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Wijzigingen Arbowet 2017

Door Erik van Triest
Per 1 juli zijn de wetswijzigingen van de Arbo wet ingegaan. Belangrijk voor
de OR om te weten. De OR heeft tenslotte instemmingsrecht op sommige
onderdelen van de wet. Wat is eigenlijk de aanleiding om de wet te wijzigen
en wat houden de wetswijzigingen in?
Erik van Triest belicht in dit artikel de aanleiding van de wet, de problemen
die er waren en met deze wetswijziging hopelijk opgelost worden.
Daarnaast een overzicht van de wetswijzigingen zelf.

Aanleiding voor de wetswijziging

Twee problemen hebben aanleiding gegeven tot de wetswijziging:
Probleem 1. Preventieve arbozorg is bijna helemaal verdwenen uit de
contracten met bedrijfsartsen.
In de toelichting bij de wet schrijft de minister dat uit onderzoek blijkt dat
61% van de bedrijfsartsen vindt dat de onafhankelijkheid van de arts onder
druk komt te staan door commerciële belangen.
Eén op de vijf artsen zegt dat de eigen werkgever, de arbodienst dus, het
moeilijk maakt om onafhankelijk te werken.
Een gevolg daarvan is dat veel bedrijfsartsen het gevoel hebben niet
vertrouwd te worden door werknemers (67%!).
Je kunt concluderen dat bedrijfsartsen en arbodiensten zich als
beroepsgroep enorm de kaas van het brood hebben laten eten.
Veel artsen en arbodiensten laten hun oren hangen naar hun
opdrachtgever, de werkgever, maar dat zegt de minister natuurlijk niet op
die manier.
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Wat is er gebeurd met de preventieve zorg?
In de afgelopen 20 jaar zijn de bedrijfsartsen en arbodiensten massaal
verdwenen uit het preventieve deel van de arbozorg.
Volgens de SER (Sociaal Economische Raad) kostte
een contract met een arbodienst in 2002 gemiddeld
137,40 euro per werknemer. Volgens het
overheidsorgaan RIVM zijn de uitgaven gezakt naar
ongeveer 15 euro per werknemer. Van 15 euro kun
je inderdaad geen werkplekken bezoeken,
werkplekonderzoek doen, adviezen schrijven, bijdragen aan de Risico
Inventarisatie en Evaluatie (RI&E). Exit preventie.
Dat de prijs van de contracten met de arbodienst zo omlaag ging heeft deels
te maken met de prijsconcurrentie tussen arbo-aanbieders. Sinds 2005 zijn
werkgevers niet meer verplicht alle deskundigheid bij één dienst in te
kopen. Sindsdien drukken zelfstandige bedrijfsartsen,
casemanagementbureautjes en allerlei andere aanbieders de prijzen. Maar
niet alleen de prijs gaat omlaag, ook de kwaliteit!
De nieuwe regels in de arbowet proberen dit op een wat halfslachtige
manier te repareren.
Probleem 2.
Preventie komt ook op organisatieniveau niet echt van de grond
In 2005 werd de functie preventiemedewerker ingevoerd met als doel
preventie op de werkvloer te borgen. Dit was een lapmiddel. In de
toelichting bij die wetswijziging werd toen al geconstateerd dat noch de
arbodiensten, noch organisaties intern er in slaagden preventief beleid
goed vorm te geven.
Het vorige kabinet constateerde in 2015 dat werkgevers steeds minder geld
(willen) uitgeven aan preventie. De contracten met arbodeskundigen
bevatten minder preventieve taken. De samenwerking tussen interne en
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externe deskundigen op de werkvloer komt niet van de grond. Kortom er is
nog steeds geen structurele preventie.
De nieuwe wetswijziging heeft als doel de samenwerking tussen
preventiemedewerker, OR en externe deskundigen te bevorderen zodat er
echte preventie van ziekte, slijtage, burn-outs plaatsvindt.

Wat zijn dan de wijzigingen?
Belangrijke wijziging 1: toegang tot bedrijfsarts
De huidige minimumtaken van arbodienstverleners (dus niet uitsluitend de
arts) zijn:
 toetsen RI&E,
 deskundige begeleiding bij ziekte,
 aanbieden PAGO (periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek),
 eventueel verrichten wettelijk verplichte aanstellingskeuringen.
Daar komt nu weer bij:
 bieden van toegang voor consultatie bedrijfsarts, niet alleen bij
ziekte!
De reden is dat nog niet iedere werknemer die toegang tot de bedrijfsarts
had. (Het arbospreekuur is in 2007 afgeschaft.) Met ingang van deze
wetswijzing moet de werkgever iedere werknemer de mogelijkheid bieden
de arts te consulteren zonder toestemming vooraf van de werkgever. Je kunt
de arboarts consulteren voordat je ziek bent. Misschien omdat je zorgen
hebt over je gezondheid. Dat is een preventief consult. Je bent immers nog
niet ziek.
Belangrijke wijziging 2: Nieuwe eisen aan het basiscontract met de
arts.
Artsen gaven aan door kostendruk vaak niet eens het
bedrijf te mogen bezoeken waar ze diensten
verleenden. Ze moeten nu vrije toegang tot alle
werkplekken krijgen.
De wetswijziging verplicht nu de werkgever om de arts
zijn beroep goed te laten uitoefenen door:
o De arts toe te staan iedere werkplek te bezoeken.
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o De arts het recht te geven overleg te voeren met
preventiemedewerker en OR.
o De arts toe te staan de werknemer op de hoogte te brengen
van de mogelijkheid van een second opinion.
o Te eisen dat de arts een klachtenprocedure heeft.
o Ook moeten artsen vanaf nu weer beroepsziekten melden bij
het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten.
Deze vijf eisen moeten opgenomen en uitgewerkt zijn in het basiscontract
met de arts. De instemming van de OR voor de veranderingen in het
basiscontract is vereist. De werkgever krijgt na invoering van de wet, 1 juli
2017, een jaar de tijd om de contracten aan te passen
Belangrijke wijziging 3: Second opinion
Werknemers mogen, als ze twijfelen aan het oordeel of de
onafhankelijkheid van de bedrijfsarts, een verzoek doen om een “second
opinion” door een andere bedrijfsarts.
Dit leidt tot doorverwijzing naar een andere bedrijfsarts, geen directe
collega van de arts. Het mag in principe niet worden geweigerd, tenzij het
onzin is. De kosten zijn voor de werkgever.
De arts zelf kan ook doorverwijzing naar een gespecialiseerde bedrijfsarts
vragen
Belangrijke wijziging 4. Instemmingsrecht op de persoon van
Preventiemedewerker.
De OR krijgt nu naast instemmingsrecht op het
takenpakket ook instemmingsrecht op de persoon
van de preventiemedewerker en diens
(onafhankelijke!) positionering in de organisatie.
De preventiemedewerker hoort de werkgever bij
te staan (adviseren, RI&E, uitvoering). De minister
vindt het belangrijk dat de preventiemedewerker het volle vertrouwen van
de werknemers heeft. Dat is de reden dat hij de OR instemmingsrecht op de
persoon geeft.
Hier ligt een kans voor de OR. Ik ken maar een paar organisaties waar de
preventiemedewerker goed functioneert: als een praktische,
onafhankelijke, zichtbare voorlichter en aanjager. In de meeste gevallen
weet de OR niet wie de preventiemedewerker is, of heeft een
personeelsfunctionaris of veiligheidskundige het etiketje

