veranderende omstandigheden de arbeidsovereenkomst, 
bijvoorbeeld ten aanzien van de functie-inhoud, wil wijzigen. 
Van de werkgever en de werknemer wordt dus verwacht dat zij zorgvuldig met elkaar omgaan.  
De kenniskring stelt hiertoe ‘het goede gesprek’ centraal. In het goede gesprek kunnen werkgever 
en werknemer hun wederzijdse belangen, behoeften en wensen aan elkaar kenbaar maken en op 
elkaar afstemmen. Werknemer en werkgever/leidinggevende zijn – bij voorkeur- aan elkaar 
gelijkwaardige gesprekspartners. De Kenniskring Arbeidsconflicten (maar ook eerdere 
kenniskringen Bevlogenheid en burnout, en Inzetbaarheid en gezondheidsbevorderende leefstijl) 
vinden dat de werknemer zelf verantwoordelijk is voor zijn inzetbaarheid en de regie daarover 
heeft.  Dat betekent ook dat hij knelpunten daarin bespreekbaar moet maken. ‘Het goede gesprek’ 
is hét middel om de binding tussen werkgever en werknemer(s) te onderhouden en/of te 
vergroten. Hoe groter de binding, des te beter zullen werkgever en werknemer in staat zijn elkaars 
belangen maximaal te dienen. Dit sluit aan bij de eisen van het ‘goed werkgeverschap’ en het 
‘goed werknemerschap’ zoals daaraan in het Nederlands recht invulling is gegeven. Het goede 
gesprek kan zowel op individueel niveau als op afdelings-/organisatieniveau plaatsvinden.  
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Voorbeeld op individueel niveau 
Werkgever  
• Herkent een ‘neergaande spiraal’ bij de werknemer aan de hand van signalen zoals: ander

gedrag dan je gewend bent van de werknemer, terugtrekkend gedrag, korte ziekmeldingen en
meer cynisme en wil hierop preventief acteren.

• Ontvangt signalen/ervaart dat werknemer niet goed in zijn vel zit en wil met de werknemer
samen onderzoeken wat daarvan de oorzaak is en hoe dit te verbeteren.

Aanpak 
• Het contact wordt ‘verrijkt’ door reguliere gesprekken en gesprekken om de vinger aan de pols

te houden, om elkaar feedback te geven, om tot adequate afspraken te komen en door te
pakken als er bijgestuurd moet worden.

• Centraal staat het contact en ook het waarnemen van non-verbale signalen. Door het contact
krijg je inzicht in elkaars waarden, belangen, wensen, kwetsbaarheden en is er een vroege
herkenning van ziektesymptomen. Het is bijvoorbeeld voor een leidinggevende van belang om
inzicht te hebben in wat de werknemer wil en kan, zijn werk- privébalans, zijn
loopbaanontwikkeling etc. Ook voor de werknemer is het belangrijk te weten wat hij kan en
mag doen in zijn organisatie: ‘wat is normaal’.

• Belangrijk is dat de werknemer zich gesteund voelt door de visie en het handelen van
bijvoorbeeld het team waarbinnen wordt gewerkt of door de medezeggenschapsraad of de
ondernemingsraad. Het goede gesprek (collectief en individueel) zal vooral plaatsvinden in al
bestaande gremia zoals een ondernemingsraad, een werkoverleg of een individueel gesprek,
zoals een voortgangs- of functioneringsgesprek.

• Het goede gesprek kan geformaliseerd plaatsvinden (bijvoorbeeld tijdens een OR-overleg, een
werkoverleg of een consult bij een bedrijfsmaatschappelijk werker) maar ook informeel,
bijvoorbeeld in de wandelgangen.

Volledige uitleg over ‘het goede gesprek’ is opgenomen in de werkwijzer Inzetbaarheid en 
gezondheidsbevorderende leefstijl. 
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4. Schematische samenvatting hoofdstukken 5 en 6

Onderstaand schema geeft in een aantal steekwoorden de verdere inhoud van deze werkwijzer 
weer: 

4.1 Toelichting 

Op basis van de definitie die de kenniskring hanteert van een arbeidsconflict, is het arbeidsconflict 
het beginpunt van het schema. De splitsing tussen het linker gedeelte (geen ziekmelding, 
hoofdstuk 5) en het rechter gedeelte (wel ziekmelding, hoofdstuk 6) vindt plaats op basis van het 
criterium of de werknemer zich ziek heeft gemeld. 

Het kan voorkomen dat de werknemer wel een arbeidsconflict ervaart, maar zich niet heeft 
ziekgemeld. In veel gevallen zal het arbeidsconflict de werkgever niet zijn ontgaan en dan ligt het 
op zijn weg als goed werkgever naar een oplossing te zoeken. In andere gevallen onderkent de 
werkgever niet dat de werknemer een arbeidsconflict ervaart. Op enig moment zal de werknemer 
dat dan toch bij de werkgever moeten aankaarten. Vaak zal de werknemer eerst hulp hebben 
gezocht bij een professional binnen of buiten de organisatie, bij voorbeeld bij de bedrijfsarts in het 
kader van een Arbeidsomstandighedenspreekuur. 
De kenniskring beoogt in hoofdstuk 5 handvatten te bieden voor het beheersbaar houden en 
oplossen van het arbeidsconflict. 
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In hoofdstuk 6 is de bedrijfsarts door de ziekmelding van de werknemer aan zet. Van hem wordt 
na het spreekuurcontact een advies verwacht. De kenniskring gaat daar diep op in. 

4.1.1 Interventieperiode 

In beide hoofdstukken komt de interventieperiode aan de orde. Het begrip stamt uit eerdere 
versies van de werkwijzer Arbeidsconflicten en dan in het bijzonder als een instrument dat de 
bedrijfsarts bij arbeidsconflicten kan hanteren. In eerdere versies van de werkwijzer werden 
begrippen als ‘time-out’ en ‘afkoelingsperiode’ gebruikt. Het begrip ‘interventieperiode’ is 
geïntroduceerd om aan te geven dat het wenselijk kan zijn een werknemer tijdelijk niet bloot te 
stellen aan de conflictsituatie en/of conflictomgeving. Tot 1 januari 2020 speelde daarbij nog een 
arbeidsrechtelijke kwestie met betrekking tot de loonaanspraken van een werknemer in die 
periode, maar dat is door een wetswijziging achterhaald (zie hoofdstuk 10).  

In 2019 heeft de NVAB de richtlijn ‘Conflicten in de werksituatie’ opgesteld en daarbij in het 
bijzonder voor gevallen waarin de werknemer zich niet had ziekgemeld het begrip ‘vrijstelling van 
werk’ geïntroduceerd. 
Daarnaast worden in de praktijk ook de volgende begrippen gebruikt: ‘arbeidsconflictenverlof’, 
‘tijdelijke vrijstelling van arbeid’, ‘een periode van afwezigheid van het werk’, ‘vrijstelling van 
arbeidsverplichting’ en andere. 

De kenniskring vindt het zinvol voor alle gevallen het begrip ‘interventieperiode’ te gebruiken om 
aan te geven dat het gaat om een beperkte tijdspanne waarin zowel van werkgever als van 
werknemer actie wordt verwacht. Dit indachtig het aloude spreekwoord: ‘rust roest’.  
De invulling van de interventieperiode kan verschillen, maar de periode moet beperkt blijven tot 
één of twee weken.  
De kenniskring ziet daarbij ter voorkoming van langdurig verzuim en escalatie in gevallen waarin 
nog geen ziekmelding heeft plaats gevonden en het conflict nog niet is geëscaleerd, grote 
voordelen in mogelijkheden dat de werknemer wel actief blijft, maar mogelijkerwijs op een andere 
werkplek dan zijn eigen werkplek, bij voorbeeld op een andere afdeling. 
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5. Regie houden over het oplossen van arbeidsconflicten
zonder ziekmelding

Dit hoofdstuk is bedoeld om werkgever en werknemer te ondersteunen bij het oplossen van een 
arbeidsconflict zonder dat dit tot een ziekmelding leidt. Tijdens (een deel) van de tijd die hiermee 
gemoeid is, kan het zijn dat duidelijk is dat het niet mogelijk of niet wenselijk is dat de werknemer 
doorwerkt. 
Het gezamenlijk oplossen van een (dreigend) arbeidsconflict zonder een ziekmelding is mogelijk en 
heeft voordelen. Dit kan namelijk een belangrijke preventieve manier zijn om escalatie te 
voorkomen. Om escalatie van het (dreigend) arbeidsconflict te voorkomen kan het soms wenselijk 
zijn om tijdens de aanpak niet te werken op de eigen werkplek.  
Daartoe kan een interventieperiode dienen. Deze - in tijd beperkte - periode wordt in dit kader 
gebruikt bij het niet werken (of niet op de eigen werkplek werken) in een periode dat werkgever en 
werknemer samen proberen het arbeidsconflict op te lossen en daartoe de eerste stappen 
ondernemen. De kenniskring richt zich eerst op het probleemoplossend vermogen van werkgever 
en werknemer. Desnoods kan een bedrijfsmaatschappelijk werker of arbeidsmediator worden 
ingeschakeld om te helpen het ontstane probleem op te lossen.  

Onderstaand schema geeft in een aantal steekwoorden de verdere inhoud van dit hoofdstuk weer: 

Hoe langer het conflict duurt, hoe moeilijker het is om het conflict op te lossen. Vaak kan een 
bemiddelende of gesprekbegeleidende interventie helpen om het arbeidsconflict op te lossen. 
Feitelijk gaat het daarbij allereerst om het inzetten van activiteiten die gericht zijn op het in kaart 
brengen van de oorzaak/oorzaken van het probleem en er vervolgens samen een oplossing voor 
zoeken. Het doel is dat de werknemer daarna weer aan het werk gaat in zijn eigen werk en/of het 
uitvoeren van andere passende arbeid. In bepaalde gevallen kan men echter ook uiteindelijk tot de 
conclusie komen dat het niet mogelijk is samen het conflict op te lossen en dat terugkeer naar het 
eigen werk of bij de werkgever niet mogelijk is. 
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5.1 Interventieperiode 

Wanneer het gaat om een arbeidsconflict waarbij geen sprake is van medische beperkingen (of de 
werkgever verkeert in de veronderstelling dat die er niet zijn), zal de werkgever over het algemeen 
verwachten dat de werknemer aan het werk blijft. Soms is duidelijk dat doorwerken niet mogelijk 
of niet wenselijk is in (een deel van) de periode waarin aan de oplossing van het conflict wordt 
gewerkt. Dit kan het geval zijn als er heftige emoties of duidelijk merkbare spanningen spelen. In 
zo’n situatie is het zinvol afspraken te maken over een interventieperiode. De bedoeling van deze 
periode is enerzijds de werknemer (maar ook de werkgever) enige ruimte voor bezinning te geven, 
maar anderzijds werkgever en werknemer te stimuleren actief aan oplossingen te werken, gericht 
op de oplossing van de conflictsituatie. Van belang is dat er zo snel mogelijk weer ruimte en 
gelegenheid ontstaat om met elkaar in gesprek te komen door in kaart te brengen wat de 
eigenlijke c.q. onderliggende reden is van het arbeidsconflict.   

Een interventieperiode kan op verschillende manieren worden ingevuld. 

Het tijdelijk niet blootstellen aan de conflictsituatie en/of conflictomgeving kan inhouden dat de 
werknemer tijdelijk op een andere afdeling of in een ander filiaal gaat werken. Is dat geen optie 
dan kan de werknemer één, maximaal twee weken worden ‘vrijgesteld van arbeid’, onder 
voorwaarde dat gesprekken worden opgestart om het conflict op te lossen. 
Een dergelijke aanpak geeft de werkgever en de werknemer dan tijd en ruimte om samen na te 
denken over - en te werken aan - mogelijke oplossingen van het conflict. Het is daarbij van belang 
samen afspraken te maken over de lengte van de tijd die de afwezigheid op het werk mag duren. 
Daar gelden geen (wettelijke) regels voor. Men kan dat samen afspreken en/of gemaakte 
afspraken daarover aanpassen.  

Ook een bedrijfsarts kan in het kader van een ‘open spreekuur’ (zie hoofdstuk 10) de mogelijkheid 
van een interventieperiode gebruiken in zijn advies indien hij constateert dat geen sprake is van 
arbeidsongeschiktheid (zie voor die gevallen hoofdstuk 6). 

5.2 Behulpzame interventies 

In deze paragraaf wordt besproken hoe werkgever en werknemer samen kunnen proberen tot 
oplossingen te komen, welke behulpzame interventies daarbij ingezet kunnen worden en welke 
hulpmiddelen, functionarissen of instanties daarbij hulp kunnen bieden. Uiteraard heeft de 
werknemer altijd de mogelijkheid om door middel van een arbeidsomstandighedenconsult de 
bedrijfsarts om advies te vragen over hoe het beste met een (dreigend) conflictsituatie om kan 
worden gegaan. 

5.2.1 Interventie in de vorm van een gesprek 

Hoe langer een conflict duurt, hoe moeilijker het is om een conflict op te lossen, bijvoorbeeld 
omdat standpunten verharden of omdat er meer mensen bij worden betrokken. Het is zaak een 
gesprek niet uit te stellen. Uitstel kan bijvoorbeeld betekenen dat de werknemer (nog) bozer 
wordt, in lethargie vervalt of slecht gaat slapen.  
Een bemiddelende of gespreksbegeleidende interventie kan helpen om het arbeidsconflict op te 
lossen. Hieronder wordt verstaan: iedere activiteit die bijdraagt aan het oplossen van het conflict 
zodanig dat partijen weer constructief met elkaar kunnen communiceren waardoor de terugkeer 
van een werknemer in het arbeidsproces wordt bevorderd. Dit kan bijvoorbeeld bestaan uit een 
gesprek tussen de werknemer en degene met wie hij een conflict heeft, een gesprek in 
aanwezigheid van een interne of externe derde (bijvoorbeeld iemand van HR, 
bedrijfsmaatschappelijk werk of arbeidsmediation). De kenniskring adviseert alle betrokken 
partijen om een dergelijke interventie zo spoedig mogelijk in te zetten. 
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5.2.2 Randvoorwaarden bij interventies 

Belangrijk is dat een interventie moet passen bij de actuele problematiek en bij het streven naar 
eigen verantwoordelijkheid en zelfwerkzaamheid van de partijen. 

5.2.3 Typen interventies 

Ruwweg vallen interventies bij arbeidsconflicten zonder ziekmelding onder te verdelen in: 
• interventies specifiek gericht op oplossing van het conflict en
• juridische interventies (het domein van juristen).
Omdat dit hoofdstuk gaat over het oplossen van arbeidsconflicten zonder ziekmelding worden
medische interventies buiten beschouwing gelaten.

De voornaamste vormen van de niet-medische en niet-juridische interventies zijn: 
• individu-gerichte interventies: psychosociale interventies met behulp van

bedrijfsmaatschappelijke hulp, (bedrijfs)psycholoog of coach, gericht op het herstel van de
balans en het probleemoplossend vermogen;

• bemiddelende interventies door bedrijfsmaatschappelijke hulp of mediator of
(bedrijfs)psycholoog of coach;

• loopbaaninterventies, bijvoorbeeld door heroriëntering op mogelijkheden van de werknemer
door beroepskeuze, psychologisch of assessmentonderzoek;

• organisatiekundige interventies, bijvoorbeeld taakstructurering, rolcommunicatie, advisering
managementstijlen.

5.2.4 Samenwerking tussen personen of instanties die behulpzaam kunnen zijn 

Adviseurs en begeleiders die worden ingeschakeld, kunnen verschillende visies en standpunten 
hebben ten aanzien van hun aanpak en de gewenste oplossingen. Dat is begrijpelijk, gegeven de 
verschillende invalshoeken, expertises en achtergronden die bij het advies of de begeleiding 
worden gebruikt. Toch adviseert de kenniskring aan de betrokken professionals voor zover mogelijk 
tijdig en adequaat met elkaar te communiceren, met elkaar samen te werken en zo nodig adviezen 
met elkaar af te stemmen. Uiteraard met behoud van ieders (beroeps)verantwoordelijkheid, onder 
andere die ten aanzien van het beroepsgeheim.  
De kenniskring is van mening dat de werkgever en de werknemer gebaat zijn bij een optimale 
samenwerking tussen alle actoren om hiermee onnodige misverstanden en spanning te voorkomen. 
Voor dat doel heeft de kenniskring verschillende actoren en hun rollen in kaart gebracht. (Zie 
hoofdstuk 9) 

5.3 Bijzondere reden voor conflicten 

Soms blijkt dat achter een conflict een bijzondere reden als pesten, seksuele intimidatie 
discriminatie of agressie en geweld schuilgaat. Dan gelden vaak aanvullende eisen op grond van 
het Arbobesluit. Voornoemde interventies om regie te houden over het conflict kunnen ook hier van 
toepassing zijn, eventueel aangevuld met specifiek voor het type conflict geldende eisen en 
mogelijk als onderdeel van voor die specifieke type conflicten opgestelde protocollen.  

Pesten 
Als sprake is van pesten, handelt de werkgever volgens het beleid dat door de werkgever is 
opgesteld volgens het Arbobesluit. Voor meer informatie over pesten op het werk kan de Roadmap 
Aanpak Pesten voor ondernemingsraden worden geraadpleegd en het Kennisdossier PSA 
(Arbodossier Pesten). 

Seksuele intimidatie 
Bij seksuele intimidatie wordt het beleid gevolgd dat is opgesteld door de werkgever volgens het 
Arbobesluit. Er kan worden verwezen naar een vertrouwenspersoon.  
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Meer informatie staat in de Wegwijzer Seksuele Intimidatie en het Kennisdossier PSA (Arbodossier 
Seksuele intimidatie). 

Agressie en geweld 
Als sprake is van agressie of (verbaal) geweld wordt de Multidisciplinaire richtlijn 
Agressie en geweld in de werksituatie gevolgd en kan het Kennisdossier PSA (Arbodossier Agressie 
en geweld) worden geraadpleegd. Het kan zinvol zijn te beoordelen of verwijzing van een 
slachtoffer naar een psycholoog geïndiceerd is. 

Discriminatie. 
Bij discriminatie wordt het beleid gevolgd dat is opgesteld door de werkgever volgens het 
Arbobesluit. Er kan worden verwezen naar een vertrouwenspersoon.  
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6. Conflicten met ziekmelding

6.1 Inleiding

Dit hoofdstuk gaat over de beoordeling van een ziekmelding die gepaard gaat met een 
arbeidsconflict en de rol die de bedrijfsarts daarbij speelt. De bedrijfsarts vervult in dit proces 
zowel een beoordelende als adviserende taak. Specifieke wet- en regelgeving (zoals het Burgerlijk 
Wetboek, de Arbeidsomstandighedenwet en het Arbeidsomstandighedenbesluit) geeft de 
bedrijfsarts daartoe opdracht.  