www.cursor-info.nl

©CursOR, 2017

Pagina 5

Opleidingen voor ondernemingsraden die invloed willen

“preventiemedewerker” erbij gekregen. De OR heeft hier dus de
mogelijkheid om het hele preventieve beleid goed vorm te geven.
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Arbo in het bedrijf - De werknemer is de
echte deskundige

Lex Wobma
Arbo gaat over veiligheid, gezondheid en in essentie over preventie. Arbo
lijkt een lastig onderwerp. ‘Voer’ voor specialisten wordt wel gezegd. Maar
vaak blijkt dat de OR er meer van weet dan van tevoren gedacht. Arbo gaat
over de dagelijkse praktijk in de onderneming.
Goede arbeidsomstandigheden ervaart iedereen aan den lijve. Zeker nu we
geacht worden door te werken tot ons 67e - misschien nog wel langer wordt het onderwerp steeds belangrijker. We willen tenslotte allemaal
gezond en veilig ons pensioen halen. Het is dan ook goed om te ervaren dat
de meeste ondernemingsraden (OR) het onderwerp hoog op de agenda
hebben staan.
Veel OR’s besteden het onderwerp uit aan de zogenaamde VGW (of VGWM)
commissie. Dat geldt zeker voor de OR’s in die sectoren waar de risico’s op
veilig en gezond werken wat hoger liggen.

Wat doet zo’n VGW(M) commissie?

De commissieleden bereiden de besluiten voor de OR voor. Dat doen ze
vaak in overleg met de veiligheidskundige, preventiemedewerker of Arbocoördinator van hun organisatie. Denk bijvoorbeeld aan de totstandkoming
van de Risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E )en het daaruit
voortvloeiende plan van aanpak. De OR heeft instemmingsrecht op de
manier waarop de RI&E wordt uitgevoerd én op het plan van aanpak.

OR heeft instemmingsrecht op arbobeleid

Goed arbobeleid is belangrijk. Niet alleen omdat medewerkers langer
moeten doorwerken (in goede gezondheid), maar ook omdat er vanuit de
overheid minder aan regelgeving wordt gedaan. Zaak dus om het
arbobeleid goed te regelen in je eigen organisatie.
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Gelukkig heeft de OR instemmingsrecht op belangrijke onderdelen. Dat is
in de Wet op de Ondernemingsraden (artikel 27) geregeld.
Goed Arbobeleid kost geld, soms veel geld. De werkgever loopt vanwege de
financiële invalshoek dan ook niet altijd voorop in het vormgeven en
implementeren van goed Arbobeleid.
Het kwantificeren van wat Arbo oplevert, denk aan reductie ziekteverzuim
en uitval van werknemers is geen eenvoudige zaak en wordt niet altijd goed
verstaan door de werkgevers.
Als OR kun je je directie aansporen aandacht, tijd en geld te besteden aan
Arbo.

Houd het arbobeleid simpel

Natuurlijk kun je het onderwerp zo ingewikkeld maken als je wilt. Je kunt je
uitgebreid verdiepen in normen, bepalingen, voorschriften, Arbobesluiten
en Arboregelingen. Voor je het weet gaat het je duizelen en concludeer je
misschien dat Arbobeleid inderdaad voer is voor specialisten. Maar dat is
helemaal niet nodig.
Het Arbobeleid in de organisatie wordt opgebouwd rondom de eerder
genoemde RI&E en het daaruit voorkomende plan van aanpak. Feitelijk
heeft de organisatie dan eigenlijk als snel een soort Arbo-beleidscyclus. Je
kunt een aantal relatief eenvoudige stappen onderscheiden:
1. Intentie van de directie, ofwel vaststellen van doelen. Beter gezegd is
de werkgever/directie helder in wat hij wil met het Arbobeleid en is
bereid daarin te investeren.
2. Risico-inventarisatie ofwel de weg naar systematische aandacht voor
een veilige en gezonde werkomgeving. Een Diagnose-instrument
waarmee alle knelpunten in de organisatie in kaart gebracht worden.
3. Riscio-evaluatie ofwel de risico’s en gevaren ordenen vergelijken met
bijvoorbeeld geldende wettelijke normen en voorschriften.
4. Plan van aanpak ofwel het wegen van de risico’s in ernst en het
bedenken van maatregelen en kosten die hiermee gemoeid zijn. Op basis
van weging leidt het plan van aanpak ook in veel gevallen tot de juiste
prioritering.
5. Instemmingsrecht OR ofwel de formele overeenstemming over de
keuzes, maatregelen en oplossingen ter verbetering van de
arbeidsomstandigheden.
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6. Uitvoering ofwel een kwestie van doen. Alle risico’s worden
doorgelopen en afgewerkt. Hier is het van belang dat de VGW(M)commissie betrokken blijft bij de stand van zaken.