Onderstaand schema geeft in een aantal steekwoorden de verdere inhoud van dit hoofdstuk weer: 

6.2 Toelichting 

De hoofdlijn gaat uit van een ziekmelding door de werknemer, omdat de bedrijfsarts dan opereert 
binnen het wettelijk kader (Titel 7 van het Burgerlijk Wetboek en de regelgeving met betrekking tot 
arbeidsomstandigheden). In overeenstemming met artikel 7:629 BW wordt in de werkwijzer de 
norm ‘door ziekte verhinderd de bedongen arbeid te verrichten’ vertaald in het begrip 
‘arbeidsongeschiktheid’. Daarbij geldt dat begrippen als ‘aangepaste arbeid’ en ‘passende arbeid’ 
pas aan de orde komen wanneer de werknemer ‘arbeidsongeschikt’ is. Dan kan ander werk slechts 
als ‘passende arbeid’ in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter (WVP) een rol spelen. 

Spreekuur bedrijfsarts 
Wanneer de werknemer zich op het spreekuur van de bedrijfsarts meldt, is het primair de taak van 
de bedrijfsarts om de werkgever te adviseren omtrent de vraagstelling of de werknemer 
arbeidsongeschikt is. Er zijn twee mogelijkheden: ja of nee. 

Omdat deze vraag eerst moet worden beantwoord, gaat hij vooraf aan de vraag of mogelijk (ook) 
sprake is van een arbeidsconflict. Deze volgorde is niet bedoeld om de volgorde van het gesprek 
voor te schrijven. Er is slechts voor gekozen omdat de bedrijfsarts bij een ziekmelding al dan niet  
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gekoppeld aan een arbeidsconflict, allereerst moet 
beoordelen of sprake is van arbeidsongeschiktheid. 

De kenniskring onderkent dat de bedrijfsarts niet 
altijd op basis van een eerste spreekuurcontact (al 
dan niet in digitale setting) een advies kan geven 
over de arbeids(on)geschiktheid van de 
werknemer. De werkwijzer geeft de bedrijfsarts de 
ruimte daarover niet meteen een advies te geven, 
maar zijn advies te beperken tot de mogelijkheden 
om het arbeidsconflict tot een oplossing te 
brengen. 

Ook kan het zijn dat in een volgend 
spreekuurcontact de situatie is veranderd. 
Aanvankelijk was slechts sprake van een 
arbeidsconflict, maar intussen heeft zich 
arbeidsongeschiktheid ontwikkeld. Andersom kan 
ook: pas tijdens de re-integratie ontstaat een 
arbeidsconflict. In dat geval zal de bedrijfsarts het 
conflict beschouwen als een re-integratie 
belemmerende factor en een gericht advies geven 
om het conflict op te lossen ten gunste van de re-integratie. Dat leidt dan tot bijstelling van de 
probleemanalyse door de bedrijfsarts. Ook het plan van aanpak dat opgesteld is door werkgever en 
werknemer, moet worden bijgesteld. 

Er zijn uiteindelijk twee mogelijke scenario’s. De splitsing ontstaat door het antwoord op de vraag 
of de werknemer arbeidsongeschikt is.  

• Is het antwoord nee, dan zal de in deze werkwijzer beschreven aanpak worden gevolgd.

• Als de werknemer naar het oordeel van de bedrijfsarts arbeidsongeschikt is, dan zal naast de
aanpak volgens de Wet poortwachter de in deze werkwijzer beschreven aanpak moeten worden
gevolgd; dat wil zeggen dat de bedrijfsarts (ook) een interventieadvies geeft. In
uitzonderingsgevallen kan dat advies een interventieperiode inhouden.

6.3 Toepassing  

De hoofdlijn na een ziekmelding kent drie stappen: 

Stap 1: Werknemer verschijnt op het spreekuur bedrijfsarts 
De werknemer kan ook op het ‘Arbeidsomstandighedenspreekuur’ van de bedrijfsarts komen voor 
een gesprek. Ook in dat geval kan aan de orde zijn dat de bedrijfsarts oordeelt over de vraag of de 
werknemer arbeidsongeschikt is. Die situatie is in hoofdstuk 5 aan de orde gekomen. 

Stap 2: Beoordeling of de werknemer arbeidsongeschikt is  
De bedrijfsarts dient te beoordelen of sprake is van ziekte waardoor de werknemer verhinderd is de 
bedongen arbeid te verrichten. 
De beoordeling zal leiden tot een van de volgende resultaten: 
• de werknemer is arbeidsongeschikt, of
• de werknemer is niet arbeidsongeschikt.

Terzijde: 
Het Burgerlijk Wetboek (BW) kent de 
uitdrukking ‘ziek melden’ niet. De enige 
relevante vraag is of een werknemer door 
ziekte verhinderd is de bedongen arbeid te 
verrichten. Met de ziekmelding begint het 
poortwachtersproces zoals vastgelegd in de 
Regeling procesgang eerste en tweede 
ziektejaar en de daarop gebaseerde 
Regeling beleidsregels beoordelingskader 
poortwachter. Volgens de Regeling 
procesgang eerste en tweede ziektejaar 
heeft de werkgever vanaf de ziekmelding, 
behoudens gemotiveerde afwijking, 
maximaal één week om de melding door te 
geven aan de bedrijfsarts. De bedrijfsarts 
moet dan binnen de maximale termijn van 
zes weken bepalen of een risico bestaat op 
‘langdurig’ ziekteverzuim.  
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Stap 3: Is sprake van een arbeidsconflict? 
Drie varianten zijn mogelijk:  
• Variant a

De werknemer is arbeidsongeschikt en er is geen sprake van een arbeidsconflict:
de bedrijfsarts adviseert conform de WVP en neemt specifieke omstandigheden en/of
beperkingen mee in zijn advies inzake re-integratie en/of werkhervatting. De werkwijzer is niet
van toepassing.

• Variant b
De werknemer is arbeidsongeschikt en er is sprake van een arbeidsconflict: voorkomen moet
worden dat de re-integratie geblokkeerd wordt door de werknemer die stelt dat hij pas kan re-
integreren als het conflict is opgelost en dat hetzelfde geldt zolang hij niet hersteld is. Hierover
meer in paragraaf 6.4. en hoofdstuk 10 van de werkwijzer.

• Variant c
De werknemer is niet arbeidsongeschikt, maar er is sprake van een arbeidsconflict: de
bedrijfsarts past de werkwijzer toe en adviseert – bij voorkeur na overleg met de werkgever -
eventueel over te gaan tot een interventieperiode waarbinnen werknemer niet aan het conflict
wordt blootgesteld en /of bemiddeling.

In variant c vormen de Arbeidsomstandighedenwet en het Professioneel Statuut van de bedrijfsarts 
de basis voor zijn advisering. Het kan echter niet zo zijn dat de bedrijfsarts adviseert dat 
werkhervatting pas aan de orde kan zijn als het conflict is opgelost. In veel gevallen kan de 
werknemer ondanks een arbeidsconflict wel werken. Het advies van de bedrijfsarts kan slechts 
strekken tot een oplossingsrichting en het is aan de werkgever en de werknemer af te spreken in 
welk stadium van het traject dat tot een oplossing zou moeten leiden, werkhervatting aan de orde 
komt. 

6.4 Advies  

6.4.1 Inleiding 

In paragraaf 6.3 is aangegeven dat de bedrijfsarts, nadat hij zijn oordeel heeft gegeven, ook 
advies dient te geven in de vorm van een re-integratieadvies en/of werkhervattingsadvies en/of 
interventieplan. 

Feitelijk gaat het daarbij om adviezen met 
betrekking tot activiteiten die gericht zijn op het in 
staat stellen van de werknemer om de bedongen 
arbeid weer te verrichten of om andere passende 
arbeid te verrichten. Daarbij dient men zich te 
realiseren dat uitvoering van de re-integratieplicht 
bij arbeidsconflicten op zichzelf al een oorzaak kan 
zijn van extra spanning/irritatie bij de werknemer 
en/of de werkgever.  

In de praktijk komt het voor dat de bedrijfsarts, in 
gevallen waarin geen sprake is van 
arbeidsongeschiktheid maar wel van een 
arbeidsconflict, adviseert dat werkhervatting pas 
aan de orde kan zijn als het conflict is opgelost. De 
kenniskring is van mening dat de hoofdregel is dat 
van een niet arbeidsongeschikte werknemer 
verwacht mag worden dat deze werkt, eventueel 
op een andere werkplek, tenzij het redelijkerwijs 
niet van de werknemer kan worden gevergd om de 
werkzaamheden te verrichten vanwege het 
mogelijke ontstaan van medische klachten. In dat 

Daarnaast komt het voor dat een 
bedrijfsarts bij een arbeidsconflict adviseert 
dat de werknemer voorlopig niet in staat is 
tot het voeren van een gesprek met de 
werkgever. De kenniskring is van mening 
dat de bedrijfsarts ook op dit punt 
terughoudend dient te zijn met het geven 
van een dergelijk advies en dit alleen dient 
te geven als de werknemer om medische 
redenen niet tot een gesprek in staat is, ook 
niet wanneer hij het gesprek met zijn 
werkgever moet aangaan, al dan niet met 
bijstand van iemand anders of op een 
neutrale plek. Slechts in hoogst 
uitzonderlijke gevallen kunnen medische 
redenen aanleiding geven van de 
hoofdregel af te wijken. In de terminologie 
van de sociale zekerheid zou in de andere 
gevallen worden gesproken van een 
‘re-integratie belemmerend advies’. 
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geval heeft de bedrijfsarts de mogelijkheid een interventieperiode te adviseren. Een interventie-
periode kan een nuttig instrument zijn om partijen separaat actief te laten werken aan een 
oplossing. Hiermee kan door het niet confronteren van partijen met elkaar een onnodige escalatie 
met wellicht heftige emoties worden voorkomen. De interventieperiode wordt verderop in dit 
hoofdstuk verder uitgewerkt. 

Lang niet in alle gevallen is mediation nodig of gewenst. Soms ziet ofwel de werkgever ofwel de 
werknemer geen heil in mediation. In zulke gevallen vraagt het Professioneel Statuut van de 
bedrijfsarts (zorgplicht) dat hij aan werkgever en werknemer een andere suggestie doet om een 
oplossing van het conflict dichterbij te brengen. Te denken valt aan gespreksinterventies en andere 
interventies, waarop later in dit hoofdstuk wordt ingegaan. Al met al heeft de bedrijfsarts 
voldoende mogelijkheden om ook zonder interventieperiode tot een goed advies te komen. De 
bedrijfsarts wijst partijen erop dat zij een eigen verantwoordelijkheid hebben om het conflict op te 
lossen. 

6.5 Adviseren bij arbeidsconflicten 

Het is in principe ongewenst om tot een advies over een arbeidsconflict te komen zonder dat de 
werknemer en (een voldoende representatieve vertegenwoordiger van) de werkgever ervan op de 
hoogte gesteld zijn dat sprake is van een arbeidsconflict en zij hun visie op het conflict en 
mogelijke interventies hebben gegeven. In deze werkwijzer wordt niet langer gesproken van ‘hoor 
en wederhoor’, omdat dit onterecht het beeld oproept van een gewogen oordeel. De inhoud van de 
communicatie staat centraal. 

Het is van belang dat commitment van de werkgever vooraf wordt verkregen voor bijvoorbeeld het 
inlassen van een interventieperiode. In de praktijk blijkt het soms niet makkelijk uitvoerbaar dat de 
bedrijfsarts, alvorens hij zijn advies geeft, contact heeft met de werkgever om hem te informeren 
dat sprake is van een arbeidsconflict. Het gewenste resultaat wordt daarbij dan ook beïnvloed door 
de emotie die het conflict ook aan de kant van de werkgever oproept als hij dit leest in het 
spreekuuradvies. De bedrijfsarts zal daarom vanuit een onafhankelijke positie een professionele 
inschatting maken van het arbeidsconflict. Alvorens zijn advies te geven over interventies zal de 
bedrijfsarts zich de vraag stellen of de werkgever naast het schriftelijke advies ook nog op een 
andere manier moet worden geïnformeerd.  

Het advies wordt schriftelijk teruggekoppeld aan de werkgever en de werknemer. Daarbij kan de 
bedrijfsarts het arbeidsconflict volgens de definitie in deze werkwijzer benaderen zonder 
inhoudelijke verdieping in de achtergronden ervan. Afspraken over het omgaan met 
arbeidsconflicten in het algemeen en een interventieperiode in het bijzonder, dienen daarom vooraf 
goed vastgelegd te worden, bij voorbeeld in een arbeidsconflictenprotocol. Ook als de afspraken 
niet vooraf zijn vastgelegd, zal de bedrijfsarts vanuit een professionele en onafhankelijke positie 
adviseren omtrent een arbeidsconflict. 

In dit proces is het van belang dat de bedrijfsarts zorgvuldig communiceert en ervoor zorgt dat 
zowel de werkgever als de werknemer zich serieus genomen weten. Dit aspect komt ook naar 
boven bij de tuchtrechtspraak. Daarom beveelt de kenniskring aan voor het proces de nodige tijd 
te nemen. Een zorgvuldige benadering in dit verband past ook bij de manier waarop de bedrijfsarts 
invulling geeft aan zijn zorgplicht (zie ook het Professioneel Statuut).  

Wanneer de geadviseerde interventie door partijen niet wordt opgevolgd of niet het beoogde 
resultaat heeft, zal de bedrijfsarts een nieuw, eventueel andersluidend advies aan partijen 
dienen te geven. Niets doen is in de visie van de kenniskring hoe dan ook geen optie. 
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Het behoort niet tot de taak van de bedrijfsarts partijen te adviseren uit elkaar te gaan door middel 
van een beëindigingsovereenkomst of de werknemer te adviseren ontslag te nemen.  
Wanneer het conflict wordt vastgesteld tijdens een re-integratietraject (er is sprake van  
arbeidsongeschiktheid), wordt het advies over het oplossen van het conflict en de 
randvoorwaarden voor de re-integratie vastgelegd in de Probleemanalyse, Bijstellingen en 
terugkoppelingen. 

6.5.1 Interventieperiode 

Wanneer de bedrijfsarts tot het oordeel komt dat de werknemer geen medische beperkingen heeft, 
dan lijkt het voor de hand te liggen dat de werknemer zijn werk hervat. Toch kan de bedrijfsarts de 
werkgever en de werknemer tijdelijk een interventieperiode adviseren. Dit kan van belang zijn als 
bijvoorbeeld heftige emoties spelen. De bedoeling van de interventieperiode is om enerzijds de 
werknemer (maar ook de werkgever) enige ruimte voor bezinning te geven, maar anderzijds 
werkgever en werknemer te stimuleren afspraken te maken, gericht op het oplossen van de 
conflictsituatie. De voorwaarde is dat aan het begin van de interventieperiode meteen een afspraak 
wordt ingepland met degene binnen de organisatie met wie het conflict en een eventuele oplossing 
dient te worden besproken. 

Een interventieperiode vraagt wel commitment van de werkgever. Het verdient daarom de 
voorkeur dat de afspraken over een interventieperiode zijn vastgelegd in een 
arbeidsconflictprotocol of in de overeenkomst tussen de werkgever en de bedrijfsarts of arbodienst. 
Ook als de werkgever aangeeft niet open te staan voor een interventieperiode, doet dit niet af aan 
de verantwoordelijkheid van de onafhankelijke bedrijfsarts toch daartoe te adviseren.  

De geadviseerde duur van de interventieperiode hangt samen met de looptijd en intensiteit van het 
conflict en is altijd zo kort mogelijk: maximaal één week, in uitzonderlijke situaties maximaal twee 
weken. 

Tijdens de interventieperiode wordt in ieder geval een afspraak ingepland met degene binnen de 
organisatie met wie het conflict en een eventuele oplossing dient te worden besproken. Het advies 
van een interventieperiode met uitleg over en eventueel de definitie van arbeidsconflicten wordt 
vastgelegd in een schriftelijke terugkoppeling aan werkgever en werknemer. 

6.6 Gespreksinterventies 

Hoe langer een conflict duurt, hoe moeilijker het is om een conflict op te lossen. Soms is een 
bemiddelende of gespreksbegeleidende interventie nodig om het arbeidsconflict op te lossen. 
Hieronder wordt verstaan: iedere activiteit waarmee een bedrijfsarts de re-integratie van een 
werknemer in het arbeidsproces bevordert zodanig dat partijen weer constructief met elkaar 
kunnen communiceren. Het advies van de bedrijfsarts kan bijvoorbeeld bestaan uit een gesprek 
tussen de werknemer en degene met wie hij een conflict heeft eventueel in aanwezigheid van een 
interne derde (bijvoorbeeld iemand van HR, de bedrijfsmaatschappelijk werker die als 
gespreksleider optreedt, een gesprek met een andere geïnstitutionaliseerde derde zoals de 
ombudsman of de vertrouwenspersoon of, indien dat alles geen oplossing (meer) biedt, het starten 
van mediation. Het is in het belang van alle betrokken partijen om zo spoedig mogelijk een 
interventie toe te passen.  

Bemiddeling door iemand van HR of een bedrijfsmaatschappelijkwerker wordt doorgaans als 
minder emotioneel belastend ervaren, is meerpartijdig en laagdrempeliger dan mediation. Het is 
daarom een goed alternatief voor mediation als een win-win situatie nog haalbaar is en partijen 
nog niet in de strijdfase zitten.  
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6.6.1 Mediation 

Arbeidsmediation kan zinvol zijn in bijvoorbeeld de volgende situaties: 
• een conflict speelt al enige tijd en pogingen om het zelf onderling op te lossen zijn mislukt;
• het lukt partijen niet om er met hulp van (1e lijns)derden zelf uit te komen;
• er zijn derden, bijvoorbeeld collega’s of juristen, bij het conflict betrokken;
• het conflict is geëscaleerd of escalatie dreigt;
• door het conflict zal de duur van de arbeidsongeschiktheid toenemen;
• het conflict is ontstaan door pesten of naar aanleiding van (seksuele) intimidatie;
• partijen willen spreken over een beëindiging van de arbeidsovereenkomst;
• er is nog geen of geëscaleerd ‘conflict’ maar een ongewenste arbeids- situatie (zie hieronder bij

pre-mediation of preventief in zetten van mediation).