Intentie
directie

Risico
inventarisatie

Uiitvoering

Instemming
OR

Risico
evaluatie

Plan van
aanpak

Aan de hand van deze cyclus, en onderliggende stukken, gaat de VGW(M)commissie samen met de Arbo-functionaris van het bedrijf periodiek, denk
aan 5 of 6 bijeenkomsten per jaar, aan de slag.

Werknemers: de echte deskundigen

Het is zonder meer goed dat er Arbodeskundigen zoals veiligheidskundigen,
preventiemedewerkers, ergonomen, Arbodiensten en bedrijfsartsen zijn.
Niet alleen als adviseur maar ook om werknemers te wijzen op gevaarlijke
of ongezonde situaties.
Maar mijn overtuiging, gebaseerd op jarenlange ervaring, is dat
belangrijkste of misschien wel echte deskundigheid ten aanzien van
veiligheid en gezondheid toch bij de werknemers zelf schuilt. Zij ervaren de
arbeidsomstandigheden aan den Lijve. Zij werken iedere dag met de
productiemiddelen en in de productieomgeving. Fabriek of kantoor. Als
geen ander weten zij waar de risico’s zich bevinden. Of het nu om
bijvoorbeeld valgevaar, ergonomische aspecten, klimaat of
beeldschermproblematiek gaat, de werknemer heeft hier het meeste weet
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van. Het is de werknemer die de organisatie het best kent en er dagelijks
een groot deel van zijn of haar tijd slijt. Met alle respect, maar de meeste
deskundigen staan er of te ver vanaf dan wel zijn vaak passanten in de
organisatie.
Dus logisch dat je ook met de werknemers, dan wel de vertegenwoordiging
hiervan, inventariseert, weegt en een plan opstelt. Wie moet dit anders
doen ? Als het alleen op het bordje van de deskundigen en de directie ligt, is
het risico dat Arbozorg verwordt tot een papieren en bureaucratische
tijger..
Samenvattend
OR of VGW(M)-commissie: pak de Arbozorg op, bijvoorbeeld aan de hand
van bovengenoemde beleidscyclus en zorg dat je stevig aan het stuur blijft.
Zorg dat ook de medewerkers op een goede manier betrokken worden bij
het Arbobeleid. Dat leidt tot een echt veilige en gezonde werkomgeving.
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Doorgeschoten verzuimbeleid

Erik van Triest
Hoe ver mag een werkgever gaan om zieke medewerkers toch aan het werk
te zetten?

Twee praktijksituaties
Voorbeeld 1: werkweigering?
Medewerker – lijdend aan ziekte van Crohn, een chronische darmziekte–
belt een uur voor een nachtdienst met leidinggevende: ‘Ik heb aan één stuk
door diarree, ik kan niet komen.’’
Leidinggevende: ‘ik wil toch dat je komt. Ik verleen je geen ziekteverlof.’
Medewerker: ‘Dat gaat echt niet, ik schijt m’n auto onder!’.
Leidinggevende: ‘Dan doe je maar een luier om. Als je niet komt beschouw
ik dat als werkweigering.’
Voorbeeld 2: re-integratiebeleid?
Bedrijf X heeft als beleid dat per dag wordt bekeken welk werk zieken wel
kunnen doen. Dat betekent dat langdurig zieken ’s ochtends op het werk
moeten verschijnen, in de kantine zitten, en moeten wachten of er werk
beschikbaar is. In de meeste gevallen is er geen werk beschikbaar, maar
zitten ze de hele dag in de kantine. Voor een terminaal zieke kankerpatiënt
wordt geen uitzondering gemaakt. Dit wordt re-integratiebeleid genoemd.
Incidenten?
Zijn dit incidenten of is het het topje van de ijsberg van een doorgeslagen
ziekteverzuimbeleid?
In ons werk met ondernemingsraden horen we helaas steeds meer van dit
soort verhalen.
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Wat is er aan de hand?
Allereerst is de arbozorg de laatste 10 jaar totaal versnipperd geraakt. Tot
2005 moesten organisaties al hun Arbo deskundigheid bij één afnemer,
meestal dus een arbodienst, inkopen. Sinds 2005 hoefde dat niet meer en
ontstond een grote versnippering in het aanbod. De wet Poortwachter
zorgde er daarnaast ook nog eens voor, dat de artsen vooral hun aandacht
verlegden naar langdurig verzuim. Preventie raakte uit beeld.
Door de steeds scherpere marktsituatie gingen arbodiensten en artsen ook
nog eens naar de pijpen van hun opdrachtgevers dansen. De
opdrachtgevers, meestal HR-afdelingen, waren eenzijdig gericht op
kostenbesparing.
Dat leidde tot twee ontwikkelingen.
1) ‘Demedicalisering’.
Een sjieke term. Het betekent dat organisaties zeggen: ‘Artsen zijn duur,
hebben een medisch beroepsgeheim, zijn in theorie onafhankelijk, dus laten
we zo veel mogelijk van het verzuimbeleid binnen de eigen organisatie
trekken. We regelen het zelf wel met leidinggevenden, casemanagers,
verzuimbegeleiders, reïntegratiefunctionarissen’.
2) De rol van de bedrijfsarts is steeds verder uitgehold.
Bedrijfsarts is een specialisme waar een basisarts vier jaar aan werkt. Een
arbo-arts is meestal een basisarts, dus een arts die geen enkele specialisatie
heeft gevolgd, en in elk geval geen kennis heeft over het verband tussen
werken en gezondheid.
De echte bedrijfsartsen hebben veel professionaliteit ingeleverd om
goedkoop te kunnen zijn. Veel arbodiensten boden contracten aan waarbij
de arts niet eens op de werkplekken kwam.
Daarbij zie je nu dat organisaties vaak casemanagementbureaus inhuren
die ver over de schreef gaan, en slechts 1 gecertificeerde arts op afstand in
dienst hebben. Zembla en FNV hebben dit zichtbaar gemaakt. Bekijk de
uitzending van Zembla over ‘de verzuimpolitie’.
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Gevolgen

Een gevolg hiervan is dat echt zware medische problematiek vaak veel te
laat wordt herkend, dus te laat bij een echte arts terechtkomt, waardoor de
zieke meer schade oploopt dan nodig zou zijn geweest.

term verlofaanvraag.

De HR-industrie heeft vervelende
verdienmodellen gemaakt rond hun
verlangen te de-medicaliseren. Zo worden
leidinggevenden opgeleid met de gedachte
dat verzuim een vorm van verlof is, dat niet
de arts maar de leidinggevende over het
verlof gaat, en dat de leidinggevende dus
kan bepalen of hij aan een medewerker die
zich ziekmeldt verlof kan verlenen. De term
ziekmelding wordt dan vervangen door de

Het praktijkgeval waar dit artikel mee begon – de man met de ziekte van
Crohn - is daar een uitwas van. Voor de duidelijkheid: de kantonrechter
heeft bepaald dat alleen een bedrijfsarts, een echte, kan bepalen of iemand
wel of niet kan werken, en dat niemand een ziekmelding kan weigeren, niet
de leidinggevende, niet de casemanager, niet de verzuimbegeleider, niet de
directeur. Je bent dus ziek totdat je zelf weer kunt gaan werken of de
bedrijfsarts zegt dat je weer kunt werken.
Het tweede praktijkvoorbeeld, van de mensen die elke dag in de kantine
moeten zitten, is ook het gevolg van de ongezonde pogingen van de HRindustrie en de verzuimverzekeraars om de kosten te reduceren en te demedicaliseren.

Want hoe zit het?
Oorspronkelijk was de Wet Poortwachter bedoeld om tot een goede reintegratie van langdurig zieken te komen. Zo hoort het te gaan: de arts
bepaalt of iemand ziek is en de arts adviseert over wat de zieke nog wel
kan, vanuit de gedachte dat betrokkenheid bij het werk het herstel
bevordert. De organisatie zoekt met de arts naar passende werkzaamheden.
Deze goede gedachte is inmiddels helemaal verdraaid. Als mensen niet
100% ziek zijn hebben ze restcapaciteit. Dat houdt in dat ze voor die
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‘restcapaciteit’ter beschikking staan van de organisatie. Dus worden ze
opgeroepen te komen en ofwel vernederd door ze de hele dag te laten
zitten, of door ze stomme klusjes te laten doen. Een bedrijfsarts, die kan
bepalen wat nuttig of zinvol is voor goede re-integratie, komt er niet meer
aan te pas.

Wat moet je hier nu mee als OR? 7 tips.
1. Gebruik je instemmingsrecht.
Als OR heb je instemmingsrecht op de inrichting van de arbozorg en op het
contract met de arbodienst. Waar werkgevers in 2020 nog ongeveer 135
euro uitgaven aan preventieve arbozorg, is dat nu nog ongeveer 15 euro.
Daar kan een arts niets van doen. Als je bestuurder dus een andere
arbodienst wil, of casemanagers wil invoeren, let dan goed op. Er worden
gouden bergen beloofd in termen van lagere kosten en van
verzuimreductie, maar in de praktijk worden vooral veel cursussen aan
leidinggevenden verkocht, en worden langdurig zieken achtervolgd door
casemanagers.
2. Accepteer alleen een contract met een arbodienst die echte artsen
inschakelt, die een genuanceerde visie heeft op ziekte, zieken en
verzuimbeleid.
3. Bespreek en beoordeel geregeld met je bestuurder het hele
verzuimsysteem, dus ook de rol van leidinggevenden, de rol van
casemanagers, het reïntegratiebeleid, het beleid ten aanzien van
veelverzuimers, het beleid ten aanzien van misbruikers (dat zijn twee
verschillende categorieën!). In de artikel 24 vergadering moet jaarlijks
informatiegegeven worden over de resultaten van het verzuimbeleid.
4. Maak afspraken met de bestuurder over de bejegening van zieken, en
check het verzuimprotocol.
5. Check de visie van de opleidingsbureaus die leidinggevenden gaan
trainen. Ze zijn vaak opmerkelijk open op hun websites.
6. Onderzoek en evalueer het reïntegratiebeleid, want daar komt de
meeste menselijke ellende uit voort.
Vraag in dat kader ook eens aan de vertrouwenspersoon in je organisatie
hoe hij of zij het verzuimbeleid ervaart. (Volgens bedrijfsartsen leidt
ongeveer 1 op de 4 verzuimcasussen tot een arbeidsconflict).
7. Een beetje zelfonderzoek mag ook. Ook OR-leden hebben oordelen
over verzuim. ‘Jan verzuimt zwart, Nabila is bij het eerste zuchtje wind
verkouden’. We hebben allemaal onze percepties, oordelen en vooroordelen
over zieken. Kunnen we ook een objectieve basis vinden voor een goed
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gesprek? Bijvoorbeeld de rapportage van de onafhankelijke bedrijfsarts
over het verzuim.