Elke situatie is verschillend. De bedrijfsarts zal moeten beoordelen en vervolgens concreet 
adviseren wat de beste interventie is en wat de termijn van herstel is als het conflict wordt 
opgelost. Als hij mediation adviseert, zal hij in zijn advies duidelijk toelichten en motiveren waarom 
en op welke termijn de mediation kan worden gestart. Conflictpartijen kunnen hierdoor een 
afgewogen keuze maken voor deze interventie of voor een andere. De keuze kan achteraf worden 
getoetst aan het beginsel van goed werknemerschap en goed werkgeverschap, waaruit een 
inspanningsverplichting volgt om het conflict op te lossen. Niets doen is geen optie.  

In hoofdstuk 8 wordt de interventie mediation verder behandeld. 

6.7 Overige interventies 

Een interventie kan door verschillende disciplines worden ingezet. Dit hoeft niet een bedrijfsarts te 
zijn. Vaak is deze wel degene met het eerste professionele contact in geval van een arbeidsconflict. 
Belangrijk is dat een interventie moet passen bij de actuele problematiek en bij het streven naar 
eigen verantwoordelijkheid en zelfwerkzaamheid van de partijen. 

Typen additionele interventies 
Ruwweg vallen interventies bij arbeidsconflicten onder te verdelen in: 
• medische interventies (het domein van de curatieve sector),
• juridische interventies (het domein van juristen) en
• interventies specifiek gericht op oplossing van het conflict.

De voornaamste vormen van de niet-medische en niet-juridische interventies zijn: 
• individu-gerichte interventies, psychosociale interventies met behulp van

bedrijfsmaatschappelijke hulp of (bedrijfs)psycholoog of coach, gericht op het herstel van de
balans en het probleemoplossend vermogen;

• bemiddelende interventies door bedrijfsmaatschappelijke hulp of mediator of (bedrijfs)
psycholoog;

• loopbaaninterventies, bijvoorbeeld door heroriëntering op mogelijkheden van de werknemer
door beroepskeuze, psychologisch of assessmentonderzoek;

• organisatiekundige interventies, bijvoorbeeld taakstructurering, rolcommunicatie, advisering
managementstijlen.
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DEEL II: Toelichting 



STECR Werkwijzer | Arbeidsconflicten versie 7 44 



STECR Werkwijzer | Arbeidsconflicten versie 7 45 

7. Het voorkómen van conflicten vanuit verschillende
invalshoeken belicht

7.1 Wrijving op de werkvloer

Conflicten in de werksituatie zijn al geruime tijd onderwerp van studie in de organisatiepsychologie 
en organisatiekunde. In zijn boek ‘Bang voor conflict? De psychologie van conflicten in organisaties’ 
benadrukt De Dreu dat conflicten ook positieve gevolgen kunnen hebben voor een organisatie of 
een team. Hij noemt o.a. het vergroten van het onderling respect en begrip, de toename van 
sociale cohesie, het verhogen van de effectiviteit van het team, de verbeterde kwaliteit van 
groepsbeslissingen en het verhogen van de creativiteit en de innovatiekracht. Daartegenover staan 
de negatieve gevolgen: verspilde tijd, ongewenst verloop, sabotage, slechte beslissingen, 
verminderde motivatie en ziektekosten. Maar vaak overheerst de negatieve beeldvorming van 
arbeidsconflicten: je wordt er ziek van, het raakt je emotioneel en je presteert minder. Daar staan 
nieuwe inzichten vanuit onderzoek tegenover: binnen de huidige context van competatieve 
organisaties kunnen conflicten een positieve uitwerking hebben. 

Zoals in de kern aangegeven kunnen arbeidsconflicten ontstaan vanuit kenmerken van een persoon 
of personen, de organisatie, de interactie tussen persoon en organisatie en een combinatie van 
deze factoren. Meer specifiek:   
• op persoonlijk niveau kunnen persoonlijkheidskenmerken meespelen (zoals rigiditeit), een niet

adequaat probleemoplossend vermogen (copingstijlen) en/of psychische problematiek;
• Op organisatieniveau kunnen de 4 A’s een rol spelen (Arbeidsinhoud, Arbeidsomstandigheden,

Arbeidsvoorwaarden en Arbeidsverhoudingen);
• In de interactie spelen, naast de persoonlijke stijl van communiceren van de werknemer op

organisatieniveau vooral arbeidsverhoudingen een rol
• (bedrijfsstijl van communiceren en bedrijfscultuur).

Het voorkómen van arbeidsconflicten lijkt dan ook alleen mogelijk door het tewerkstellen van 
ideale werknemers binnen ideale organisaties met een ideale wijze van communiceren. Het eerste 
kan wellicht door een strenge selectie aan de poort, het tweede door Arbozorg breder op te vatten 
dan verzuimreductie en het derde door investeren in een goede communicatie. Het eerste is strijdig 
met het streven naar een inclusieve samenleving. Het tweede en derde vallen binnen de klassieke 
opvatting van preventie en Arbeidsomstandighedenbeleid en zijn reële doelen. 

De kenniskring bepleit een fundamenteel andere manier van naar de organisatie kijken, waarbij 
relaties binnen de organisatie niet vanuit wantrouwen vorm gegeven worden, maar vanuit 
vertrouwen. Een dergelijke andere manier van omgaan met elkaar neemt een groot deel van de 
voedingsbodem voor arbeidsconflicten - wantrouwen over de intenties van de ander - weg.  

Hierna wordt een beeld gegeven van de organisatie gebaseerd op (occupational) justice. Dit 
herschept de werkrelatie tussen werknemer en werkgever zodanig dat de kans op arbeidsconflicten 
ons inziens kleiner wordt. Daarnaast wordt dieper ingegaan op de capabilitybenadering, zoals 
geformuleerd door Amartya Sen. Om dit in perspectief te plaatsen, volgt eerst een kort overzicht 
van twee fundamentele en uiteenlopende stromingen met betrekking tot rechtvaardigheid. Beide 
zijn ontstaan in de 18e eeuw in de periode die bekend staat als de Europese Verlichting. Deze twee 
stromingen worden de ‘contractdenkers' en de ‘overeenkomstdenkers’ genoemd.  

Vanuit het contract-denken is de ‘sociale contract theorie’ ontstaan, vanuit het overeenkomst-
denken de ‘sociale keuze theorie’. De overeenkomst tussen beide stromingen is dat ze beide de 
rede centraal stellen (het zijn immers vanuit de Verlichting ontstane theorieën) en met name ook 
het publieke debat. Er zijn echter ook grote verschillen. 

Uitgangspunt van de ‘contractdenkers’ is dat het leven een strijd is om middelen en macht en dat 
mensen een ‘sociaal contract’ moeten afsluiten om hun belangen veilig te stellen en het liefst ook 
hun eigen uitkomsten – of die van hun groep – te maximaliseren. Die benadering is gericht op het 
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identificeren van perfect rechtvaardige sociale arrangementen en rechtvaardige instellingen, wat 
binnen deze stroming het belangrijkste - zo niet enige - middel is om rechtvaardigheid te 
scheppen; dit is verbonden met het idee van een ‘sociaal contract’, een impliciete en hypothetische 
overeenkomst tussen de individuen in een samenleving over de verdeling en betekenis van macht. 
Deze stroming is verbonden met de theorieën van Thomas Hobbes, John Locke, Jean-Jacques 
Rousseau en Immanuël Kant. Een sociaal contract werd door hen beschouwd als een soort 
overeenkomst die de individuen van een samenleving met elkaar hebben afgesloten waarin is 
afgesproken wie de macht heeft en wat die macht inhoudt. John Rawls heeft begin jaren zeventig 
een nieuwe wending aan het sociaal contract gegeven vanuit het perspectief van rechtvaardigheid. 
Rawls is bekend om zijn gedachte-experiment waarin hij ons achter een veil of ignorance, een 
‘sluier van onwetendheid’, laat plaatsnemen om te achterhalen welke regels we rechtvaardig 
vinden als we niet weten wie we zijn, wat onze positie in de samenleving is, wat onze huidskleur, 
geslacht of seksuele voorkeur is, waar we wonen, hoeveel we verdienen en wat voor ideologie of 
levensbeschouwing we aanhangen. Omdat iedereen zijn oorspronkelijke positie niet weet, zal men 
volgens hem met elkaar een imaginair sociaal contract aangaan waardoor niet alleen aan het 
eigenbelang wordt gedacht, maar aan alle en ieders belangen. Een belangrijke waarde in de 
benadering van Rawls is die van gelijke kansen. Mensen die niet weten welke positie ze hebben en 
over welke mogelijkheden en middelen ze beschikken, willen in ieder geval dat iedereen gelijke 
kansen - in de zin van een gelijke uitgangspositie (middelen)- krijgt. 

De andere stroming – die van de ‘overeenkomst denkers’- kent verschillende benaderingen die als 
gemeenschappelijk kenmerk hebben dat zij vergelijkingen maken tussen verschillende manieren 
waarop het leven van mensen kan worden geleid. Deze worden beïnvloed door instellingen maar 
ook door het feitelijke gedrag en keuzes van mensen, sociale interacties en andere belangrijke 
determinanten. Aan deze stroming zijn de namen verbonden van onder andere Nicolas de 
Condorcet, Adam Smith, Jeremy Bentham en John Stuart Mill. In de recente tijd zijn er onder 
andere de namen van Kenneth Arrow en Amartya Sen aan verbonden. Beiden ontvingen de 
Nobelprijs voor de economie voor hun bijdrage aan de ‘sociale keuzetheorie’. 
Sen, hoewel een bewonderaar van Rawls, heeft fundamentele kritiek op diens uitgangspunten, 
zoals hij die hanteerde in boven beschreven gedachte-experiment. Voor Sen staat voorop dat alle 
mensen verschillend zijn en dat juist die verschillen bepalend zijn bij het verkrijgen van 
rechtvaardigheid. Door die verschillen weg te denken, zoals in het gedachte-experiment van Rawls, 
denk je precies datgene weg wat wezenlijk is voor onze menselijke identiteit. Het gaat er niet om 
een rechtvaardige maatschappij te realiseren voor niet bestaande gelijkgeschakelde wezens, maar 
juist voor mensen van vlees en bloed in al hun diversiteit. Daarnaast gaat het niet om gelijkheid in 
kansen in termen van middelen – zoals bij Rawls – maar om gelijke kansen in termen van 
uitkomsten. Als we een taart verdelen in acht stukken voor acht mensen is de meest 
waarschijnlijke uitkomst van het experiment van Rawls acht gelijke stukken voor acht 
‘gelijkgeschakelde’ individuen. In de werkelijke wereld zit er echter bij de groep van acht misschien 
iemand die aan de lijn doet en geen stuk wil. En is een ander in training voor een marathon die 
misschien wel anderhalf stuk wil. Als iedereen gelijkheid in middelen krijgt - iedereen een even 
groot stuk  is er dus geen sprake van gelijkheid in uitkomsten: de één krijgt meer dan hij wil of 
nodig heeft, de ander minder. 

Onze economie en daarbinnen organisaties zijn grotendeels geworteld in het contractdenken. Er 
zijn echter in toenemende mate stromingen binnen sociale wetenschappen en economie die pleiten 
voor een andere aanpak. Het bekendste en meest invloedrijke wetenschappelijk werk op dat 
gebied wordt uitgevoerd door de British Academy. In de praktijk zien we ook in toenemende mate 
ondernemingen die een andere, op vertrouwen gebaseerde benadering nastreven met hun 
‘stakeholders’, waaronder hun werknemers (McKinsey). Verantwoord ondernemerschap, 
aanvankelijk vooral gericht op het externe milieu en duurzaamheid, verbreedt zich steeds meer 
naar het interne milieu en sociale duurzaamheid en duurzame inzetbaarheid.  
Het is ons uitgangspunt dat deze niet op wantrouwen maar op diversiteit en vertrouwen 
gebaseerde tendensen, wortelend in de stroming van de ‘overeenkomst denkers’, een beter 
uitgangspunt biedt om conflicten te voorkomen. Voor dit uitgangspunt is in toenemende mate 
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praktijkonderbouwing en ook wetenschappelijke evidence. Er bestaat namelijk een operationalisatie 
van het begrip duurzame inzetbaarheid met de capabilitybenadering als uitgangspunt die 
handvatten kan geven voor toepassing in de praktijk. 

7.2 Capabilitybenadering 

De capabilitybenadering (CB) is, zoals in hoofdstuk 2 aangegeven, ontwikkeld door 
Nobelprijswinnaar Amartya Sen. De CB is een analytisch en ethisch kader waarin centraal staat wat 
mensen waardevol vinden in het leven. Die toestanden waarin mensen kunnen verkeren en 
activiteiten die als waardevol worden beleefd en die het wezen van een persoon vormen worden 
aangeduid als ‘functionings’. Daar tegenover staan capabilities. Capabilities zijn de daadwerkelijk 
realiseerbare kansen, de vrijheden die mensen hebben, om deze waardevolle functionings te 
bereiken. Capabilities weerspiegelen dus de vrijheid van individuen om te doen wat ze willen doen 
en te zijn wie ze willen zijn en om één van de mogelijke combinaties van functionings te kiezen. 
Capabilities vertegenwoordigen de mogelijkheid en het vermogen van een persoon om waardevolle 
resultaten te bereiken. Hierbij rekening houdend met relevante persoonlijke kenmerken en externe 
factoren; met andere woorden ‘in staat zijn’ en ‘in staat gesteld worden’. De benadering stelt dat 
sociale rechtvaardigheid en openbaar beleid gericht moeten zijn op het beschermen en uitbreiden 
van menselijke capabilities, of de vrijheden van elk individu om hun levensplannen te ontwerpen, 
na te streven en te herzien.  

Toegepast op het gebied van werk en organisaties, betekent dit dat het doel van occupational 
justice en organisatiebeleid moet liggen in het beschermen en uitbreiden van werkcapabilities of 
vrijheden van elke persoon om hun werkgerelateerde doelen te ontwerpen, na te streven en te 
herzien. Volgens Wilcock en Hocking verwijst ‘occupational justice’ naar billijke of eerlijke kansen 
en middelen "om te doen, zijn, erbij te horen en te worden wat mensen als potentie hebben en de 
afwezigheid van vermijdbare schade". In het verlengde hiervan stelt de CB dat het menselijk 
welzijn – in de meeste modellen gedefinieerd in termen van fysieke en emotionele gezondheid - 
het beste kan worden beoordeeld op basis van de echte vrijheden en praktische mogelijkheden om 
te zijn en te doen wat mensen waarderen in hun dagelijks leven, dus capabilities.  

Het bereiken van capabilities is een verantwoordelijkheid van mensen zelf, maar moet ook mogelijk 
worden gemaakt door de sociale omgeving van mensen. Mensen hebben een aanspraak op 
capabilities, mogelijkheden om functionings te bereiken. Of mensen er daadwerkelijk voor kiezen 
om functionings te realiseren, hangt af van een keuze die mensen in overleg met de (werk) 
omgeving vrij en onbeperkt moeten kunnen maken. 

Capabilities hebben dus betrekking op de mogelijkheden van het individu en de context om 
middelen om te zetten in voor hen waardevolle uitkomsten (functionings). In de CB hebben 
middelen (zoals inkomen en vermogen) alleen betekenis als ze waarderealisatie mogelijk maken. 
Van cruciaal belang zijn daarom conversiefactoren. Dit zijn factoren die van invloed zijn op de 
vraag of mensen in staat zijn en in staat gesteld worden middelen te converteren om te 
bewerkstelligen wat voor hen het belangrijkst is.  

Van der Klink e.a. hebben het model toegepast op arbeid en op duurzame inzetbaarheid vanuit de 
gedachte dat, als men in het werk kan zijn wie men wil zijn en waarde kan toevoegen voor zichzelf 
en de werkomgeving, dit voor de huidige werknemer de kern is van duurzaam inzetbaar zijn. 



STECR Werkwijzer | Arbeidsconflicten versie 7 48 

Figuur 1 Capability Model van duurzame inzetbaarheid (Van der Klink et al., 2016) 

Het bovenstaande model met een drieluik van criteria heeft respectievelijk betrekking op de 
relevantie van de betreffende waarde voor de werknemer, de werkconversiefactoren (dwz factoren 
op de werkplek die mensen in staat stellen middelen om te zetten in werkcapabilities) en de 
persoonlijke conversiefactoren (het vermogen van mensen om middelen of hulpbronnen te 
converteren in capabilities). 

Links in het model is de input afgebeeld: persoonlijke en werkhulpbronnen en middelen die de 
werknemer ter beschikking staan. Het volgende element zijn de conversiefactoren. Om hun doelen 
te bereiken, moeten werknemers niet alleen over inputs kunnen beschikken, ze moeten ook de 
mogelijkheden hebben of krijgen om deze inputs daadwerkelijk te benutten. Centraal in het model 
staat de capability set, de set van realiseerbare mogelijkheden die ontstaan als de hulpbronnen 
worden geconverteerd tot capabilities. Aan de rechterkant van het model wordt het daadwerkelijke 
functioneren van de werknemer afgebeeld, de keuze voor de feitelijke realisatie vanuit zijn/haar 
ruimere capability set.  

Op basis van het werkcapability model zijn door middel van interviews met werkenden zeven 
werkwaarden geïdentificeerd: 
• kennis en vaardigheden gebruiken;
• kennis en vaardigheden ontwikkelen;
• betrokken zijn bij belangrijke beslissingen;
• betekenisvolle werkcontacten met anderen hebben of opbouwen;
• eigen doelen stellen;
• een goed inkomen verdienen;
• een bijdrage leveren aan het creëren van iets waardevols.

Elke werkwaarde wordt bevraagd in een drietal vragen: 
(A) Hoe belangrijk is deze waarde voor u in uw huidige werk?
(B) Biedt uw huidige werk de mogelijkheden om deze waarde te realiseren?
(C) In hoeverre lukt het u dat ook daadwerkelijk te doen?
Als aan deze drie criteria wordt voldaan – en de waarde dus realiseerbaar is – geldt de waarde als
een (werk)capability.

De toepassingen van de capabilitybenadering en verwante benaderingen zoals ‘de onderneming 
van de toekomst’ van de British Academy in werk, zijn een wetenschapsgebied in ontwikkeling. Dat 
betekent dat ‘evidence’ in wetenschappelijke zin in opbouw is (maar wel snel groeiend). 
Voorbeelden zijn er vanuit het arbeid en gezondheids onderzoek; bijvoorbeeld in ziekenhuizen en 
de zorg in het algemeen zijn er toenemend goede ervaringen, die ook wetenschappelijk in kaart 
worden gebracht. 
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Een ander voorbeeld is dat vanuit de HR-praktijk en onderzoek blijkt dat sturen op een waarden-fit 
een beter effect heeft op duurzame inzetbaarheid en preventie van conflicten dan alleen 
contracteren op arbeidsvoorwaarden. 
Ten slotte zijn er voorbeelden uit de uitvoeringspraktijk van de Bijstand / Participatiewet; daar 
bleek een op vertrouwen gebaseerde benadering de relatie tussen ambtenaar en burger maar ook 
tussen ambtenaren onderling aanzienlijk te verbeteren en conflictsituaties werden tot nul terug 
gebracht.  

7.3 Cultuur 

Wat is het belang van “de organisatiecultuur” op het voorkómen, het ontstaan en het afronden van 
een arbeidsconflict?  
Uit gegevens van AVANS+ en CBS komt naar voren dat bij kleinere bedrijven het verzuim veel 
meer ligt in het puur medische: MKB tot 10 werknemers heeft een meerjarig verzuim van 1,8%. 
Hoe meer werknemers, hoe hoger het verzuim. AVANS+ geeft aan dat boven de 2,5% andere 
elementen een rol spelen bij verzuim, zoals cultuur, managementstijl, organisatie, naleven van 
afspraken en dergelijke. Dit wordt weergegeven in het volgende schema. 

Nu is bekend dat bij veel ziekteverzuim niet altijd sprake is van de strakke invulling van het begrip 
“arbeidsongeschiktheid” uit art.7:629 lid 1 BW. Volgens dit artikel is sprake van ongeschiktheid tot 
het verrichten van de bedongen arbeid als er een causaal verband is tussen een medisch 
aantoonbare aandoening en het niet kunnen of niet mogen werken. Uiteraard zien we de definitie 
van “ziekte” ook variëren in encyclopedieën en in de literatuur.  

Uit de CBS-cijfers en de toelichting van AVANS+ blijkt dat veel van het geregistreerde 
ziekteverzuim dus team-/organisatiecultuur gebonden is. Reden om in deze werkwijzer ook 
aandacht te hebben voor cultuur. 

Omschrijving cultuur 
Een definitie van cultuur is: het geheel van ideeën, normen, waarden, gebruiken en 
gedragsmerken die een groep mensen met elkaar delen. 

In de literatuur vinden we verschillende indelingen in soorten cultuur, waarbij vaak vier 
hoofdsoorten worden onderkend. Quinn en Rohrbaugh onderscheiden bijvoorbeeld vier typen: 
mensgerichte, innovatieve, beheersgerichte en resultaatsgerichte culturen. 
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Deze hebben de volgende kenmerken: 
'Mensgerichte' cultuur: 
• Er bestaan gemeenschappelijke waarden en doelstellingen;
• Onderlinge samenhang, het “wij-gevoel”;
• Participatieve instelling: gericht op teamwork, het beste uit elkaar halen;
• Overeenkomsten met de organisatie van een familie;
• Klanten worden als partners beschouwd;
• Regels en procedures zijn ondergeschikt aan het gevoel een team te zijn.

'Innovatieve' cultuur: 
• Deze vorm is ontstaan om te kunnen reageren op snel veranderende omstandigheden;
• Centraal staan innovatie en vernieuwing: ontwikkeling van nieuwe diensten en producten,

voorbereiding op de toekomst;
• Werknemers worden gestimuleerd om creatief en flexibel te zijn;
• De organisatie is flexibel, kan indien nodig snel een nieuwe vorm aannemen;
• Deze cultuur is typerend voor start-ups, softwarebedrijven, energie-innovatiebedrijven,

ruimtevaart e.d.

'Beheergerichte' cultuur: 
• Het centraal staan van procedures en regels;
• De leidinggevenden coördineren en organiseren;
• Langetermijndoelen zijn stabiliteit (in stand houden van de organisatie), efficiëntie en

voorspelbaarheid;
• Deze cultuur komt vaak voor bij overheidsinstellingen.

'Resultaatgerichte' cultuur: 
• De organisatie is extern gericht, op transacties met belanghebbenden (klanten, leveranciers

e.d.);
• De organisatie concurreert met gelijkaardige organisaties;
• Centrale waarden zijn productiviteit, resultaten, winst en taakgerichtheid;
• De externe positionering wordt benadrukt om de concurrentiepositie te versterken;
• Er is een duidelijk doel aanwezig en er wordt gebruikgemaakt van een agressieve strategie;
• Leidinggevenden zijn veeleisend en leggen de nadruk op de marktleider zijn.

Het probleem met cultuurmodellen is dat je er organisaties in het algemeen mee kunt 
karakteriseren, maar zeker ook tekort doet: de kans bestaat dat je er de zaken die echt 
kenmerkend zijn voor een specifieke organisatie mee mist. Er kan ook een mogelijke aanleiding 
(“trigger”) voor conflicten zitten. 

In dit kader verwijzen we ook graag naar een zeer bruikbaar model van Patrick Lencioni over 
sterke en zwakke teams. Dit is een aanvulling op het model van Quinn en Rohrbaugh. 
In dit model wordt helder aangegeven hoe een sterk team in elkaar zit en hoe een zwak team. Het 
model bestaat uit 5 factoren die essentieel zijn voor een goede teamsamenwerking. Dit zijn: 
• gericht op resultaten
• het nemen van verantwoordelijkheid
• sterke betrokkenheid
• het aangaan van constructieve conflicten
• het onderlinge vertrouwen

Het moge helder zijn dat veiligheid en vertrouwen hierbij cruciaal zijn. Op basis van de 
ongeschreven gedragsregels en de stijl van leidinggeven zal de slinger gaan van sterk naar zwak 
en vice versa. Uiteraard zal in een zwak team of een verwaarloosd team de kans op ziekteverzuim 
groter zijn vanuit cultuuroogpunt dan in een sterk team. Uit alle onderzoeken naar betrokkenheid 
en bevlogenheid blijkt dat ziekteverzuim daalt bij sterke betrokkenheid/bevlogenheid (zie het WEB-
model, Bakker, Schaufeli e.a.). 
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7.3.1 Amplitie 

In de huidige arbeidsmarkt wordt naast curatie (verzuimaanpak) en preventie (voorkomen van 
uitval) steeds meer aandacht gevraagd voor Amplitie. Dit begrip is in 2009 door Prof. Dr. Wilmar 
Schaufeli afgeleid van de Latijnse term: Amplio. 

Wat is nu eigenlijk Amplitie: 
Amplitie staat voor “het versterken van het welbevinden en functioneren van werknemers”. 
Amplitie is hiermee een belangrijk en misschien wel het belangrijkste onderdeel van een integrale 
aanpak van Duurzame Inzetbaarheid (DI). Er is vaak veel aandacht binnen DI voor de vormen van 
verzuim (=curatie) en gelukkig besteden meer en meer bedrijven ook aandacht en geld aan 
preventie. Maar nog niet overal is er aandacht voor de huidige goed inzetbare medewerkers, dus 
voor iedereen en niet alleen voor bepaalde doelgroepen, zoals bij curatie en preventie.    

Bij preventie gaat het vaak om activiteiten gericht op specifieke doelgroepen van werknemers: 
rokers, overgang etc.. Preventie kun je ook zien als het geheel van doelbewuste initiatieven die 
anticiperen op mogelijke risicofactoren (= handelen voordat het probleem ontstaat) en ageren 
wanneer eerste signalen zich ontwikkelen en er problematiek aan het ontstaan is. Preventie richt 
zich dus op alle werknemers, zij het dat het vervolg vaak gericht is op medewerkers met de kleur 
Oranje (Stoplicht-model): er speelt iets en daar besteden we aandacht aan. Dat kan een groep 
werknemers zijn maar ook gewoon gericht op een individuele werknemer.  

Bij Amplitie gaat het erom dat werknemers zelf-regie en dus eigen verantwoordelijkheid gaan 
nemen voor hun inzetbaarheid en mobiliteit, hierbij gesteund en gefaciliteerd door (budgetten van) 
de werkgever.  
De werknemer krijgt de mogelijkheden om zelf zijn toekomstige inzetbaarheid te onderzoeken, te 
kiezen voor die ondersteunende instrumenten, inclusief coaching, die helpen bij dat traject en 
waarbij de werkgever facilitair actief is. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat de werknemer door 
deze acties meer bevlogen/betrokken is, effectiever werkt, minder verzuimt, minder fouten maakt 
en waarschijnlijk minder aanleiding ziet om op zoek te gaan naar een andere werkgever. Uit 
onderzoek blijkt dat investeren in amplitie en preventie een ROI (return on investment) van 400% 
oplevert. Ook is de kans op conflicten en daarmee ook verzuim een stuk lager. 
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7.4 Het goede gesprek 

Het goede gesprek kent vele aspecten. Enkele daarvan zijn: 
• Er kunnen geheel verschillende aanleidingen zijn voor het gesprek: een onvrede, een ruzie,

persoonlijke omstandigheden, een nare ervaring (binnen of buiten het werk) e.d. Ga daarom
omzichtig te werk om helder te krijgen wat belangrijke redenen zijn voor een mindere
bevlogenheid of wrijving.

• Er zijn bij het gesprek 3 perspectieven, of niveaus te duiden: inhoud (de eigenlijke inhoud
waarover men wil praten), procedure (de wijze waarop het gesprek wordt aangepakt) en proces
(de manier waarop in het gesprek de relatie wordt vormgegeven). In algemene zin kan je
zeggen dat pas als het proces op gang is gekomen, dat wil zeggen de relatie is gelegd en deze
stevig genoeg is, je naar de inhoud kan gaan. Je kunt dit doen door achtereenvolgend:
1. contact te maken(proces)
2. procedureregels te bespreken: hoe pakken we het aan? en
3. naar de inhoud te gaan en als deze vastloopt terug te gaan naar procedure of proces.

• Indien het om een teamgesprek gaat is het belangrijk om de machtsbalans die in het team
bestaat in de gaten te houden en ook gevoelig te zijn voor de mate van escalatie. Indien de
balans niet kan worden hersteld dan kan mediation uitkomst bieden. Mediation is er op gericht
om betrokkenen in hun proces te begeleiden zodat zij hun situatie beter begrijpen, helderder
denken en communiceren. Dit geldt zowel voor een collectief als in individuele gesprekken.

• Naast respect voor ieders standpunten, belangen en achtergronden ga je in het gesprek vooral
op zoek naar de wederkerigheid. De goede relatie in het gesprek bestaat bij de gratie van vrije
ruimte tussen betrokkenen, dat wil dat men in staat moet zijn om tussen hem en die ander vrije
ruimte te laten bestaan. Dit is ruimte die niet door een van beide partners wordt ingenomen
maar die door beide mag worden gebruikt om anders te zijn dan de ander graag wil dat je bent.
In de vrije ruimte heb je respect voor ‘het andere van de ander’ (Kessels, 2008). Het is een
soort magnetisch veld waardoor zij tot elkaar worden aangetrokken. Zouden A en B te ver bij
elkaar weggaan dan is er geen spanning meer tussen hen omdat het magnetische veld niet
meer werkt. De relatie bloedt dan doodt. Om een relatie te hebben moeten ze dus bij elkaar in
de buurt blijven maar ook weer niet te dicht op elkaar gaan zitten want anders verdwijnt de
ruimte die nodig is om de ander anders te laten zijn dan je graag wilt. Met te weinig vrije ruimte
gaan beide partners zich verstikt voelen. Een goede relatie is daarom afhankelijk van het
vermogen om op elkaar gericht te blijven én om elkaar vrije ruimte te geven.

• Bij bevlogenheid gaat het vaak om de vraag of de wens om de verantwoordelijkheid te
verhelderen of zelfs te vergroten. Dit is gedoemd te mislukken als de werkende niet
ondersteund wordt met initiatieven om de eigen regie te voeren en verder te ontwikkelen. Ook
hiervoor zijn vele methodieken ontwikkeld. Wat steeds belangrijk blijkt, (zie bijvoorbeeld ‘het
werkmodel voor de werkende in control van prof. Nijhuis en Welder, 2009) is de visie van de
werkende zelf op zijn gezondheid, situatie en mogelijkheden en zijn informatie daarover van
anderen centraal te stellen. Dimensies die hierbij een rol kunnen spelen zijn:
- zelfbeschikking (is de werkende in staat om zelf te bepalen wat hij echt wil?), betekenis (is

hij gedreven in het nemen van een beslissing),
- impact (heeft hij het gevoel dat wat hij beslist ook impact op zijn leven heeft);
- competenties (vaardigheden om te analyseren, oplossingen te overwegen en een besluit te

nemen);
- groepsoriëntatie (wat bepaalt: eigen overtuiging of groepsoverweging?);
- positieve identiteit (wat is het eigen zelfbeeld).

• Tevens is goed om na te gaan hoe de werknemer zelf denkt te willen handelen en in het werk te
(blijven) participeren. Realiseer je dat het gesprek vaak ervaren zal worden als een processie
van Echternach: twee stappen vooruit en in het volgende gesprek één stap terug; afspraken
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bleken niet helder of niet uit te voeren, het bleek toch (emotioneel) moeilijker te zijn, er is iets 
tussengekomen enz.  

Natuurlijk speelt openheid, veiligheid en privacy en als er afspraken worden gemaakt moeten die 
worden nagekomen. Deze afspraken zouden het stempel ‘wederkerig adequaat’ moeten kunnen 
dragen. Dat wil zeggen dat de afspraken in een gedeelde verantwoordelijkheid tot stand zijn 
gekomen en dat ze door beide partijen als adequaat voor het vervolg worden beoordeeld.  

Het goede gesprek is eigenlijk een leerpoces dat elke keer weer in elke situatie anders zal zijn. Het 
vraagt om maatwerk en heldere kaders vanuit de context, zoals bepaald in wetgeving, regels in de 
arbeidsorganisatie en voorhandenzijnde faciliteiten. Pas tijdens het goede gesprek wordt vaak 
duidelijk wat de motivatie van de ander (OR, team, werkvloer of individuele werknemer) is. Indien 
te verwachten valt dat het gesprek niet zal slagen is het geen mislukking als een professionele 
gespreksleider met een specifieke deskundigheid (zoals een (bedrijfs)arts, een psycholoog, een 
mediator) wordt ingeschakeld; uiteindelijk telt het resultaat! 

7.5 Het goede gesprek en medezeggenschap ‘nieuwe stijl’ 

Zowel de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) als de Arbeidsomstandighedenwet (Arbo-wet) 
geeft de medezeggenschap (OR en PvT, verder ‘OR’) verregaande beïnvloedingsmogelijkheden in 
het kader van het Arbo- en gezondheidsbeleid in arbeidsorganisaties. Die 
beïnvloedingsmogelijkheden doen zich vooral voor in relatie tot de verplichting van de werkgever 
om zorg te dragen voor de ‘veiligheid en de gezondheid van werknemers inzake alle met de arbeid 
verbonden aspecten. Hij voert daartoe een beleid dat is gericht op zo goed mogelijke 
arbeidsomstandigheden (..)’ Een werkgever behoeft immers de instemming van zijn OR ‘voor elk 
door hem voorgenomen besluit tot vaststelling, wijziging of intrekking van een regeling op het 
gebied van de arbeidsomstandigheden, het ziekteverzuim of het re-integratiebeleid’ (artikel 27,  
lid d WOR). Bij de uitvoering van het arbeidsomstandighedenbeleid werken werkgever en zijn 
werknemers samen (art. 12, lid 1 Arbowet). ‘De werkgever voert (daartoe) overleg met de OR of 
de personeelsvertegenwoordiging (PvT) over aangelegenheden die het arbeidsomstandigheden-
beleid betreffen’ ( artikel 12, lid 2 Arbowet).  

De praktijk is echter niet altijd simpel 
Tot zover de wettelijke kaders. De praktijk is uiteraard weerbarstiger en de rol van medezeggen-
schap op het thema Arbo en gezondheid (inclusief leefstijl en bevlogenheid) is vaak (nog) beperkt. 
Bij middelgrote en grote ondernemingen bijvoorbeeld heeft de OR dergelijke vraagstukken vaak 
uitbesteed aan een commissie van de raad en heeft de bestuurder (namens de werkgever) het tot 
stand brengen en de uitvoering van het beleid gedelegeerd aan één of meerdere functionarissen. 
Deze delegaties zouden kunnen werken als de OR zijn bevoegdheden bij het vaststellen en 
uitvoeren van het beleid ook zou hebben overgedragen aan die commissie en de bestuurder iets 
vergelijkbaars zou doen richting die functionarissen. Dan zou zowel de commissie van de OR als de 
betreffende Arbo-functionarissen zich probleemeigenaar gaan voelen, hetgeen een belangrijke 
voorwaarde lijkt te zijn om tot een gedragen en effectief Arbo- en gezondheidsbeleid in de 
organisatie te komen.  

Een ander voorbeeld is dat bij veel OR-en en bestuurders constructief overleg over Arbo- en 
gezondheidsbeleid maar zelden plaatsvindt. Als het er al is, heeft de OR vaak het gevoel 
geconfronteerd te worden met grote abstracties en volstrekt nieuwe zaken, wat het maken van 
goede afspraken lastig maakt. Veel OR-en geven aan wel vroeg geïnformeerd te zijn maar voelen 
zich niet vroeg betrokken. De bestuurders daarentegen achten vaak de OR wel betrokken, maar 
stellen nogal eens dat de OR niet voldoende capabel is om serieus mee te denken en mee te 
beslissen over zaken als missie, visie of het strategisch personeels-, Arbo- en gezondheidsbeleid.  
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Van vooral verplichtingen voor de werkgever… 
De medezeggenschap, zoals bedoeld in de wet en regelgeving, betreft vooral verplichtingen van de 
werkgever. De zorg voor veiligheid en gezondheid verplicht een werknemer daarnaast ‘om in zijn 
doen en laten op de arbeidsplaats, overeenkomstig zijn opleiding en de door de werkgever gegeven 
instructies, naar vermogen zorg te dragen voor zijn eigen veiligheid en gezondheid en die van de 
andere betrokken personen’ (artikel 11 Arbowet). Echter, zolang de werkenden de (commissie van 
de) OR als hun belangenbehartiger zien voor de totstandkoming en uitvoering van het Arbo- en 
gezondheidsbeleid, zal die verplichting niet leiden tot wat de wetgever beoogt: je als werkende 
verantwoordelijk (probleemeigenaar) voelen voor je eigen veiligheid en gezondheid en die van je 
collega’s, en als gevolg daarvan zelf de behoefte voelen om de regie daarin te willen voeren. 