www.cursor-info.nl

©CursOR, 2017

Pagina 15

Opleidingen voor ondernemingsraden die invloed willen

Hoe het wantrouwen rond ziekmelding
georganiseerd wordt…

Column door Erik van Triest
‘Ik ben ziek.’
‘O, en heeft dat een medische of niet medische achtergrond?’
‘Ik heb griep.’
‘Dan lijkt het me belangrijk te onderzoeken tot welke werkzaamheden je
nog wel in staat bent.’
‘Ik heb griep en lig in bed.’
‘Dat lijkt me, gezien het feit dat je je hebt gecommitteerd tot het verrichten
van arbeid via een arbeidsovereenkomst, reden om bijzonder verlof aan te
vragen met als reden arbeidsongeschiktheid door ziekte.’.
‘Dat zeg ik. Griep!’
‘ Je kunt op de website een verlofaanvraag voor bijzonder verlof met als
reden ziekte invullen.’
‘Ik heb griep!’

‘Verzuim is een keuze!’

‘Verzuim is een keuze (en ziekte overkomt je)’.
Deze slogan wordt door veel HR-adviesbureaus uitgedragen. Op basis
daarvan worden leidinggevenden getraind. Hieronder een citaat van de
website van Jacco van den Berg, een bekende HR-adviseur en auteur van
diverse artikelen over het terugdringen van ziekteverzuim.:
‘Ik adviseer leidinggevenden het verzuim te de-medicaliseren en met
ziek-voelende medewerker te onderzoeken naar wat hij of zij wel kan.
Een medewerker die zich ziek voelt, zo redeneren deze organisaties,
ervaart een disbalans in de belasting en belastbaarheid en dat kan een
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medische of een niet-medische achtergrond hebben. De medewerker
neemt vanuit de eigen verantwoordelijkheid de beslissing niet te gaan
werken, maar heeft zich wel door middel van een arbeidsovereenkomst
gecommitteerd tot het verrichten van arbeid. Vanuit dit perspectief is
het passend een soort bijzonder verlof aan te vragen, met als reden
arbeidsongeschiktheid door ziekte; ziekteverlof. Organisaties die voor
deze aanpak kiezen, geloven dat iedereen van werken beter wordt.’

Leidinggevenden passen filosofie van demedicaliseren toe.

Veel leidinggevenden worden in deze filosofie getraind, en onthouden twee
dingen van die training, namelijk dat verzuim een keuze is en dat de
leidinggevende verlof verleent. Dat leidt dan tot bovenstaand gesprekje. Ik
heb diverse leidinggevenden gesproken die zo’n training hadden gevolgd.
Geen van hen wist wat de positie van de werknemer is op het moment dat
de leidinggevende zegt: Ik verleen jou geen verlof.
Volgens de Nederlandse vereniging van bedrijfsartsen leidt ongeveer 1 op
de 4 verzuimcasussen tot conflict. Ik heb dit getal niet kunnen checken,
maar je kunt het je voorstellen wat het met de zieke medewerker doet als
de als leidinggevenden een ‘verzuimgesprek voert, zoals op de training
geleerd. Zie het voorbeeld aan het begin.
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Vertrouwen tussen leidinggevenden en hun medewerkers is
misschien wel de belangrijkste voorwaarde om prettig te kunnen
werken. We zien dat het ziekteverzuimbeleid vanuit de demedicaliseringsgedachte het tegenovergestelde creëert: de werknemer die
zich ziekmeldt maakt een keuze, dus voor zichzelf en tegen het
bedrijfsbelang. De vraag of het verzuim een ‘niet-medisch’ achtergrond
heeft, kan van alles suggereren: bijvoorbeeld dat je problemen thuis hebt, of
dat het blijkbaar psychisch is. ‘Grijs’ verzuim ligt dan natuurlijk heel snel op
de loer. Geen ziekteverlof dus! De vraag of je wel iets kunt doen, trekt
deels je ziekmelding in twijfel. En als je zegt dat je niets kunt doen, kan dat
als gebrek aan loyaliteit worden opgevat. Juist loyale, hardwerkende
medewerkers – bijna iedereen dus - voelen zich gewantrouwd door dit
soort vragen. Als er dan vervolgens ook nog een riedel volgt over verlof
aanvragen en je een formulier op een website moet invullen. Als je je
vervolgens ook nog eens moet verantwoorden, voelt dat als een bestraffing.
En je was alleen maar ziek!
Toch komen we in ons werk met OR’s steeds meer dit type verzuimbeleid
tegen. Waarom doen organisaties zo idioot? Om die 1 a 2 procent
misbruikers te pakken? Omdat de HR-afdelingen in hun kramp om
toegevoegde waarde te hebben helemaal het zicht kwijt zijn op normale
menselijke omstandigheden, zoals ziekte? Omdat we alleen nog in
kostenposten denken en niet meer in mensen? Omdat we het
beoordelingsvermogen van leidinggevenden niet meer vertrouwen?
We moeten stoppen met het organiseren van wantrouwen en conflicten
rond ziekmelding. Van ‘zieke redeneringen’ naar gezond verstand. Ziekte is
iets wat bij het leven hoort. De één heeft er wat vaker last van dan de ander.
Pech of geluk. Een wat steviger of wat minder stevig gestel. Daar valt niets
aan te de-medicaliseren. Rond de echte ziekte zitten kleine grijze gebiedjes
van bijna ziek, bijna beter, rafelrandjes. Laten we ophouden dat grijs
verzuim te noemen. Als we ons ziek voelen is verzuim een hele goede en
terechte keuze. Je kunt er je gezondheid (en productiviteit) op langere
termijn mee redden. Laten we er vooral mee ophouden eerlijke en loyale
medewerkers die zich ziekmelden het gevoel te geven dat ze iets verkeerds
doen.
OR’s kunnen er aan bijdragen dat leidinggevenden dit rare dansje niet meer
hoeven te doen. Vraag door naar de filosofie achter het verzuimbeleid,
beoordeel het verzuimprotocol goed, reageer met gezond verstand op alle
praatjes op dit gebied.
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Basisregels rond ziekmelding. Goed om
te weten voor collega’s.