… naar ook meer verplichtingen voor de werknemer 
Om dat te bewerkstelligen zou de OR zijn bevoegdheden kunnen gebruiken om de bestuurder ertoe 
aan te zetten - bij het ontwikkelen en vaststellen van het beleid en het toezicht op de uitvoering 
daarvan – de werknemers (voor zover relevant voor hun eigen specifieke werkomstandigheden) 
rechtstreeks te betrekken. Dit kan bijvoorbeeld door de instemming met een voorgenomen besluit 
dat moet leiden tot het vaststellen, wijzigen of intrekken van een regeling (als bedoeld in artikel 
27, lid d WOR), te laten afhangen van de mate waarin relevante werknemers daarin aantoonbaar 
en effectief betrokken zijn geweest. Bij de totstandkoming van de RI&E bijvoorbeeld zou de OR zijn 
instemming (met de getoetste RI&E) kunnen laten afhangen van de wijze waarop betrokken 
collega’s hebben bijgedragen aan de ‘inventarisatie en evaluatie van de risico’s die de arbeid voor 
de werknemers met zich brengt’. Of bij het ontwikkelen van een gezondheidsbeleid gericht op 
leefstijl en bevlogenheid. Hierbij kan de OR zijn steun daarvoor afhankelijk maken van de mate dat 
met relevante afdelingen - zoals de kantine voor plannen met gezonde voeding of leidinggevenden 
rond bevlogenheid - en met groepen werkenden gesproken is over wat ze onder leefstijl en 
bevlogenheid verstaan en wat kansrijke initiatieven zijn om hiermee aan de slag te gaan. De OR 
kan natuurlijk ook zelf dergelijke gesprekken organiseren en de uitkomsten inbrengen in het 
overleg met de bestuurder. 

Medezeggenschap nieuwe stijl 
In plaats van dat de OR - als vertegenwoordiger van de werknemers – het werknemersbelang 
tracht te behartigen in het overleg met een bestuurder - wiens belang vaak niet of nauwelijks 
verder strekt dan het voldoen aan de wettelijke verplichtingen - brengt ‘medezeggenschap nieuwe 
stijl’ de collega’s in de positie om zelf zorg te dragen voor hun welzijn, de kaders van bijvoorbeeld 
relevante leefstijlactiviteiten en alles wat daarmee samenhangt. Een dergelijke aanpak, waarbij 
feitelijk het goede gesprek op verschillende niveaus en in samenhang met elkaar wordt gevoerd, 
kent vooral voordelen, namelijk het Arbo- en gezondheidsbeleid: 
1. wordt niet langer gezien als een (wettelijke) verplichting, maar is het gevolg van de overtuiging

dat dit bijdraagt aan het succesvol functioneren en toekomstbestendigheid van de onderneming
en kan bijdragen aan de (duurzame) inzetbaarheid van de werknemers;

2. is daarmee gebaseerd op een gezamenlijk (werkgever en werkenden) gevoeld belang;
3. wordt een vast onderdeel van de normale bedrijfsvoering; is dan ook een vast onderdeel van

het overleg tussen bestuurder en OR, van het werkoverleg en kan worden meegenomen in de
individuele gesprekken;

4. zal leiden tot het tijdig signaleren en aanpakken van problemen, met bijvoorbeeld als gevolg dat
het verzuim zal afnemen en de tevredenheid over de werkomstandigheden zal toenemen.
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8. Arbeidsmediation
8.1 Wat is arbeidsmediation

Arbeidsmediation is een professionele vorm van bemiddeling in een (arbeidsconflict) in een 
vertrouwelijke setting onder begeleiding van een onafhankelijke arbeidsmediator. Werkgever en 
werknemer, en collega’s of teams onderling kunnen met behulp van mediation een arbeids(conflict) 
met elkaar oplossen. Deelnemers aan een mediationgesprek denken en werken allen zelf actief 
mee over de gespreksonderwerpen en houden hiermee regie en grip op het resultaat. 

De arbeidsmediator velt geen inhoudelijk oordeel zoals een rechter of arbiter, maar begeleidt de 
betrokkenen in de communicatie naar een oplossing die voor alle partijen acceptabel is. De 
mediator blijft te allen tijde onafhankelijk en neutraal. Hooguit geeft hij het aan als een oplossing 
(juridisch) haken en ogen heeft. Indien het voor het resultaat zinvol is, kan hij voorstellen om een 
deskundige in te schakelen. Op deze wijze kunnen partijen goed overdacht naar een gezamenlijke 
oplossing toewerken. Als overeenstemming bereikt wordt, kunnen de resultaten in de vorm van 
schriftelijke afspraken worden vastgelegd en ondertekend (vaststellingsovereenkomst).  

8.2 Wanneer arbeidsmediation inzetten 

Mediation kan zowel in het begin van een conflict worden ingezet, als partijen nog on-speaking-
terms zijn maar samen niet tot een oplossing komen, als wanneer het conflict geëscaleerd is. 
Mediation wordt helaas veelal pas ingezet als het conflict een ernstige escalatiefase bereikt heeft 
en meedere pogingen om het probleem op te lossen mislukt zijn. Het wordt dan als een ‘zware’ en 
juridisch verplichte ‘laatste kans interventie’ ingezet. Dit beeld is mede ontstaan vanwege het 
officiële karakter, het tekenen van een mediationovereenkomst en het zou een lang en duur traject 
zijn. Dit is jammer, want door de inzet van een mediator, die een onafhankelijke rol en aandacht 
voor de (machts)balans heeft, wordt een veilige sfeer gecreëerd voor partijen zodat een goede 
start van de communicatie kan plaatsvinden. Inzet van mediation vóór totale escalatie maakt 
minder gesprekken noodzakelijk, waardoor de kosten beperkt blijven. Vaak al na 1 of 2 gesprekken 
kunnen partijen bijv. ervoor kiezen de gesprekken zonder mediator voort te zetten en de mediator 
op de achtergrond te informeren over de stand van zaken. In veel situaties helpt dat al om samen 
de communicatie op een goede wijze voort te zetten. Lukt het partijen alsnog niet, dan wordt de 
mediator gevraagd om weer zijn rol als proces- en gespreksbegeleider te hervatten.   

Het (erg) laat en als laatste kans inzetten van mediation kan een succesvolle oplossing juist 
belemmeren en beperkt de mogelijkheden om er samen uit te komen. Soms is hierdoor de 
beëindiging van de arbeidsovereenkomst of geen overeenstemming over een oplossing het 
resultaat.  

8.3 Arbeidsmediation, een 2e lijnsvoorziening 

Als een arbeidsconflict ontstaat, is de beste eerste stap te proberen onderling tot een oplossing te 
komen. Lukt dit niet dan zijn er vaak binnen een organisatie disciplines zoals HR of 
bedrijfsmaatschappelijkwerk die kunnen adviseren of een drie-gesprek kunnen organiseren waarbij 
zij als gespreksbegeleider optreden. Is dit niet mogelijk of werkt dit niet, dan is het inschakelen 
van een arbeidsmediator een logische volgende stap. In de praktijk wordt arbeidsmediation in elke 
fase van een conflict ingezet. Partijen worden dan begeleid bij het herstellen van de communicatie 
en de relatie en wanneer herstel niet meer lukt, naar een andere, door partijen gedragen 
oplossing.  

Arbeidsmediation kan zinvol zijn in bijvoorbeeld de volgende situaties: 
• er is nog geen of geëscaleerd ‘conflict’ maar een ongewenste arbeidssituatie;
• het conflict speelt al enige tijd en pogingen om er samen of met (eventueel) hulp van derden uit

te komen, zijn mislukt;
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• er zijn anderen, bijvoorbeeld collega’s of juristen, bij het conflict betrokken;
• het conflict is geëscaleerd of escalatie dreigt;
• door het conflict zal de duur van de arbeidsongeschiktheid toenemen;
• het conflict is ontstaan door pesten of naar aanleiding van (seksuele) intimidatie;
• partijen willen spreken over een beëindiging van de arbeidsovereenkomst.

8.4 Arbeidsmediation bij ziekte en conflict 

Indien sprake is van een ziekmelding, wordt mediation vaak ingezet op advies van een bedrijfsarts. 
De bedrijfsarts gaat er dan vanuit dat de gezondheid van de werknemer het toelaat dat wordt 
gestart met mediationgesprekken. De mediator is verantwoordelijk voor het mediationproces. Veel 
arbeidsmediations starten met een separaat vertrouwelijk voorgesprek met betrokkenen. Dit wordt 
door partijen vaak als drempelverlagend gewaardeerd. 

8.5 De specifieke deskundigheid van de arbeidsmediator 

Een mediator is een professional die is opgeleid en gespecialiseerd in het voeren van gesprekken 
vanuit een neutrale, objectieve rol. Hij zorgt voor een veilige omgeving en een goede 
machtsbalans. Niet elke mediator is een arbeidsmediator. Van belang is daarom dat vooraf wordt 
nagegaan op welk gebied de mediator ervaring heeft en of deze gekwalificeerd is.  

Een arbeidsmediator heeft kennis van het arbeidsrecht, de verschillende soorten arbeidsgeschillen 
en de achtergronden van conflicten binnen organisaties. Hij heeft specifieke deskundigheid om in 
de dynamiek van conflictueuze arbeidssituaties, met meerdere partijen, de gesprekken adequaat te 
voeren en betrokkenen te begeleiden naar een gewenst resultaat.   

Met een mediator die ingeschreven is in bijvoorbeeld het register van de MfN of gecertificeerd is 
door de ADR, kan men uitgaan van een mediator die vakbekwaam is en zich houdt aan 
onpartijdigheid, onafhankelijkheid en integriteit aangezien hij hierop objectief getoetst wordt. De 
geregistreerde arbeidsmediator valt onder klacht- en tuchtrecht. 

8.6 De keuze voor een arbeidsmediator 

Een voorwaarde voor arbeidsmediation is dat alle betrokkenen zich moeten kunnen vinden in de 
keuze van de mediator. Zonder vertrouwen in de mediator is een mediation namelijk gedoemd te 
mislukken. Veelal komt mediation tot stand na advies van een professional zoals een bedrijfsarts, 
casemanager, HR-adviseur en stelt de werkgever de mediator voor. Dat wordt door een werknemer 
dan soms niet ervaren als neutraal. De kenniskring raadt aan dat alle partijen betrokken worden bij 
de keuze van de mediator en dat zorgvuldig afgesproken wordt hoe deze keuze tot stand komt.  

In sommige organisaties wordt gebruik gemaakt van een ‘interne mediator’. Het voordeel van een 
interne mediator is dat deze de organisatie kent. Het nadeel is dat een interne mediator niet altijd 
als neutraal kan worden gezien. In dat geval zal de interne mediator extra aandacht moeten 
besteden aan de aspecten onpartijdigheid en vertrouwen. Lukt het de interne mediator niet het 
vertrouwen te winnen dan is een externe mediator een betere keuze.  

8.7 Resultaten van arbeidsmediation 

Het beste resultaat van een mediationtraject is een oplossing waarmee beide partijen tevreden 
zijn. Soms is dat het puur herstellen van de communicatie en arbeidsrelatie, het werken aan begrip 
voor elkaar en een aanvang maken om elkaar weer te vertrouwen. In situaties waarbij sprake is 
van ziekte en re-integratie kunnen re-integratiebevorderende afspraken gemaakt worden richting 
de eigen functie of een andere functie. Als het een teamconflict betreft, kan de samenwerking weer 
worden hersteld en verbeterd of wordt een andere oplossing gekozen. En indien er geen 
samenwerking meer mogelijk is, kan gezamenlijk worden besloten dat het beter is om uit elkaar te 
gaan.  
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Een mediation is niet alleen geslaagd als een gezamenlijke oplossing is bereikt, maar ook als men 
verder is gekomen in het oplossingsproces. Soms worden deelafspraken gemaakt en wordt 
afgesproken een deel van het conflict op een andere wijze op te lossen via bijvoorbeeld een 
financiële, juridische, medische of andere wijze. Alleen wanneer het niet lukt om met mediation tot 
een gezamenlijk gewenst eindresultaat te komen, wordt de mediation zonder overeenstemming 
beëindigd. 

8.8 Geheimhouding, vertrouwelijkheid en kosten 

Het borgen van de geheimhouding en vertrouwelijkheid wordt geregeld door het ondertekenen van 
een mediationovereenkomst door alle deelnemers aan de mediation. In deze 
mediationovereenkomst zijn de spelregels opgenomen waar partijen zich aan moeten houden. Ook 
afspraken over de kosten maken onderdeel uit van de mediationovereenkomst. In de meeste 
gevallen zal de werkgever of een verzekeraar de kosten van een mediation-interventie deels of 
volledig vergoeden. Dit wordt in overleg met beide partijen afgesproken. 

8.9 Vrijwilligheid 

In Nederland geldt op dit moment geen wettelijke verplichting voor het deelnemen aan 
arbeidsmediation. In de mediationovereenkomst die bij aanvang dient te worden ondertekend, 
staat dat de deelname aan de mediation op vrijwillige basis plaatsvindt. In sommige situaties wordt 
dat niet zo ervaren. Zo kan een werknemer zich onder druk gezet voelen wanneer mediation als 
interventie wordt geadviseerd door een bedrijfsarts, arbeidsdeskundige of andere professional 
(bijvoorbeeld in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter als sprake is van 
arbeidsongeschiktheid). Het doel van dit advies is dat partijen actief aan een oplossing gaan 
werken. Belangrijk hierbij is dat het hier om een advies gaat waarvan dus kan worden afgeweken. 
Bereiken partijen op een andere wijze, binnen een redelijke termijn een oplossing, dan is dat ook 
goed (bijvoorbeeld een goed gesprek met elkaar voeren in bijzijn van een andere professional). 
Lukt het niet om tot een oplossing te komen dan is het wenselijk om alsnog voor arbeidsmediation 
te kiezen. Partijen kunnen zelf bepalen of zij hiermee akkoord gaan. Doen zij dat niet of wil één 
partij het niet, dan staat het ze vrij om een ander, alternatief voorstel voor een oplossingsrichting 
te doen. Het gaat erom dat partijen hun verantwoordelijkheid pakken en zich ervan bewust zijn dat 
het zonder adequate reden niet opvolgen van het interventieadvies consequenties kan hebben. Een 
rechter of het UWV kan hierover oordelen en tot de conclusie komen dat (één van de) partijen niet 
voldoende gedaan heeft om tot een oplossing te komen.  

Pas als beide partijen bereid zijn om een conflict door middel van arbeidsmediation op te lossen, 
kan een traject worden opgestart. De arbeidsmediator zal vooraf en tijdens het mediationtraject de 
bereidheid voor deze wijze van oplossen van partijen toetsen. Als een van de partijen tijdens het 
traject wil stoppen dan is dat mogelijk en zal altijd een neutrale beëindiging plaatsvinden. Dat wil 
zeggen dat nooit bekend wordt gemaakt door wie of waarom de mediation is gestaakt.  

8.10 Mediationclausule en conflictprotocol  

In arbeidsovereenkomsten of arbeidsconflictprotocollen wordt soms opgenomen dat als een 
arbeidsgeschil ontstaat, eerst wordt onderzocht of mediation een oplossing kan bieden voordat een 
juridische procedure wordt gestart.  
Als voor een organisatie een arbeidsconflictprotocol wordt ontwikkeld, is het zinvol om hierin op te 
nemen wanneer en op welke wijze een arbeidsmediator wordt ingeschakeld opdat hierover geen 
onduidelijkheid ontstaat.  
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DEEL III: Bijlagen 



STECR Werkwijzer | Arbeidsconflicten versie 7 60 



STECR Werkwijzer | Arbeidsconflicten versie 7 61 

9. Actoren bij arbeidsconflicten

Er zijn veel actoren functioneel betrokken bij een arbeidsconflict. Dat kan (zonder volledigheid na 
te streven) zo schematisch in kaart worden gebracht: 

9.1 De rol van actoren nader toegelicht 

Rol werkgever/leidinggevende 
• is verantwoordelijk bij inzetbaarheid en verzuim, dus ook bij een arbeidsconflict met verzuim.

De werkgever blijft eindverantwoordelijk voor de arbeidsverzuimaanpak en heeft een gelijke
verantwoordelijkheid als de werknemer bij het oplossen van het arbeidsconflict. Hierbij heeft de
werkgever in geval van arbeidsongeschiktheid de wettelijke verplichting ten aanzien van het
bieden van (ander)passend werk e.d.;

• kan zich bij de aanpak laten ondersteunen/begeleiden door een interne/externe deskundige
partij: casemanager, verzuimbegeleider, bedrijfsmaatschappelijk werker of een arbodienst. In
dit laatste geval wordt niet alleen de bedrijfsarts bedoeld maar kan gedacht worden aan een
bedrijfsmaatschappelijk werker of een arbeids- en organisatieadviseur;

• dient een preventiemedewerker te benoemen.

Rol werknemer 
• verricht de bedongen arbeid en is actief bij het bevorderen van de eigen inzetbaarheid;
• werkt mee aan het oplossen van een eventueel arbeidsconflict waarbij hij een gelijke

verantwoordelijkheid heeft als de werkgever;
• is medeverantwoordelijk voor de eigen werkhervatting binnen de verzuimaanpak;
• heeft een aantal wettelijke verplichtingen, zoals aanvaarden van passend werk.

Rol bedrijfsarts (zonder ziekmelding) 
• ondersteunt de werkgever bij het opstellen van beleid ter preventie van conflicten;
• voert op verzoek van de werknemer een arbeidsomstandighedenspreekuur uit;



STECR Werkwijzer | Arbeidsconflicten versie 7 62 

• beoordeelt of sprake is van een conflictsituatie conform de definitie van de STECR werkwijzer;
• beoordeelt het type conflict en de fase waarin het conflict zich bevindt conform de NVAB richtlijn

‘Conflicten in de werksituatie’;
• beoordeelt de conflictmanagementstijl, zo mogelijk van beide partijen, conform de NVAB

richtlijn ‘Conflicten in de werksituatie’;
• beoordeelt de draagkracht en het oplossend vermogen van de werknemer;
• beoordeelt of een interventieperiode moet worden geadviseerd als geen sprake is van

arbeidsongeschiktheid;
• adviseert zo nodig aan de werknemer hoe de draagkracht kan worden versterkt en het

oplossend vermogen kan worden vergroot;
• verwijst daarvoor zo nodig ter ondersteuning naar de andere genoemde actoren en/of de

huisarts;
• overlegt zo nodig, mits er toestemming is van de werknemer, met de werkgever;
• adviseert zo mogelijk, mits er toestemming is van de werknemer, de werkgever over mogelijke

oplossingsrichtingen;
• beoordeelt of sprake is van een beroepsziekte;
• adviseert verder in het kader van en conform deze werkwijzer arbeidsconflicten.

Rol bedrijfsarts (na ziekmelding) 
Na een ziekmelding heeft de bedrijfsarts een rol vergelijkbaar met hierboven beschreven. Waar 
hierboven gesproken wordt over noodzakelijke toestemming van de werknemer, is dat na een 
ziekmelding niet meer nodig. 

Daarnaast: 
• geeft hij een oordeel over de vraag of sprake is van arbeidsongeschiktheid wegens ziekte of

gebrek in relatie tot de bedongen arbeid;
• beoordeelt hij de mogelijkheden van aangepast of passend werk;
• beoordeelt hij de draagkracht en het oplossend vermogen van de werknemer en in het bijzonder

of werknemer in staat is om het gesprek over het arbeidsconflict te voeren.

De bedrijfsarts kan onderdelen van zijn taken uitbesteden aan de professional onder taakdelegatie 
conform de richtlijn taakdelegatie.  

In dat geval is de rol van de professional onder taakdelegatie: 
• inventariserend, hij verzamelt gegegevens, maar interpreteert zelfstandig geen medische

informatie;
• verwijzend voor de arbeidsongeschiktheidsvraag of interventies naar de bedrijfsarts (kan indien

daar afspraken over gemaakt zijn na overleg met de bedrijfsarts over interventies adviseren).

Rol huisarts 
• begeleidt de werknemer bij medische en psychische klachten en vervult ook een preventieve

taak (suikerziekte, hart en vaatziekten, astma, copd);
• onderzoekt zo nodig bij de anamnese of de klachten een relatie hebben met werkproblematiek;
• informeert met toestemming van de werknemer de bedrijfsarts gevraagd en ongevraagd over

de medische klachten in relatie tot het werk;
• adviseert werknemer in gesprek te gaan met de werkgever of bedrijfsarts als sprake is van een

(dreigend) arbeidsconflict;
• is terughoudend in uitspraken in de richting van de werknemer over diens eventuele

arbeidsongeschiktheid.

Rol HR-/P&O-adviseur 
• adviseert de werkgever en de werknemer op het gebied van arbeidsrechtelijke en

-voorwaardelijke aspecten binnen de arbeidsrelatie en op het gebied van inzetbaarheid,
arbeidsverzuim en arbeidsomstandigheden;
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• adviseert de werkgever in het kader van arbeidsconflicten bij de toepassing van deze
werkwijzer;

• kan optreden als casemanager (zie hieronder);
• begeleidt de werknemer en de werkgever in ontslagzaken en mogelijk naar een

uitkeringssituatie;
• ondersteunt de werknemer eventueel bij het aanvragen van uitkeringen bij het UWV;
• signaleert risico’s en adviseert werkgever, in de rol van preventiemedewerker, over het

voorkómen van arbeidsconflicten.

Rol casemanager 
• adviseert de werkgever en de werknemer bij een arbeidsconflict over het toepassen van deze

werkwijzer;
• begeleidt verzuimgevallen; volgt en begeleidt individuele gevallen en rapporteert hierover;
• bewaakt als adviseur de naleving van de regelgeving en voorschriften met betrekking tot

verzuim en eventueel een arbeidsconflict;
• zet werkhervattingstrajecten in gang, coördineert het terugkeerproces, maakt rapportages en

koppelt de acties naar de werkgever terug;
• communiceert met de werkgever, de werknemer, ingezette providers en eventueel UWV,

verzekeraar/volmacht binnen de kaders van de AVG;
• initieert en regisseert de begeleiding naar werk binnen en buiten de eigen onderneming (indien

noodzakelijk);
• adviseert de werkgever, de werknemer en overige betrokkenen over arbeidsverzuim en

werkhervatting.

Rol bedrijfsmaatschappelijk werker 
• richt zich op psychosociale problematiek die het dagelijkse functioneren van de werknemer

beïnvloedt;
• bemiddelt eventueel bij een conflict wanneer er voldoende draagvlak is bij beide partijen. Deze

interventie is niet meer mogelijk wanneer de werknemer en/of de werkgever zich juridisch laten
bijstaan;

• ondersteunt de werkgever/organisatie vanuit een adviserende en signalerende rol omtrent
belastende werkomstandigheden en organisatiecultuur die tot een conflict kunnen leiden;

• kan in het kader van preventie worden ingezet voor het geven van voorlichting over
conflicthantering en het voeren van een goed gesprek etc.

Rol arbeidsmediator 
• treedt op als een neutrale bemiddelaar voor alle betrokken partijen;
• draagt er zorg voor dat partijen deugdelijk geïnformeerd worden over de bij het conflict

relevante regelgeving;
• creëert een veilige omgeving voor betrokken partijen;
• herstelt en bestendigt een constructieve communicatie tussen partijen;
• faciliteert c.q. begeleidt op een neutrale wijze oplossingsgerichte, vertrouwelijke

bemiddelingsgesprekken;
• bewaakt de voortgang van een oplossingsgericht proces;
• begeleidt de bemiddelingsgesprekken naar een door beide partijen geaccepteerd resultaat;
• legt bij een geslaagde bemiddeling afspraken vast in een overeenkomst die bij

overeenstemming wordt ondertekend door betrokken partijen en waaraan betrokken partijen
zijn te houden;

• Bij een niet geslaagde bemiddeling wordt altijd middels een neutraal beëindigingsbericht van de
arbeidsmediator de mediation afgesloten.

Rol advocaat (als probleemoplosser) 
• ondersteunt werkgever en/of werknemer bij het oplossen van het conflict;
• draagt er zorg voor dat partijen deugdelijk geïnformeerd worden over de bij het conflict

relevante regelgeving;
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• draagt voorstellen aan ter bespreking en oplossing door een onafhankelijke derde in de
organisatie, bijvoorbeeld:
- een HR-medewerker, OR-lid, bedrijfsmaatschappelijk werker of arbeidsdeskundige;
- een geïnstitutionaliseerde derde in de organisatie, bijvoorbeeld een vertrouwenspersoon of

ombudsman;
- een geïnstitutionaliseerde interne klachtenfunctionaris, of
- een externe, professioneel getrainde conflictbemiddelaar, bijvoorbeeld een mediator of

arbeids- en organisatiepsycholoog.

Rol arbeidsdeskundige 
• heeft een rol bij het adviseren over duurzame inzetbaarheid. Werknemer en werkgever kunnen

over duurzame inzetbaarheid een verschillende visie hebben, de belangen zijn veelal anders en
dit kan tot ongewenste arbeidsverhoudingen leiden. De inzet van een arbeidsdeskundige kan
een preventieve werking hebben ter voorkoming van verzuim en/of conflicten;

• adviseert over re-integratie in passend werk tijdens arbeidsongeschiktheid, schept helderheid
over de mogelijkheden ten aanzien van werkhervatting in passend werk en de rechten en
plichten in het kader van arbeidsongeschiktheidswetgeving (de Wet Verbetering Poortwachter,
WIA, IVA, UWV-richtlijnen). Maakt daarbij alle knelpunten die er zijn bespreekbaar.

Rol (interne of externe) vertrouwenspersoon 
• hoort het verhaal van de melder aan;
• ondersteunt de melder bij het zoeken naar oplossingen;
• ondersteunt de melder bij het indienen van een officiële klacht;
• betracht geheimhouding;
• zijn rol is nadrukkelijk niet het zelf optreden als gespreksleider.



STECR Werkwijzer | Arbeidsconflicten versie 7 65 

10. Juridisch kader

10.1 Arbowetgeving 

Artikel 3 lid 2 van de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) bepaalt dat de werkgever beleid moet 
voeren ter voorkoming of indien dat niet mogelijk is, beperking, van psychosociale arbeidsbelasting 
(PSA). Verder bevat artikel 3 van de Arbowet een aantal algemene uitgangspunten waarmee de 
werkgever rekening moet houden bij het ontwikkelen van PSA-beleid:  
• Het werk moet zodanig worden georganiseerd dat het geen nadelige invloed heeft op de

gezondheid van werknemers (lid 1 onder a);
• Gevaren moeten bij de bron worden aangepakt (lid 1 onder b);
• Er moet rekening worden gehouden met de persoonlijke eigenschappen van werknemers (art.

3.1.c).
Het PSA-beleid moet deel uitmaken van het arbeidsomstandighedenbeleid dat periodiek moet 
worden geëvalueerd naar aanleiding van ervaringen van werknemers en moet worden bijgesteld 
(art. 4 lid 4 Arbowet).  

Conform artikel 5 van de Arbowet moet de werkgever de PSA-risico’s meenemen in de risico-
inventarisatie en -evaluatie (RI&E) en een plan van aanpak opstellen om PSA te voorkomen of te 
beperken. 

In de vernieuwde Arbowet staat preventie nog meer centraal. Zo moet de bedrijfsarts de 
werkgever adviseren over het toepassen van preventieve maatregelen voor gezond en veilig 
werken van de werknemers. 

10.1.1 Open spreekuur 

Op grond van de Arbowet moet de werkgever ervoor zorgen dat de werknemer de bedrijfsarts kan 
bezoeken als hij vragen heeft over zijn gezondheid in relatie tot het werk, ook als de werknemer 
nog niet verzuimt of klachten heeft. Dit kan bijvoorbeeld via een open spreekuur. Iedere 
werknemer heeft dus het recht om zonder toestemming van de werkgever de bedrijfsarts te 
bezoeken. Dit heeft als doel klachten en verzuim te voorkomen. Binnen de organisatie moet 
duidelijk zijn hoe een werknemer de bedrijfsarts kan benaderen. 

10.1.2 Vrije toegang werkvloer 

Daarnaast moet de bedrijfsarts ook iedere werkplek kunnen bezoeken om zo het bedrijf beter te 
leren kennen. Dit geeft de bedrijfsarts goed inzicht in de arbeidsomstandigheden en de belasting in 
het werk. 

10.1.3 Second opinion 

Voorts heeft de werknemer op grond van art. 14, lid 1 onder g van de Arbeidsomstandighedenwet 
in samenhang met art. 2.14.d Arbobesluit recht op een second opinion. Dit is het recht van een 
werknemer om een andere bedrijfsarts te raadplegen als hij twijfelt over het advies van de 
bedrijfsarts. Alleen een werknemer kan een second opinion aanvragen. De bedrijfsarts mag dit 
verzoek niet weigeren, tenzij hiervoor zwaarwegende argumenten zijn. Deze moet hij dan ook 
motiveren. De bedrijfsarts verwijst de werknemer door naar een andere bedrijfsarts, niet 
werkzaam bij dezelfde organisatie als de bedrijfsarts. In veel gevallen kan de werknemer kiezen uit 
een bepaalde lijst.  
De second opinion arts moet een eigen advies geven, en geen reactie op het advies van de eerste 
bedrijfsarts. Dit advies wordt met de werknemer besproken en met zijn toestemming doorgestuurd 
naar de verwijzende bedrijfsarts. Deze pakt de begeleiding verder op en zal gemotiveerd aangeven 
bij de werknemer in hoeverre hij het advies overneemt in zijn eigen advisering. De eerste 
bedrijfsarts blijft in principe de begeleidende arts. 
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10.2 Ziekte en re-integratie 

10.2.1 Algemeen 

De werkgever en de werknemer zijn over en weer verplicht al het redelijkerwijs mogelijke te doen 
niet alleen om een zieke werknemer te re-integreren, maar ook meer algemeen ervoor te zorgen 
dat een werknemer die te maken krijgt met een arbeidsconflict zo snel mogelijk weer goed kan 
functioneren. Hun rechten en verplichtingen zijn deels geregeld in het Burgerlijk Wetboek (BW) en 
deels in andere wetgeving zoals de WIA. Wanneer de werkgever en/of de werknemer in het geval 
van arbeidsongeschiktheid naar het oordeel van het UWV onvoldoende re-integratie-inspanningen 
heeft verricht, kan dat voor respectievelijk de werkgever of de werknemer serieuze financiële 
consequenties hebben bij voorbeeld in de vorm van een loonsanctie door het UWV. 

10.2.2 De zieke werknemer 

Wanneer een werknemer wegens ziekte uitvalt, geldt het regime van de Wet Verbetering 
Poortwachter, geconcentreerd in de artikelen 7:629 BW (loonbetalingsverplichting werkgever), 
7:658a BW (Re-integratieverplichtingen werkgever) en 7:660a BW (Re-integratieverplichtingen 
werknemer). Art. 7:629 bespreekt de situatie waarin de werknemer verhinderd is wegens ziekte 
zijn werk ten volle (voor 100%) uit te voeren. Veel werknemers zijn ziek in de zin dat zij aan een 
kwaal leiden, maar dat betekent nog niet dat zij hun werk niet kunnen doen. In veel gevallen is de 
werknemer tijdens de behandeling niet arbeidsongeschikt, bij voorbeeld doordat hij door gebruik 
van medicatie zijn werk kan blijven doen. 

Zo lang de werknemer zijn eigen werk nog niet voor 100% heeft hervat, blijft hij wegens ziekte 
geheel verhinderd de bedongen arbeid te verrichten. Maar als hij feitelijk zijn taken weer geheel 
vervult, is hij niet langer wegens ziekte verhinderd de bedongen werkzaamheden te verrichten 
(ook al is hij in medische zin nog ‘ziek’) en zodra hij dit 28 dagen heeft volgehouden, zal bij een 
volgende uitval wegens ziekte weer een nieuwe periode van 104 weken aanbreken.  

Beslissend is de feitelijke situatie op een bepaald moment en niet of de werkhervatting duurzaam 
is. Daarom is het onjuist een werknemer die zijn oorspronkelijke werk weer geheel uitvoert, nog 
enige tijd voor een gering percentage als arbeidsongeschikt aan te merken om te bezien of de 
werkhervatting duurzaam is. Het systeem van art. 7:629 BW is dichotoom: de werknemer is ofwel 
100% arbeidsongeschikt ofwel 0% arbeidsongeschikt. Dat neemt niet weg dat werkgevers in 
verzuimsystemen aan de door de (100%) zieke werknemer feitelijk verrichte werkzaamheden een 
bepaalde loonwaarde kunnen toekennen in de vorm van een percentage van het zonder 
arbeidsongeschiktheid van de werknemer verschuldigde loon, maar dat staat geheel los van de 
rechtspositie van de werknemer. Het werk dat de werknemer tijdens een periode van 
arbeidsongeschiktheid doet, geldt als passende arbeid. Dat kan in de vorm van het uitvoeren van 
een gedeelte van zijn eigen taken of het uitvoeren van zijn taken gedurende een minder aantal 
uren dan overeengekomen. Maar het kan ook in de vorm van ander aangepast werk, al dan niet in 
een minder aantal uren.  

In het kader van de Wet Verbetering Poortwachter staat centraal dat werkgever en werknemer 
samen verantwoordelijk zijn voor de re-integratie van een zieke werknemer. Daarbij zijn zij in de 
basis aangewezen op de door de bedrijfsarts bij dreigend langdurig verzuim (uiterlijk 6 weken) op 
te stellen probleemanalyse die de basis vormt voor afspraken tussen partijen in de vorm van een 
plan van aanpak. Dat plan van aanpak bevat ook het beoogde einddoel van de re-integratie. De 
wetgever heeft in dat opzicht een drie of zes stappenplan voor ogen. Het mooiste zou zijn dat de 
werknemer uiteindelijk hervat in zijn eigen werk, of, mocht dat niet haalbaar zijn, in een zo groot 
mogelijk aantal uren en/of taken. De volgende stap is passende arbeid, ook weer zo mogelijk voor 
het oorspronkelijke aantal uren. Zodra voorzienbaar is dat deze opties niet haalbaar zijn, zal het 
einddoel van de re-integratie hervatting in het tweede spoor zijn (bij een andere werkgever).   
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In de probleemanalyse zal de bedrijfsarts dus allereerst aangeven of zijns inziens het einddoel van 
de re-integratie volledige hervatting in eigen werk te verwachten valt. Maar mocht dat op het 
eerste gezicht niet – in ieder geval niet op korte termijn - haalbaar lijken, dan zal de 
probleemanalyse andere manieren suggereren waarop de werknemer, al dan niet tijdelijk, weer 
aan het arbeidsproces kan deelnemen. In veel gevallen zal een opbouwschema worden 
geadviseerd. 

Het plan van aanpak is op twee manieren essentieel. In de eerste plaats gaat het om een afspraak 
die partijen met elkaar maken met het oog op de volgens hen optimale re-integratie van de 
werknemer. Die afspraak kan afwijken van wat de bedrijfsarts op het gebied van re-
integratiemogelijkheden adviseert, zeker wanneer ook de werkgever meent dat wat de bedrijfsarts 
voorstelt, voor de werknemer te hoog gegrepen is. In de tweede plaats gaat het plan van aanpak 
door ondertekening daarvan door beide partijen deel uit maken van de arbeidsovereenkomst, zodat 
werkgever en werknemer over en weer elkaar op nakoming van de afspraken kunnen aanspreken. 
Zowel werkgever als werknemer kunnen een deskundigenoordeel aanvragen bij het UWV. De 
werknemer kan ook een second opinion vragen bij een andere bedrijfsarts. 

Het komt wel voor dat een plan van aanpak niet tot stand komt. Als de werknemer dwarsligt, kan 
de werkgever de loonbetaling stopzetten. Doet de werkgever dit niet, dan dreigt aan het eind van 
de rit (na 104 weken) een loonsanctie van het UWV. De rechtspraak is in die zin heel duidelijk dat 
de werknemer in ieder geval mee zal moeten werken aan een gesprek wanneer de werkgever dat 
van hem verlangt. Slechts in uitzonderingsgevallen, wanneer daarvoor volgens de bedrijfsarts 
zwaarwichtige medische redenen zijn, kan worden aanvaard dat de werknemer niet met zijn 
werkgever in gesprek kan gaan, al dan niet met bijstand van een vertrouwenspersoon of 
gemachtigde. 

10.2.3 De zieke werknemer die stelt ook een arbeidsconflict te hebben 

Het gaat om gevallen waarin de werknemer weliswaar rept van een arbeidsconflict, maar de 
bedrijfsarts na onderzoek tot de conclusie komt dat wel degelijk sprake is van 
arbeidsongeschiktheid en het arbeidsconflict hoogstens van secundaire betekenis is en dat eerst 
alle aandacht moet worden gericht op herstel van de medische beperkingen van de werknemer. 
Vaak is kenmerkend voor deze situatie dat de klachten al ruim voor de ziekmelding bestonden. In 
een heteroanamnese – dat wil zeggen een anamnese door een ander dan de werknemer zelf – kan 
de werkgever of leidinggevende bevestigen dat er eerder sprake was van een verandering in 
gedrag en prestaties van betrokkene. De Richtlijn Psychische problemen van de NVAB biedt een 
goed overzicht van de diagnostiek en begeleiding van werknemers met psychische klachten. Mocht 
de aanpak van de problemen niet effectief blijken, dan is de kans groot dat alsnog een serieus te 
nemen arbeidsconflict ontstaat en geswitcht moet worden naar de categorie arbeidsongeschiktheid 
met arbeidsconflict.  