Erik van Triest
Veel medewerkers (en leidinggevenden) weten niet wat de basisregels rond
ziekmelding zijn. Hier staan ze op een rijtje. Verspreid ze gerust onder je
collega’s.
Op het moment van ziekmelding gelden regels. Dit zijn ze:

De basisregels rond ziekmelding

1

Alleen de arts hoeft te weten wat jou mankeert.
De werkgever, je leidinggevende mag vragen of je nog iets kunt doen
en wanneer je verwacht terug te komen.

2

Je leidinggevende mag een ziekmelding niet weigeren. Ook als je
leidinggevende je ziekmelding weigert, hoef je niet naar het werk te
komen. Stuur je ziekmelding dan per brief of e-mail en vraag daarbij
ook om een oproep van de bedrijfsarts. Alleen de bedrijfsarts kan
beoordelen hoe ziek je bent en een advies geven in welke mate je zou
kunnen werken.

3

Op het moment dat je ziek bent kan alleen een bedrijfsarts
bepalen of je weer kunt werken, niet je leidinggevende, niet je
casemanager, niet de directeur.
Als je leidinggevende eerst wil beoordelen of je nog iets anders
kunt doen (eigenlijk: of je ziek bent), en je oproept om naar het werk
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te komen, hoef je daar geen gehoor aan te geven. Je kunt zeggen: ‘Ik wil
eerst een oordeel van de bedrijfsarts of ik kan komen.’
4

Als je leidinggevende of verzuimmanager vraagt of je verzuim werkgerelateerd is of niet, hoef je daar geen antwoord op te geven. Als je
zegt dat het verzuim niet werk-gerelateerd is, en de verzuimmanager
zegt dat het dan ander verlof is, is dat onzin. Herhaal dat je ziek bent
en vraag om een oproep van de bedrijfsarts.

5

Je moet wel gehoor geven aan een oproep van de bedrijfsarts.

6

Je mag ook zelf een afspraak maken met de bedrijfsarts, met of
zonder medeweten of toestemming van je leidinggevende.

7

Je leidinggevende kan stellen dat je in staat bent ander werk te
verrichten en je vragen naar het werk te komen. Ben je het hier niet
mee eens, dan zeg je dat je te ziek bent en vraag je een oordeel/advies
van de bedrijfsarts. Is de bedrijfsarts van mening dat je andere
werkzaamheden mag verrichten, dan kun je de bedrijfsarts of
arbeidskundige vragen te adviseren welk werk dat kan zijn. Vraag je
OR wat het beleid is over reïntegratiewerk.

8

Een casemanager of een verzuimmanager is geen bedrijfsarts; je hoeft
deze mensen geen medische gegevens te verstrekken. Ze mogen
niet beoordelen of je kunt werken, dat moet een echte arts doen.

9

Arbo-arts of bedrijfsarts: je OR moet ervoor zorgen dat je arts een
echte bedrijfsarts is en niet een basisarts (arbo-arts).
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Gezond naar je werk en gezond weer
naar huis.
Het belang van de veiligheidskundige.

Lex Wobma in gesprek met Sander Boutenstein

Sander Boutestein is veiligheidskundige (Safety Officer) bij EBS, een bulk
bedrijf in de haven van Rotterdam die zich voornamelijk bezighoudt met
het laden, lossen, op- en overslaan van droge bulk.
Met Sander praat ik over het belang van goed arbobeleid in de onderneming
en zijn relatie met de OR / VGWM-commissie.
Wat zijn je belangrijkste taken?
Mijn persoonlijke prioriteit is te zorgen dat werknemers geen medisch
dossier worden. Ik probeer te voorkomen dat mensen verongelukken of
blijvend invalide worden. Denk hierbij aan explosiegevaar tijdens de opslag
van Agri (landbouw)-producten of vergiftigingsgevaar bij gegaste lading. Ik
zorg onder andere voor de juiste gasmeters en procedures.
Ik inspecteer ook werkplekken waar ik de nadruk leg op valgevaar. Dat is
belangrijk want vallen is één van de dingen waar het menselijk lichaam het
slechtst tegen kan.
Het bedrijf legt de prioriteit vaak anders. Het voldoen aan wet- en
regelgeving en het halen of behouden van een certificering worden als
belangrijk gezien. Hier gaat het meer over de papieren kant van de
Arbozorg. Dat is zeker belangrijk maar ook wel de minder leuke kant van
deze baan.
De veiligheidskundige in loondienst van het bedrijf heeft toch nooit
een onafhankelijke positie?
Het ligt er helemaal aan waar de veiligheidskundige is ingedeeld binnen de
organisatiestructuur.
Soms heeft een veiligheidskundige de productmanager als leidinggevende.
Dat geeft veel wrijving omdat de productmanager andere belangen heeft,
namelijk veel tonnen draaien en omzet genereren. Aangezien
veiligheidsmaatregelen vaak extra tijd kosten zal dit niet in dank worden
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afgenomen en kan de productmanager dreigen met ontslag. Dat maakt je
niet erg onafhankelijk aangezien je ook een gezin moet onderhouden.
De juiste plaats van de veiligheidskundige is dan ook direct naast de
directeur. De Arbozorg is primair de verantwoording van de hoogste
persoon in functie, de directeur .
Niemand kan dan tornen aan de onafhankelijkheid van de
veiligheidskundige, Behalve de directeur natuurlijk. Binnen EBS werkt dit
goed en krijg ik veel medewerking om de Arbozorg op een hoger niveau te
krijgen.