10.2.4 Arbeidsconflict na ziekmelding zonder arbeidsongeschiktheid 

Soms is een werkgever ervan overtuigd dat een werknemer niet arbeidsongeschikt is, hoewel hij 
zich wel ziek meldt. Werkgevers weigeren in een dergelijke situatie nog wel eens een ziekmelding 
te doen bij de arbodienst(verlener). Het advies in dergelijke situaties luidt dat de werkgever de 
ziekmelding in beraad neemt en het vermoeden van misbruik/gebruik van de ziekmelding eerst 
met de werknemer bespreekt. Wanneer de werknemer bij zijn ziekmelding blijft, kan de werkgever 
hem opdragen naar de bedrijfsarts te gaan. De werknemer kan ook op eigen initiatief naar de 
bedrijfsarts gaan. Het is dan aan de bedrijfsarts om te bepalen in hoeverre de werknemer 
beperkingen heeft waardoor hij de bedongen arbeid niet kan verrichten. Op basis van het advies 
van de bedrijfsarts kan de werkgever besluiten om de ziekmelding te accepteren of af te wijzen. Zo 
komt de ziekmelding toch bij de bedrijfsarts terecht. Dit maakt het mogelijk dat de bedrijfsarts een 
oordeel en advies geeft over de situatie waarop de werknemer ook recht heeft.  
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Luidt het oordeel van de bedrijfsarts dat de werknemer niet door ziekte of gebrek 
arbeidsongeschikt is, is de werknemer van mening dat hij arbeidsongeschikt is en neemt de 
werkgever het oordeel van de bedrijfsarts over, dan kan een deskundigenoordeel van het UWV 
uitkomst bieden.  

Ook kan de werknemer een second opinion vragen bij een andere bedrijfsarts(zie 10.1.3). Hoewel 
bedrijfsartsen soms vinden dat een second opinion op grond van de Arbeidsomstandighedenwet 
niet kan gaan over de vraag of de werknemer arbeidsgeschikt is, is die opvatting in strijd met de 
wet.  De wet geeft de werknemer ongeclausuleerd het recht een andere bedrijfsarts te raadplegen 
ongeacht waarover hij twijfelt.  

Ook weigert het UWV (overigens ten onrechte) wel eens een deskundigenoordeel uit te brengen als 
de werknemer niet eerst een second opinion op grond van de Arbeidsomstandighedenwet heeft 
aangevraagd. In ieder agen, wat een tijdsbesparing kan opleveren. 

Wanneer de bedrijfsarts na onderzoek tot de conclusie komt dat de werknemer geen beperkingen 
in medische zin heeft, maar de werknemer aangeeft dat hij in een arbeidsconflict verkeert, dan kan 
hij het niet bij deze constatering laten, maar zal hij – al was het maar om in de toekomst 
ziekteverzuim te voorkomen – een voorstel moeten doen om de arbeidsrelatie weer op de rails te 
krijgen.  

Sommigen menen dat dit niet op de weg van de bedrijfsarts ligt. Die opvatting berust op een te 
beperkte lezing van de artikelen 13 en 14 van de Arbeidsomstandighedenwet; weliswaar wordt in 
artikel 14 in het bijzonder gesproken over werknemers die door ziekte niet in staat zijn hun arbeid 
te verrichten, maar de bedrijfsarts heeft in gevallen als deze (ook) een taak op het gebied van 
preventie als bedoeld in artikel 13 van de Arbeidsomstandighedenwet. Bovendien ontleent de 
bedrijfsarts zijn bevoegdheid om (niet alleen de werkgever, maar ook) de werknemer te adviseren 
aan artikel 3.4 van het Professioneel Statuut van de Bedrijfsarts (NVAB 2003). Het gaat hier om de 
zorgplicht van de bedrijfsarts.  

De bedrijfsarts kan moeilijk een interventieplan voorstellen na alleen maar een gesprek met de 
werknemer. Dit zou afdoen aan de waarde van het advies. De werkwijzer beoogt dat de 
bedrijfsarts commitment krijgt van de werkgever voor het te geven advies.  

In veel gevallen zal op het eerste oog een goed gesprek uitkomst kunnen bieden. In andere 
gevallen zal de bedrijfsarts, nadat hij met werkgever en werknemer contact heeft gehad, tot de 
conclusie komen dat het minder eenvoudig lijkt te liggen. In uitzonderingsgevallen kan hij dan een 
interventieperiode inlassen met als doel om tot bemiddeling of mediation te komen. Zo’n advies 
kan ook na de wetswijziging van 1 januari 2020 - waarbij de bewijslast voor de oorzaak van het 
niet-werken door de werknemer is gewijzigd (zie 10.5) -  arbeidsrechtelijke implicaties hebben met 
betrekking tot de loondoorbetalingsverplichting van de werkgever op grond van artikel 7:628 BW. 
Het is van belang afspraken over deze situatie vast te leggen in een arbeidsconflictenprotocol. 

10.3 Van arbeidsconflict tot ontslag 

Ondanks de in deze werkwijzer aan werkgever en werknemer aangereikte tools kan het zo zijn dat 
een arbeidsconflict niet anders kan worden opgelost dan door de arbeidsovereenkomst te 
beëindigen. In de praktijk sluiten werkgevers en werknemers dan vaak een vaststellings- of 
beëindigingsovereenkomst. Dat heeft de wetgever ook beoogd met het invoeren van de vaste 
transitievergoeding waardoor onderhandelingen over de vergoeding in een kader zijn geplaatst. 

In sommige gevallen komen partijen er samen niet uit. In dat geval kunnen partijen (meestal de 
werkgever maar soms ook de werknemer) de kantonrechter vragen de arbeidsovereenkomst te 
ontbinden. De werkgever is daarbij gebonden aan de in art. 7:669, derde lid BW omschreven 
ontslaggronden. Ook de werknemer kan zelf ontbinding van de arbeidsovereenkomst vragen 
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(eventueel ook in de vorm van een tegenverzoek doen), maar dat is alleen zinvol bij ernstige 
verwijtbaarheid aan de kant van de werkgever. Een ontbindingsverzoek op grond van een 
verstoorde arbeidsverhouding biedt voor de werkgever in vergelijking met de andere 
ontslaggronden die de wet noemt een redelijke kans van slagen, al blijkt de kantonrechter in de 
praktijk toch in tientallen procenten van alle verzoeken van de werkgever op die grond ontbinding 
van de arbeidsovereenkomst af te wijzen.   

In de praktijk wordt door de rechter in ieder geval betekenis toegekend aan de vraag of mediation 
heeft plaatsgevonden. Dat is namelijk een van de mogelijkheden die tot oplossing van een 
arbeidsconflict kan leiden en die mogelijkheid mag de werkgever niet onbenut laten. De term ‘exit-
mediation’ is daarbij een valkuil voor werkgevers en mediators. Mediation opent in beginsel alle 
mogelijke manieren waarop werkgever en werknemer tot overeenstemming kunnen komen. De 
kenniskring beveelt werkgever en werknemer aan in een niet te laat stadium van de ontwikkeling 
van een arbeidsconflict een (arbeids)mediator in te schakelen. 

De Hoge Raad heeft in 2018 geoordeeld dat voor een ontbinding vanwege een verstoorde 
arbeidsverhouding, de zogenaamde g-grond, niet is vereist dat sprake is van enige verwijtbaarheid 
aan de zijde van de werknemer. De omstandigheid dat de werkgever van het ontstaan of 
voortbestaan van de verstoring in de arbeidsverhouding een verwijt kan worden gemaakt, staat op 
zichzelf evenmin aan ontbinding op de g-grond in de weg. Bij de beoordeling of sprake is van de g-
grond, kan de mate waarin de verstoorde arbeidsverhouding aan een partij (of aan beide partijen) 
verwijtbaar is, wel gewicht in de schaal leggen, maar die omstandigheid behoeft op zichzelf niet 
doorslaggevend te zijn. 

Daarnaast heeft de Hoge Raad geoordeeld dat de rechter in elke kwestie zal moeten onderzoeken 
of, uitgaande van de feiten en omstandigheden die – zo nodig na bewijslevering – zijn komen vast 
te staan, in redelijkheid kan worden geoordeeld dat sprake is van een onherstelbaar verstoorde 
arbeidsverhouding. (ECLI:NL:HR:2018:220) 

De lagere rechtspraak met betrekking tot ontbindingsverzoeken op grond van een verstoorde 
arbeidsrelatie laat zien dat de kantonrechter - veel meer dan voor 1 juli 2015 het geval was - de 
ontwikkeling van een arbeidsconflict beschrijft met citaten uit brieven en e-mailwisselingen en 
daaraan ook gevolgen verbindt voor de schrijvers, ook als die een partij vertegenwoordigen. 
In veel gevallen is afscheid van elkaar nemen uiteindelijk de minst slechte oplossing. Het is aan 
degenen die de werkgever en de werknemer bijstaan conflicten te dejuridiseren en 
demedicaliseren, en – mocht ontslag aan de orde komen – te beseffen dat een 
ontbindingsprocedure per definitie geen gelopen race is. 

10.4 De loonbetalingsverplichting van de werkgever ten aanzien van een niet-
arbeidsongeschikte werknemer 

Niet alleen de eerste, maar ook alle volgende versies van de werkwijzer hebben ingezet op 
demedicalisering en dejuridisering. In het kader van demedicalisering is steeds aanbevolen 
begrippen als ‘situatieve arbeidsongeschiktheid’ en ‘situationele arbeidsongeschiktheid’ te 
vermijden vanwege de medische en juridische connotatie van die begrippen.  

Desalniettemin heeft de Hoge Raad zich in 2008 uitgesproken over ‘situatieve arbeidsongeschikt-
heid’, hetgeen evenwel verklaarbaar is omdat het conflict waar het in die zaak om ging, speelde in 
2002 en het vermijden van de term ‘situatieve arbeidsongeschiktheid’ toen nog geen gemeengoed 
was. Wel dient thans reeds vermeld te worden dat de Hoge Raad in zijn definitie het begrip 
duidelijk plaatst buiten artikel 7:629 BW, omdat partijen het erover eens waren dat van ziekte 
geen sprake was. Een en ander laat onverlet dat de kenniskring nog steeds adviseert begrippen als 
‘situatieve arbeidsongeschiktheid’ te vermijden. 
De keerzijde van demedicalisering is dat de rechtspraktijk wordt geconfronteerd met de juridische 
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vraag of de werkgever tijdens verzuim van de werknemer gehouden is loon door te betalen op 
grond van ofwel artikel 7:628 BW ofwel artikel 7:629 BW.  

De Hoge Raad heeft in 2008 in het arrest Mak/SGBO geoordeeld hoe de 
loondoorbetalingsverplichting in die situatie moet worden bepaald. De Hoge Raad gaat ervan uit 
dat in gevallen van ‘situatieve arbeidsongeschiktheid’, waarbij medische beperkingen (nog) niet 
aan de orde zijn, artikel 7:628 BW de toe te passen toetsingsnorm is. De Hoge Raad zei hier in 
2008 in het arrest Mak/SGBO (HR 27 juni 2008, ECLI:NL:HR:2008:BC 7669, JAR 2008/188)het 
volgende over:  

In een geval als het onderhavige, waarin sprake is van een verstoorde arbeidsverhouding, kan 
zich de situatie voordoen dat de werknemer zich op grond van (dreigende) psychische of 
lichamelijke klachten niet in staat acht tot het verrichten van zijn werkzaamheden, hoewel ten 
aanzien van de arbeidsgeschiktheid geen medische beperkingen van psychische of fysieke aard 
kunnen worden vastgesteld, zodat van arbeidsongeschiktheid ten gevolge van ziekte in de zin 
van artikel 7:629 BW geen sprake is. Dit geval wordt wel aangeduid als ‘situatieve 
arbeidsongeschiktheid’ en de vraag doet zich voor in hoeverre in zo’n geval gezegd kan worden 
dat de werknemer zijn werkzaamheden niet heeft verricht door een oorzaak die in redelijkheid 
voor rekening van de werkgever behoort te komen, als bedoeld in artikel 7:628 lid 1 BW. 

De werknemer, zoals Mak, die zich erop beroept dat hij als gevolg van de hiervoor bedoelde 
‘situatieve arbeidsongeschiktheid’ zijn werkzaamheden niet heeft verricht en over de betrokken 
periode doorbetaling van zijn loon vordert, zal feiten en omstandigheden moeten stellen en zo 
nodig aannemelijk moeten maken dat die tot het oordeel kunnen leiden dat in die periode de 
arbeidsomstandigheden, door een oorzaak die in redelijkheid voor rekening van de werkgever 
behoort te komen, voor hem zodanig waren dat, met het oog op de (dreiging van) psychische of 
lichamelijke klachten, van hem redelijkerwijs niet kon worden gevergd dat hij zijn 
werkzaamheden zou verrichten. Hierbij verdient aantekening dat de werknemer in een zodanig 
geval van ‘situatieve arbeidsongeschiktheid’ in beginsel gehouden is alle medewerking te 
verlenen aan inspanningen die erop gericht zijn de oorzaken daarvan weg te nemen. De 
werknemer behoudt dan ingevolge artikel 7:628 BW zijn recht op loon, en ‘werkweigering’ kan 
dan geen ontslaggrond vormen. 

Kort samengevat zal de niet zieke werknemer die in verband met een arbeidsconflict van het 
werk wegblijft, aan de volgende voorwaarden moeten voldoen wil hij aanspraak kunnen maken 
op behoud van zijn salaris op grond van artikel 7:628 BW: 
• de arbeidsomstandigheden zijn zodanig dat, met het oog op de (dreiging van) psychische of

lichamelijke klachten, redelijkerwijs niet van hem kan worden gevergd het werk te
hervatten;

• die situatie ligt in de risicosfeer van de werkgever;
• de werknemer geeft alle medewerking aan inspanningen van zijn werkgever, verricht om de

oorzaak van die situatie weg te nemen.

Art. 7:628 BW is met ingang van 1 januari 2020 gewijzigd. Hoewel de wetgever ervan uit is gegaan 
dat de rechter de criteria van Mak/SGBO kon blijven toepassen, lijkt dit moeilijk te rijmen met de 
met de wetswijziging beoogde wijziging in de bewijslastverdeling. Art. 7:628,lid 1 luidt thans: ‘De 
werkgever is verplicht het naar tijdruimte vastgestelde loon te voldoen indien de werknemer de 
overeengekomen arbeid geheel of gedeeltelijk niet heeft verricht, tenzij het geheel of gedeeltelijk 
niet verrichten van de overeengekomen arbeid in redelijkheid voor rekening van de werknemer 
behoort te komen’. Dit betekent dat de bewijslast dat het verzuim aan de werknemer moet worden 
toegerekend nu bij de werkgever is komen te liggen. In geval van een arbeidsconflict zal de 
werkgever dan moeten stellen en zo nodig bewijzen dat voor de werknemer geen beletsel bestond 
‘gewoon’ te komen werken. Daarbij zal hij het verhaal van de werknemer waarom dat niet van hem 
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gevergd kon worden, moeten weerleggen. Hoewel strikt genomen de bedrijfsarts bij het geven van 
een advies tot een interventieperiode in zekere mate een arbeidsrechtelijk advies geeft, behoeft hij 
bij de huidige stand van de wetgeving daarin minder terughoudend te zijn dan onder de 
civielrechtelijke wetgeving van voor 1 januari 2020. 

10.5 Omgaan met adviezen van behandelend artsen 

Bij veel partijen leeft een misvatting over de status van adviezen van behandelend artsen (in 
situaties waar een conflict speelt, is dit meestal een huisarts). Gezien hun beperkte kennis over 
belasting en belastbaarheid en over het arbeidsrecht, is het belangrijk dat deze artsen zich 
onthouden van adviezen over (arbeids)belastbaarheid van hun patiënten, zeker van adviezen die 
verstrekkende arbeidsrechtelijke gevolgen kunnen hebben. Zo wordt nog wel eens geadviseerd om 
voorlopig geen contact met de werkgever te hebben. Het is duidelijk dat die benadering 
contraproductief is en uiteindelijk ook in het nadeel is van de werknemer. De bedrijfsarts is in staat 
het verhaal van meer kanten te horen en kan op basis daarvan een gefundeerd advies geven. Waar 
nodig kan een huisarts met de bedrijfsarts overleggen, of de werknemer naar de arbodienst-
verlener verwijzen. Ook voor behandelend specialisten geldt dat zij zich moeten beperken tot hun 
competentie en zich moeten onthouden van de beoordeling van werkhervattingsmogelijkheden.  
In de praktijk wordt het vertrouwen van de werknemer in de bedrijfsarts er niet beter op wanneer 
de behandelend sector een afwijkend advies geeft. Het is aan de bedrijfsarts daar professioneel 
mee om te gaan. 

De KNMG heeft in haar richtlijn opgenomen dat een behandelend arts zich onthoudt van het 
afgeven van een verklaring over een eigen patiënt;  zie § 7.8 van de Richtlijn inzake het omgaan 
met medische gegevens, april 2021). Een ‘verklaring’ is alles wat meer omvat dan een diagnose, 
een behandelplan en (eventueel) een prognose.  

Medische tuchtcolleges hebben bij herhaling artsen een maatregel opgelegd wegens overtreding 
van deze beleidsregels en ook de civiele rechter heeft afgekeurd dat een medisch specialist een 
verklaring afgeeft over een zaak waarin hij niet over de juiste competentie beschikt. 
Het is niet voor niets dat bedrijfs- en verzekeringsartsen een vierjarige specialisatie volgen op het 
snijvlak van arbeid en gezondheid en dat daaraan een wettelijk beschermde specialistentitel is 
gekoppeld. Bovendien is in de wet- en regelgeving over arbeidsverzuim en arbeidsongeschiktheid 
alleen plaats ingeruimd voor bedrijfs- en verzekeringsartsen als deskundigen op dat gebied.  

10.6 Termijnen bij advisering (ziekte met arbeidsconflict) 

Volgens de Regeling procesgang eerste en tweede ziektejaar moet de werkgever vanaf de 
ziekmelding, behoudens gemotiveerde afwijking, tijdig, bij voorkeur binnen één week de melding 
doorgeven aan de bedrijfsarts en/of de arbodienst.  

De bedrijfsarts moet dan bepalen of een risico bestaat op ‘langdurig’ ziekteverzuim. Grofweg komt 
dit neer op verzuim dat naar verwachting zes weken of langer zal duren. Is dit het geval, dan dient 
de bedrijfsarts in beginsel uiterlijk voor afloop van die zes weken, maar liefst (veel) eerder, een 
‘probleemanalyse’ op te stellen, al dan niet met behulp van het bekende maar wettelijk niet 
verplichte UWV-formulier. De nadruk ligt op ‘uiterlijk’. De regeling merkt hierover terecht het 
volgende op: “Als regel geldt dus dat het oordeel binnen zes weken na de eerste ziektedag 
gegeven dient te worden, maar als de aard van het verzuim daartoe aanleiding geeft (waarbij 
bijvoorbeeld te denken valt aan psychische klachten), zal het veelal aangewezen zijn om de 
analyse en het advies op een eerder moment op te stellen.”  

Het opstellen van een probleemanalyse is een verplichting van de bedrijfsarts die voortvloeit uit de 
regeling en is dus niet afhankelijk van een verzoek van de werkgever. De kenniskring beveelt 
daarom aan om in geval van een arbeidsconflict de probleemanalyse en het advies zo snel mogelijk 
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na de ziekmelding op te stellen, zo mogelijk binnen één à twee weken. Het advies zal meestal ook 
een voorstel met betrekking tot een plan van aanpak in de zin van artikel 7:658a BW bevatten. 
Daarnaast dient tegelijkertijd een interventieplan gemaakt te worden voor de oplossing van het 
arbeidsconflict. Omwille van de snelheid zou dit in het plan van aanpak kunnen worden 
geïntegreerd. Kern van de zaak is dat de werkgever en de werknemer een planmatige aanpak van 
de problemen afspreken, waarbij de oplossing van het ene probleem niet afhankelijk wordt gesteld 
van de oplossing van het andere probleem.  

10.7 Deskundigenoordeel 

Naast de onder 10.1.3  beschreven mogelijkheid voor de werknemer om een second opinion van 
een andere bedrijfsarts te vragen, bestaat de mogelijkheid van het vragen van een 
deskundigenoordeel aan het UWV. Destijds werd dit deskundigenoordeel door de wetgever ook 
‘second opinion’ genoemd. Sinds de introductie van de second opinion door een andere bedrijfsarts 
per 1 juli 2017 moeten die twee instrumenten van elkaar worden onderscheiden. 

Een deskundigenoordeel kan in ieder stadium van het verzuim worden aangevraagd bij het UWV 
door zowel de werkgever als de werknemer. De werkgever of de werknemer kunnen hiermee een 
oordeel van het UWV vragen over verschillende aspecten van het verzuim waaronder het advies 
van de bedrijfsarts.  

De wet (art. 32 SUWI) kent de volgende varianten: 
• een oordeel over het bestaan van ongeschiktheid tot werken, wanneer er een geschil is over het

recht op doorbetaling van loon (zie art. 7:629a BW);
• een oordeel over de nakoming door de werknemer van zijn re-integratieverplichtingen;
• een oordeel over de aanwezigheid van passende arbeid (art. 7:658b BW);
• een oordeel over de vraag of de werkgever voldoende en geschikte re-integratie-inspanningen

heeft verricht;
• een oordeel over de vraag of frequent verzuim behoort te leiden tot beëindiging van de

arbeidsovereenkomst.

Voor deze werkwijzer is in het bijzonder het eerste oordeel van belang. In de regel dient de 
werknemer, wanneer hij een loonvordering tegen zijn werkgever instelt op grond van artikel 7:629 
BW, bij de dagvaarding een deskundigenoordeel over te leggen. In uitzonderingssituaties kan de 
rechter oordelen dat dit niet van de werknemer kan worden gevergd, bijvoorbeeld omdat het UWV 
geen deskundigenoordeel kan of wil uitbrengen. Een second opinion van een andere bedrijfsarts 
voldoet hoe dan ook niet aan de wettelijke eis.  

Wanneer de bedrijfsarts oordeelt dat de werknemer wegens ziekte de bedongen arbeid niet kan 
verrichten en de werkgever zich niet aan dit advies wil conformeren, kan de werkgever een 
deskundigenoordeel aanvragen. De werknemer is niet verplicht daaraan mee te werken (art. 32a 
lid 1 SUWI). Andersom kan de werknemer het niet eens zijn met het standpunt van de bedrijfsarts 
dat hij niet ziek is. Dan kan de werknemer een deskundigenoordeel aanvragen.  

Het UWV geeft in een deskundigenoordeel alleen een oordeel over het verleden. In een 
deskundigenoordeel kan geen advies gevraagd worden over welke activiteiten moeten worden 
ingezet. 

10.8 Privacybescherming 

De ‘Abrona’-zaak en de beleidsregels ‘de zieke werknemer’ (23 februari 2016, publicatie 29 april 
2016, Stcrt. 2016, 21703) van de Autoriteit Persoonsgegevens (hierna: AP) hebben aanleiding 
gegeven tot discussie over de vraag hoe de werkgever dient om te gaan met gezondheidsgegevens 
van zijn zieke werknemer.  
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Op grond van artikel 9 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming is het de werkgever 
niet toegestaan ‘gezondheidsgegevens’ van de zieke werknemer te verwerken. Het begrip 
gezondheidsgegeven is een ruim begrip, namelijk ‘het omvat niet alleen de gegevens die een arts 
bij een medisch onderzoek of medische behandeling verwerkt, maar álle gegevens die de 
lichamelijke of geestelijke gezondheid van een persoon betreffen.’ (Beleidsregels, pag. 10).  

In algemene zin geldt dat de werkgever niet mag vragen naar de gezondheid van de werknemer. 
Hij mag die gegevens dan ook niet verwerken. Dat is óók niet toegestaan als de werknemer de 
informatie uit zichzelf geeft.  

Soms kan het toch noodzakelijk zijn dat de werkgever gezondheidsgegevens (bijvoorbeeld 
epilepsie) verwerkt die door de werknemer vrijwillig zijn verstrekt. Om de gegevens rechtmatig te 
mogen verwerken moet sprake zijn van noodzakelijkheid.  

Deze eis van ‘noodzakelijkheid’ is onderverdeeld in twee criteria, namelijk: 
• de eis van proportionaliteit en
• de eis van subsidiariteit.

Het proportionaliteitsbeginsel houdt in dat de inbreuk op de belangen van de bij de verwerking van 
persoonsgegevens betrokkene, niet onevenredig is in verhouding tot het met de verwerking te 
dienen doel.  

Het subsidiariteitsbeginsel houdt in dat het doel waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt 
in redelijkheid niet op een andere, voor de betrokkene minder nadelige wijze kan worden bereikt 
(Beleidsregels pag. 11).  

Het gaat dus om zeer bijzondere situaties. De AP noemt in dit geval een voorbeeld van een 
werknemer die lijdt aan een bepaalde aandoening (bijvoorbeeld ernstige epilepsie) waarbij in geval 
van nood de werkgever of directe collega’s moeten weten hoe zij moeten handelen (beleidsregels 
pag. 22). Gezondheidsgegevens bespreken en verwerken met het oog op een gezondheids-
bevorderende leefstijl valt hier dus niet onder.  

Voorts moet sprake zijn van een rechtmatige toestemming van de werknemer de gegevens te 
verwerken. Aan het toestemmingsvereiste wordt (pas) voldaan als sprake is van: 
1. Uitdrukkelijke én specifieke toestemming van de werknemer;
2. Expliciete en vrije wilsuiting van de werknemer;
3. ‘Informed consent’; de werkgever dient de werknemer volledig en begrijpelijk te informeren

over de gevolgen van de gegevensverstrekking.

De AP stelt zich op het standpunt dat niet snel toestemming van de werknemer kan worden 
aangenomen. Deze stellingname komt voort uit de juridische vaststelling dat de 
arbeidsovereenkomst in essentie wordt beheerst door de gezagsverhouding tussen werkgever en 
werknemer en dus het risico bestaat dat toestemming gedwongen, althans niet uit vrije wil, was 
uitgesproken (Beleidsregels pag. 11).  

De kenniskring meent dat dit standpunt door de AP te strikt wordt ingevuld, omdat de dagelijkse 
praktijk hier haaks op staat. ‘Niet snel’ wil niet zeggen: ‘nooit of bijna nooit’. En zelfs het Hof van 
Justitie in Luxemburg oordeelt dat werknemers vrijelijk kunnen instemmen met kwesties als bij 
voorbeeld het overschrijden van een wettelijk minimum van hun arbeidstijden (HvJEU 5 oktober 
2004 in de zaken Pfeiffer e.a.). Ook kan een werknemer tijdens het bestaan van de 
arbeidsovereenkomst instemmen met een concurrentiebeding. Volgens mr. Q. Kroes (De botte bijl 
van het privacytoezicht, NJB 2021/2886) raakt het gegevensbeschermingsrecht, zoals ingevuld 
door de AP, hiermee losgezongen van de opvattingen zoals die in de rest van ons rechtssysteem 
bestaan. De kenniskring erkent dat een werknemer (met uitzondering van wanneer de bedrijfsarts 
handelt in kader van de context van art. 7.:629 BW) een blokkeringsrecht heeft om de bedrijfsarts 
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te beletten gegevens te delen met de werkgever. De kenniskring stelt zich echter op het standpunt 
dat de werknemer die het in zijn eigen belang acht dat de bedrijfsarts bepaalde gezondheidsgege-
vens met de werkgever deelt, geacht mag worden daartoe vrijelijk toestemming te hebben 
gegeven. Deze toestemming moet vastgelegd zijn in het medisch dossier.  
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11. Verantwoording

11.1 Ontstaan Werkwijzer 

De eerste kenniskring werd in 2001 gevormd door een groep Arboprofessionals die een jaar lang 
werkte aan de totstandkoming van de eerste versie van de Werkwijzer Arbeidsconflicten. Toen de 
eerste conceptversie – met inbreng van elf externe deskundigen – gereed was, organiseerde de 
kenniskring twee commentaarrondes. De eerste was voor een twintigtal deskundigen die uit hoofde 
van hun beroep of organisatie veel met arbeidsconflicten te maken hebben, dan wel indirect 
geconfronteerd worden met de manier waarop arbodiensten met arbeidsconflicten omgaan. Aan de 
tweede commentaarronde namen veertig arboprofessionals deel. Vervolgens werd de werkwijzer 
bijgesteld op basis van de commentaarrondes.  

Versies 2, 3, 4, 5 en 6 

De werkwijzer werd door de oorspronkelijke kenniskring aangepast op basis van indrukken, 
ervaringen, lezingen en trainingen. Dit leidde tot versie 2, waarin het juridisch kader werd herzien, 
het hoofdstuk Preventie werd aangevuld met een onderdeel over preventieve feedback, en de 
werkwijzer werd aangepast aan de Wet Verbetering Poortwachter.  

Vanaf april 2004 kwam de kenniskring in een nieuwe samenstelling bijeen om knelpunten in de 
(toepassing van) de tweede versie van de werkwijzer te bespreken. Op basis daarvan werden 
wijzigingsvoorstellen gedaan, waar opnieuw op werd gereageerd. Uiteindelijk is de aangepaste 
werkwijzer voorgelegd aan externe referenten. Omdat de belangrijkste veranderingen het juridisch 
kader en mediation betroffen, werd ervoor gekozen met name referenten met expertise op dat 
gebied in te schakelen. De door de referenten voorgestelde aanpassingen zijn tenslotte weer door 
de leden van de kenniskring getoetst. Zodoende kwam versie 3 tot stand. Belangrijke 
veranderingen waren het toevoegen van een hoofdstuk over mediation en het aanpassen van het 
juridisch kader van conflicten.  

In 2005 verscheen een nieuwe werkwijzer (versie 4), maar deze bracht geen inhoudelijke 
wijzigingen. De inhoud werd door vormgeving meer toegankelijk geordend.  

In 2010 werd wederom een nieuwe werkwijzer (versie 5) opgeleverd. In deze versie werd 
benadrukt dat het beperken van arbeidsverzuim en bevorderen van snelle, verantwoorde en 
duurzame re-integratie gewenst is. Ook werd beklemtoond dat een conflictsituatie snel moet 
worden opgelost in plaats van de situatie te laten ‘medicaliseren’.  

In de werkwijzer werden de begrippen ‘zelfwerkzaamheid’ en ‘eigen verantwoordelijkheid’ van de 
conflicterende partijen geaccentueerd. Voorts besteedde de werkwijzer gerichte aandacht aan de 
‘dubbelrol’ van de bedrijfsarts, enerzijds als medische beoordelaar en anderzijds als adviseur. De 
werkwijzer bevatte verder een uitgebreid juridisch kader met daarbij een analyse van onder andere 
het ‘ziektebegrip’, het begrip ‘arbeidsongeschiktheid’, alsmede de implicaties van het arrest 
Mak/SGBO (HR 27 juni 2008 LJN: BC 7669, JAR 2008/188). 

Tot slot werd het begrip ‘interventieperiode’ ingevoerd, nadat de vorige werkwijzers spraken over 
‘time-outperiode’ (versie 1, 2 en 3) en ‘afkoelingsperiode’ (versie 4). Dit om te benadrukken dat 
werkgever en werknemer in plaats van afstand te nemen in elk geval het gesprek moeten aangaan 
en daarmee adequate stappen zetten in het oplossen van het conflict.  

In versie 6 heeft de kenniskring de rol van de bedrijfsarts na een ziekmelding centraal gesteld en 
een stroomschema geïntroduceerd waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen drie situaties: de 
bedrijfsarts constateert arbeidsongeschiktheid, de bedrijfsarts constateert dat ook sprake is van 
een arbeidsconflict en de situatie waarin de bedrijfsarts geen arbeidsongeschiktheid aanneemt 
maar wel een arbeidsconflict vaststelt.  
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De zesde versie van de werkwijzer stuitte op kritiek van de NVAB. In onderling overleg is dat 
verschil van mening opgelost door een gezamenlijke verklaring van de NVAB en STECR. 

11.2 Totstandkoming versie 7 

In 2019 was het tijd te onderzoeken of de werkwijzer nog the state of the art weergaf. Ook had de 
NVAB in de tweede helft van 2019 de richtlijn ‘Conflicten in de werksituatie’ gepubliceerd. Met het 
oog daarop heeft STECR medio 2019 een deels nieuwe kenniskring geformeerd. Naast een aantal 
bij versie 6 betrokkenen werden van verschillende disciplines anderen bereid gevonden aan 
actualisering van versie 6 mee te werken.  

De eerste bijeenkomst van de kenniskring vond plaats op 11 november 2019.  De kenniskring 
concludeerde dat niet volstaan kon worden met actualisering van versie 6, maar dat in het 
bijzonder de ontwikkelingen op het gebied van preventie een plaats dienen te krijgen in de 
werkwijzer. Naast actualisering van versie 6 is in deze versie uitgebreid aandacht besteed aan 
preventie van arbeidsconflicten zonder af te doen aan de ervaringen die de afgelopen jaren zijn 
opgedaan met versie 6 van de werkwijzer. 

De tweede bijeenkomst vond plaats op 17 februari 2020. In die bijeenkomst werd gekozen voor 
handhaving van de definitie van het begrip arbeidsconflict. Aandacht werd gevraagd voor het 
beheersbaar maken van arbeidsconflicten en het voorkomen daarvan op organisatieniveau. 

Covid 19 verhinderde dat eerder dan op 21 juli 2020 een bijeenkomst kon plaats vinden. In die 
bijeenkomst werd brede waardering uitgesproken voor de tekstbijdragen die door verschillende 
leden van de kenniskring waren opgesteld. Ook in deze bijeenkomst werd aandacht gevraagd voor 
digitale toegankelijkheid van de werkwijzer bij voorbeeld via een app. STECR heeft besloten de 
focus vooralsnog te richten op een fysieke werkwijzer. 

De op 24 november 2020 voorgenomen bijeenkomst kon in verband met Covid 19 geen doorgang 
vinden. Aan de kenniskring is een concepttekst voorgelegd op basis van de bijdragen die 
verschillende leden van de kenniskring hebben opgesteld en delen van versie 6 die in versie 7 
behouden zouden kunnen worden. Die tekst is aan alle leden voor schriftelijk commentaar 
voorgelegd. 

De verschillende reacties van leden van de kenniskring zijn verwerkt in een volgend concept, 
waarin ook teksten uit versie 6 zijn geactualiseerd.  

Dit concept is op 30 juni 2021 besproken tijdens bijeenkomsten van artsen en juristen, waarna de 
op diverse onderdelen aangepaste tekst is besproken in fysieke bijeenkomsten van de kenniskring 
op 13 oktober en 1 november 2021. 

De in december 2021 ingevoerde lockdown verhinderde dat een fysieke expertmeeting kon 
plaatsvinden. In plaats daarvan hebben in januari 2022 drie zoommeetings plaatsgevonden 
waaraan 31 experts met leden van de kenniskring hebben deelgenomen. Daarnaast hebben vijf 
experts schriftelijk commentaar ingebracht.  

De resultaten van een en ander zijn besproken in een zoommeeting van de kenniskring op 10 
februari 2022. Daarna is de definitieve tekst van de werkwijzer vastgesteld. 
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11.3 Samenstelling kenniskring 

De volgende deskundigen werkten mee aan deze werkwijzer: 
Ron Ansem, bedrijfsarts 
Annelies van den Beukel-Crielaard, casemanager 
Dirk Jan Buijs, oud-kantonrechter, voorzitter 
Yvonne Cernohorsky-Brands, verzekeringsarts, beleidsadviseur UWV 
Hans Dam, bedrijfsarts 
Jim Faas, verzekeringsarts 
Dianne Gellekink, HR professional 
Jeanette Hemke, bedrijfsarts 
Heidi Kanakis, arbeidsdeskundige, directeur STECR 
Jacques van der Klink, psycholoog, bedrijfsarts, emeritus hoogleraar 
Ben Lindeman, oud-beleidsadviseur UWV 
Joyce Neijenhuis, bedrijfsmaatschappelijk werker 
Frans van den Nieuwenhof, bedrijfsarts 
Henk van Ringen, arbeidsdeskundige 
Desiree Rooze, arbeidsdeskundige, arbeidsmediator 
Sietze Voogt, advocaat 
Ido van der Waal, arbeidsmediator 
Paul ter Wal, juridisch adviseur 
Pascal Willems, advocaat. 

De eindredactie werd gevoerd door Dirk Jan Buijs en Heidi Kanakis. 
Aan deze bijdrage schreven verder mee: 
Ron Ansem, Desiree Rooze, Hans Dam, Frans van den Nieuwenhof, Ido van der Waal, Jacques van 
der Klink, Pascal Willems en Paul ter Wal. 
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