‘De juiste plaats van de veiligheidskundige is dan ook
direct naast de directeur.’
Waar moet goed arbobeleid nu eigenlijk primair aan bijdragen: een
gezonde en veilige werkplek of vooral reductie van kosten?
Ik ben dit werk gaan doen om de werknemers te beschermen. Het
ouderwetse, gezond naar je werk en gezond weer naar huis. Ik zeg
‘ouderwets’ omdat de focus van veiligheid veel meer wordt gericht op
kostenreductie. Met name het voorkomen van naamschade - één van de
grootste kostenposten voor aandeelhouders - speelt hierbij een grote rol.
Aandeelhouders zijn erbij gebaat als een onderneming winst genereert en
dat de financiële risico’s klein zijn. Daarom zijn ze welwillend om te
investeren in een veilige werkomgeving zodat het risico op naamschade
wordt beperkt.
Het is niet helemaal de manier hoe ik tegen Arbozorg aankijk. Aan de
andere kant maakt het niet zo veel uit wat de drijfveer is, zolang een bedrijf
maar blijft investeren in het veiliger maken van de onderneming.

‘Ik ben dit werk gaan doen om de werknemers te
beschermen.’
Vind je dat ieder bedrijf eigenlijk een veiligheidskundige in dienst
moet hebben?
Nee zeker niet! Kleine bedrijven hebben echt geen veiligheidskundige nodig
in loondienst. Helemaal niet als er alleen kantoorwerk wordt verricht. Een
veiligheidskundige is alleen nodig als er werkzaamheden worden verricht
met een hoog of verhoogd risico. Denk hierbij aan de zware industrie,
bouwsector of waar wordt gewerkt met chemicaliën.
Een veiligheidskundige in een kantooromgeving zal zich snel gaan vervelen
en een gele kaart trekken indien men met een kopje koffie de trap op loopt
zonder de leuning te gebruiken.
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In mijn ogen is de veiligheidskundige het meeste op zijn plaats indien er
meerdere bedrijven tegelijk werken op één locatie. Dit is met name van
toepassing bij nieuwbouwprojecten of bij groot onderhoud.
Jullie onderneming heeft een OR en een VGW(M) commissie. Werk je
daar veel mee samen ?
Ja, ik werk veel en prettig samen met zowel de OR als de VGW(M)
commissie. Niet alleen tijdens de diverse overleggen, maar ook in het
dagelijkse werk. Werknemers vinden het fijn dat er Arbo-zaken kunnen
worden gemeld aan een directe collega die deze vervolgens onder de
aandacht kan brengen in de VGWM-vergaderingen. Dit maakt de drempel
lager en ik krijg meer inzicht in de gang van zaken op de werkvloer.
En als die OR / VGWM-commissie er niet zou zijn is dat dan erg ?
Tja, heel erg zou het niet zijn aangezien de meeste zaken toch wel worden
opgepakt door een directie. Het grote voordeel van een VGWM-commissie is
dat er meer druk kan worden gezet op een directie. Als alleen de
veiligheidskundige staat te roepen dat iets heel gevaarlijk is kan dit weleens
lang gaan duren. Samen sterk, dat is de
meerwaarde!
Tenslotte heb je voor de OR en leden van VGWM-commissie drie
gouden tips ?
Daar moet ik even over nadenken…
1. Probeer prioriteiten te stellen, hoge risico’s krijgen hoge prioriteit.
Focus op de hoge prioriteiten en niet op de bijzaken;
2. Wees niet alleen een boodschapper richting de directie maar probeer
ook zelf met oplossingen en ideeën te komen;
3. De beste heb ik voor het laatst bewaard, laat de term veiligheid niet
misbruikt worden om bepaalde, minder leuke, werkzaamheden niet
te hoeven uitvoeren, vies en vuil is niet per definitie onveilig of
ongezond.
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Positief werken als OR: ziekteverzuim
omlaag en werkplezier omhoog

Door Bart Scholten

Arbo beleid: zwakheden repareren of sterktes
vergroten?

Vaak komt een ondernemingsraad in het vizier als organisatie en
medewerkers problemen ervaren. Zo ook als het om Arbo gaat. Denk aan:
 Het ziekteverzuim loopt omhoog.
 Uit het medewerkerstevredenheid onderzoek komt naar voren dat
medewerkers zich minder veilig voelen.
 De werkdruk neemt toe.
Waar je hoopt dat het doel van het arbobeleid leidend is, zijn het
daarentegen vaak de problemen die de agenda bepalen. Vraag aan een
willekeurig OR-lid en je krijgt voorbeelden te over waarbij doelen van het
arbobeleid niet of slechts gedeeltelijk worden gerealiseerd. We zijn geneigd
te kijken naar wat er niet goed is en wat er anders moet.

Vooral letten op wat mis gaat of op wat goed gaat?

Wat zou er gebeuren als we meer kijken naar wat er goed gaat?
Vaak is de aandacht als volgt: 80% richt zich op wat niet goed gaat, 20% op
wat wel goed gaat. We noemen het de 80-20 regel.
We pleiten er voor om het om te draaien: 80% van de aandacht richten op
wat wel goed gaat en 20% op wat niet goed gaat.
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De nadruk op successen bevordert de de motivatie van medewerkers.
Iedereen werkt toch liever in een organisatie die succesvol is? Waar
mensen gezond en met plezier werken? Natuurlijk is het belangrijk
problemen aan te pakken, maar zeker zo belangrijk is om goed aandacht te
besteden aan wat wel werkt. De successen.

Positief werken als OR: 80% focussen op successen

Bij positief werken als OR ligt de focus op de successen, wat werkt er wel,
wat gaat er goed in het team, wat gaat er goed in de organisatie en hoe
kunnen we daar verder op bouwen. Misschien is het interessant om eens te
kijken naar je OR arbo-agenda en de 80-20 regel. Wordt de agenda bepaald
door de problemen? Door wat er mis gaat? Dat zou niet vreemd zijn, want
de nadruk van veel OR-werk ligt op het verhelpen van problemen. Zo ook
bij het arbobeleid.

Een positievere invalshoek

Hoe kan het anders? Je wilt als OR-lid toch ook dat medewerkers bevlogen
zijn en successen boeken in het arbobeleid. Laten we te rade gaan bij de
positieve psychologie. Positieve psychologie is een stroming binnen de
psychologie die de nadruk legt op mogelijkheden, in plaats van
onmogelijkheden. Interventies op het gebied van de positieve psychologie
blijken voor meer welbevinden en betere werkprestaties te zorgen. Voor
minder stress en minder burn-out. Dat laatste alleen al rechtvaardigt
positief werken als OR door bijvoorbeeld eens met de positieve bril te
kijken naar het arbobeleid. Hoe kan de OR bijdragen aan het vergroten van
de sterke kanten van werknemers en niet alleen de zwakheden repareren
met het arbobeleid?

Voorbeeld: OR cluster Maatschappelijke ontwikkeling
Rotterdam
De OR van het cluster Maatschappelijke ontwikkeling heeft een workshop
dag gewijd om het ‘geheim’ van succesverhalen te ontrafelen. Op deze dag
stonden goede praktijkvoorbeelden centraal. Deze dag keken
medezeggenschap en zeggenschap eens goed naar de kansen en
mogelijkheden van succesvolle projecten waarbij de OR betrokken was.
Stuk voor stuk inspirerende voorbeelden uit de dagelijkse praktijk.

Een mooi succesverhaal van Arbo en positieve psychologie levert Wim van
der Boor als voorzitter van de OR van het cluster Maatschappelijke
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Ontwikkeling van de gemeente Rotterdam. Daar is een project gestart: van
Werkdruk naar werkplezier.
Ook de OR levert een bijdrage aan het welslagen van het project.

Figuur 1: Wim van der Boor

In het project wordt op drie niveaus gewerkt:
1. Individueel niveau: wat kan ik doen?
2. Team niveau: wat kunnen wij doen?
3. Organisatieniveau: Hoe kan de organisatie faciliteren?
Wim: “Wij als OR faciliteren goede ideeën.” Hij legt uit dat teams op
vrijwillige basis meedoen en als team ideeën aanleveren om het
werkplezier te verhogen en de stressoren te verminderen..
Concreet krijgen medewerker praktische inzichten om het werkplezier zelf
te kunnen verhogen. Op teamniveau worden afspraken gemaakt om goed
en plezierig te werken. OR en bestuurder bespreken vervolgens wat op
organisatieniveau nodig is om dit te faciliteren.
“Natuurlijk kijken wij ook naar de stressoren maar daar leggen wij niet
alleen de nadruk op.“ Wim geeft aan dat op plekken waar ze aandacht geven
aan werkplezier het ziekteverzuim daalt.
De OR zoekt dus niet niet alleen naar beren op de weg, maar kijkt ook naar
successen. Dat levert energie, creatieve ideeën en een lager ziekteverzuim
op.

Zo kun je starten met positief werken

Wil je zelf ook aan de slag met positief werken?
Als OR team kun je je zich eens buigen over de wondervraag:
Stel, je gaat slapen, en als je wakker wordt in de ochtend, dan is er een
wonder gebeurd. Zelf heb je daar alleen geen weet van. Het wonder is dat je
organisatie is veranderd. Vanaf die nacht draait je organisatie fantastisch
en zijn de resultaten geweldig. Mensen hebben plezier in hun werk.
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Stel jezelf de volgende vragen:
 Hoe ziet je organisatie er dan uit?
 Waaraan merk je aan jezelf dat het wonder is gebeurd?
 Waaraan merk je bij de OR dat er een wonder is gebeurd?
 Hoe ziet je arbobeleid eruit?
 Welke elementen na het wonder zitten er nu in het arbobeleid?
De kracht van de vraag is dat je de aandacht snel verschuift van het
probleem naar de gewenste toekomst. Je kunt deze vraag over ieder
onderwerp stellen aan medewerkers om ze meer te betrekken bij een
aanzet tot een benodigde verandering. Het creëert ook een groot draagvlak.
Het gaat niet om het bestraffen wat er misgaat.
Je zult natuurlijk als OR altijd deels probleemgestuurd werk verrichten,
maar ik nodig je uit om de verhouding te verleggen van 80-20 naar, 20-80.
Het gaat om het uitbouwen van de sterke kanten van het arbobeleid.

Kleine stap, groot plezier

Mocht dit allemaal als OR nu even teveel zijn, dan is een kleine oplossing
ook een goede stap: zorg dan als OR voor groene planten op werk, die
mensen kunnen zien. Onderzoek wijst uit dat medewerkers dan 15%
productiever zijn dan wanneer zij werken in een omgeving zonder planten.
Planten maken mensen gelukkiger, en gelukkigere mensen worden hebben
meer plezier in hun werk en zijn nu eenmaal productiever.
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